Год. XXXIII

Варна, 11 Августъ 1928 г.

'АИенаментъ:
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За* година V. 55 л в
,3а, б.месеци..' 30 лв.
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Брой 180
Всичко, що се
отнься де весткика
да се изприша до
кметството— Бер. а

"0бяйлен}()ч: !

Справки
при пом. кмета
г. П. Неьковъ.

'Официални по 2 лв;
", $а квадр. сант.;
.'••••»/ търговски ••
^ Но,споразумение.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА

ОБЩИНА
броя 1 лева.

ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.'
ю^шв^импш1В1!птив»с

Ся сеоята днешна
веществена и ду
уаШцкултура,,, градътъ Вар«<?.•*<•вдицъотънай внушите**
щтп^щжтнищ
на бшарскжя-творческа> мощъ:1',
^Щщдесеть години!, "'

Ото -Мюллеръ

, , . , . •

РНДКШе й СВД61Т5 ЙВ |ЙР1
по ш ш в а нейния в^зходъ кдоъ д$товвщво и1сто-

На чуитенеца, които: посе
щава: България,, ,-не може да
избегне отъ.погледа, въпреки
много неуредици, че тая стра
• •'•"'•'Шйво сжпетдесетъ годинина има^и възлага голЬми на
дежди-на; бъдещето, въпреки
щ.едках държава; за.. единъ на..- воя-на заобикалящите отъ вси
рф, •№» едит градъ ? И все- чки страни врагове>и безъ да
се гледа на укорите на соб
тзЩщдфеть
Шини свобд- ствените й^чада, които често
критикуватъ остро сама за то.
Иен*< политически*животъ бгьва4 защото-имъ се-.струва, че
яг ддШатъЧни' за да предаде напредъка на. отечеството имъ
§шартътъг.«а едит старъ, върви твърде бавно.
За 50 години България е на
тл'251 вгъкоено минало градг;
правила удивителни успехи и
^царски [съвремененъ рбразъ. темпътъ на , нейното раздитие
'"Този образъ, разбира ';се, да- е сравнително по бързъ и по
усиленъ отколкото еж -други
мчъ.още. не,\е закржгленг 0 , европейски страни; още,по-ве
• ш .много'' ще има, да се мшбо- че като се вземагъ въ предвидъ'. катастрофите. които, тая
№\за,да морсе Варна достой* страна.;пр.ежийе> въ !«дно 1 крат
«о >да^стерЦичи съ съвременни ко време. '
.Можемть д а бждемъ сигурни
ЩМорски:, пристанищни гра че.всичко онова, което, ни, се
дове., хВещастни за племето вижда; още несъвършенно, * ег,
изгладено, неуредено, е въ
Мщйя; тежко се отразиха сжщносгь безъ значение за об •
щото'бързо развитие'и;че то
, щху нашиятг. гра дъ
ще бъде преодоляно и попра; тчески спреха стремителния вена'въ течение на времето.
щ мдемъ, но и това не слот "' На всека крачка въ Бьлгария се чувствуватъ неизчерпа
т волята на зле' покрусени
емите сили на развитие, чув-:
;Щ му синове й десеш годи- ствуватъ се т е и в ь пристани
:
щния градъ Верна, чиито зна
; ни саШ1"смдг племенния ни
чение като модерно морсколе- :
разщмъ, ний виждаме Вар
товище и бани е твърде мно
яз. и по благоустройство, по го нарзетноло — модерни мор
ски бани - - д е л о на една"Ше
:
Щдъ и по чистото да етер
па идеалисти — творци.
'
**'«*..-— у щастливо^ въ извест- . Създадени безъ*чужди копитЕ.пи, модерните морски бани;
ни отношения — еъ самата
представляватъ въ съчетаниесъ прекрасната, заобикаляща
природа, плажт/и живописенъ
' цШ случаШ петдебещгодиш-"]
морски бртгъ, едно преиму-.
нап
У? $, ?*!" освобождението щество, което-не се намира въ
..че. Щ<*да — скромно отпраз-цела Европа.
ч ван
Варна сама си създаде б ъ 
% поради събития, криъ У
дещето, Следъ като диплома
Р Ш > И а 4 0 » Ш Ж а . 0>МЛ01»ТНв»И0; И в цията й пресече Пътя Къмъ есо&Шародн^итю '"''празненства тественото йразвитие на търгов
ски градъ; съ нечоггшния бо-^г.шжмлв...е?а...св. поклоцимв! гатъ,- сега Загубенъ хинтер•'^9<я Ървдъшметъта на >дей-' л а н д ъ г - Добруджа.;
""Ступайски разнебитена е- ВсрЩЩпокбйнццй, й да прздра-. на, нейното пристанище е мър
****• живитп, за грпдсчото- тво. Но: кйто съмегически же.Щ/турнЬ #пл0 на Варна, отг зълъ, : отъ нищо еж-създадени;г
нови условйя на развитие за
ЩШ §несъ , всички се ', ползу града; нови стопански сили,
ваме и наслаждаваме,' ' " " •• отъ значение, както за града
така и за целата стрйНа. Вече'
:: н$ечнр . намръщения.«« тчв^о
трето лето Варна има гордость, ' ^ 4 * '5бвлтрмяя мекя сало••ио-;" та -да.привлича съ своите мор
ски банил'ето?ници отъ СреД-^««.'.'Вс^чо,това ма.което ня Европа. З з иионйиглческото':
'№мобуватълпте хиляди гос- развитие на България това об
*Ъ\]$ягари ; и 'чужденци, е, стоятелство- представлява нещо
особенно.
'
ЧМ* одая неговия духъ. плъть
Малко чужденци посешаватъ
т
} неговата плъть. Сьтрудг България. Такива еж предим
«остолмойво . м умение, той но хора, които идватъ въ стра
ната по търговия или съ некоя
а
°& тркатап на твчрческа- научна цель: Като гостъ за по
Ф'си'м6гцЬ-- И когато'' ста- чивка. католетовникъ не е идвалъ-до- сега никой, въпреки
^ чат» . общитп, голпмн тър- че страната е тъй богата съ
3 ес
* *а9«' нп' петдесетгп дитни- лечебни' минерални изаори ' и
представлява редица отлични
Чфпа и Царството^ • , Варна по своя'чистъ въздухъ плани
Остоа
«о аде 8а/'«е л*п.сшото нски 'места.Варна днбсъ е първия бъл
N в» обществото па трпитп
гарски градъ, който привлича
***Щ№ки.,: градове. .•"'.•••••'
чужденци5 въ по«големи числа
—
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Общинския с ъ в е т ъ .

(19/7-1500 души, 1928 до сет
га — около 5000 дущи).
;
Ромъния и Турция* съ свои
т е бедни отъ къмъ плежъ
брегове гледатъ.завистнически
на-Взрна. Романските влзети
се стремятъ д» отбиятъ притока на ^летовници къмъ В^рна
чрезь: всевъ?1*южни формал
ности по паспортите и други
препятствия, за да не запвдне
Кгастенджа нарьлно като мор
ска летовна Станция, кеято е
бедна отъ;Къмъ добъръплажъ.
Странно изглежда, че дело
то, на;Варна не нзмира.доста
тъчно внимание въ' самата стра*.
на. За Варна човекъ е поинуденъ Ьа се осведоми на само
то место, „никаква песень, ни
каква възхвала" не разнася
с а в а т а й, значението й за
България. Общественото мне
ние мълчи по успехите на Ва
рна. Говори с,е само за неудо
бствата, които се кенстатирватъ въ Варна, които обаче
лесно се пре^одолявзтъ, като
-се и^ползуен «^ргкрвеньта 1 риреда що заобикаля града и веч
но палещото слънце, коеЮ я
грее.
_' !• •
Днесъ Варне^ такава, каква
то- е, и кеквотб се стреми да
бжде,' представдяза-едносбшо
богатство за страната, за чие
то увеличение и държова и об
щество требва да работятъ;
На старанияна на градската
управа не требра да се гле^а
съ незаинтересованость, тъй
като тия старания и етбемкжи
къкъ усъвършенствувания- не
еж утепии, но реални преди
мства и националенъ престижа.
Псдобрениято на Варна, стру
ващи вече много милиони ле
ва, много малко се ценятъ, осо
бено тая година, ког&то дър
жавата не даде 50о/? немале^
нме по държавните я<елезници
на отиващи въ Варна летов
ници, когато паспортните' и
визни формалности не еж премзхнати, когато дори утегчитрлнйте неудобства съ"легити-'
мзцио^.ните карти за летовни
ците не с ъ още и:-.бвгнатй и
отменени.
Държавата не е удовлетвсрила редица искания на Вараенската сбщина отъ харак.
теръ да спокогнатъ за систе
матическото привличане на гос
ти — чужденци. Въ други' стр; •
ни всички обществени фактори
се застжлвагъ за некое нащ.»
анално културно' или ступанско достояние, каквото е дей-'
ствително Варна за България.
Колоните на вестниците и спи
санията се пълня.ъ съ текегь
и картини, всеки иска да
спомогне щото такова нацио
нално богатство да се увеличи
да се разхубави, гледа на де
лото на такъвъ грздъ като на
свое собствено дъло.
Всечи курортъ е винаги единъ отъ важните ф;.ктори
за успешния ступаиски живогь
на една държеза и всеки летовникъ, който е за доволенъ
отъ удобствата, представлява*
щи резултата отъ съвместни
т е усилия на държави, обще
ство и. община, е нвй-ценнатв

Некои по-важни решения.
Заседание 3,УШ,928 г.
Заседввието се откри въ 6г/г
чоса отъ кмета г. Н. Поповъ.
Преди да се пристъпи къмъ
ррнглеждане дневния редъ Ав.
Гачевъ питя кмета, какво някявание е наложено на г&кон об
щински чиновници, които е ъ
реели участие въ рявтурвянрто
на едно събрание иа работни
ческите партия
Същия иска да му се дяде
думата ва да опише положение
то на ррботнвчквте въ тъквчнятя ФРЙрикя.
Авромъ Гачевъ отправи и
трето питане — вящо не е повнолено отъ полицията на гру
пата обпт. съветници отъ ВРМлйделския сгювъ да дадвтъ пуб
личен* .отчетъ предъ гряждянството 8* дейностьта си като
общинеки съветници.
Кмета г. Н Поповъ: Да се
слага на обсъждане тови пъпррсъ, очевидно е неуместно. 8а
постъпките на полицията шеФЪТЪ на същата е само властенъ да упражни контролъ,
ако има оплакване. Ние не можемъ да се бъркаме въ работи
т е на полицията.
Въ едно отъ идните васедания на съвета ще дамъ въвможнооть на г Ав. Гачевъ да рав.
вие останалите си питания.
Пристъпи се къмъ дневния
редъ,'
Удобриха се неколко прото
коли на училищните настоя
телства въ Вярна и Сес-Севмегъ.
• Кмета докладва, че бюджета
ва 1927/1928 г. е нриключенъ
съ чистъ ивлишекъ 1,441,94040
лв. Тови ивлишекъ требва да
се-внесе въ Б. Н. В. По пред
ложение, иа. кмета реши се та
ви сума да се включи.въ до
пълнителния бюджетъ на об
щината който ще се състави за
да се иввършятъ не«ои иввънредни и належащп работи.
Въ врхвка съ въпроса ва оп
ределяне максималния и минималния раямеръ на надниците
ва 1928 929 ФИН. год., А В . Га-

чевъ поиска да се упедичи раз
меря на надниците на некои
работници при общинските пред
приятия.
Кмета г. Поповъ съобщя, че
минималната надница, кеято е
50 лв е достатъчно задоволи
телна.
г. Л и м . Янакиевъ говорей
ки обширно по пъпгоса настоя
щото минималната надница да
ее опр-дели 90 лв. дневно.
Кмета г. Поповъ направи
предложение да се отпуснатть
по 250 лв. възнаграждение на
свещениците които осветиха
новите мгреки бапп и кавиното.
г. Я в . Г а ч е в ъ решително се
противопостави. Предложението
се прие.
Второ предложение нянрави
кмета, щото гроздето добито отъ
общин. ловя да .** придава как
то миналата година — чревъ
комисарството.
г. Ст. С а в о в ъ изхождайки
отъ миналогодишните несъобравно-ти по продязкЛята, иоча
то да се продаде иец4;ло преди
още да оврее.
г. Яв. Г а ч е в ъ потвърди
п р е д л о ж е н и е т о на г. кме
та, като допълни продажбата да
етява само на несхоюптелни
граждани.
Прие се, да се продаде чрезъ
търгъ.
Съвета реши, съгласно пре
поръката на комисията по 10
дневната трудова попиность, да
се отменятъ глобите яа неотбявяне на тегобата на 48 вврн.
граждани, които представиха
уважителни причйии,
Утвърдиха се търгове за до
ставка на Фурсжки. бланки и
книжа и пр., ва бюфета предъ
Аеарето, ва доставка на бояд
жийски и сарашки материали
и др.
Утвърди се също и търга ва
бюфета на новите морски бяни
който е въяложенъ вя 2Б?,П70
лв. вя три години върху Г. Ми
хаил овъ.
По тоя поводъ. г. Ст, Сяповъ
направи забележка иа съвета
жива реклама за целата стра> ва начина на експлоатацията па
на На която той е билъ не- бюФетя въ другите бяни и ва
к:?лко .седмици гостъ и безъ нарушените поемни условия.
Следъ това биде сложенъ на
да иска спомага за привлича
нето на нови посетители — ле рязискРвне въпроса съ дястявката на автомобилна- помиа-потовници.
Такава е историята на всич лиярчка.
Пост. приежтотвие т е сипе
ки- нурорти въ'света.
- В-рна съчетава въ сеЯе си ло на офиртата па „Фиатъ" и
услевняяа на една световна предложи на съвета тя да се
морска баня, общината е по приеме. Комисията която е пре
жертвувала до сега милиони глеждала офертите, също ее е
за нейното модернизиране, се сирела на ,.Фиать". Споредть
га е редъ иа другите факто обясненията които члена на кори въ тая страна да изпълнятъ мисинтя г В Игнатонъ даде
своя дългъ - на дрьго сърд- офертата е вадоволителна.
це, предвидлчвъ, щедро, за да
Условията вя доотавкатя на
не отидатъ жшраздно изхарче помпата съ; 410 хил лв. пла
ните милиони, но да бждатъ тими въ три бюджетни години,
спечелени чр .зъ техъ милиар
първите д«а месеца шяФьора
ди. Като държава България се да бъде плвтенъ огь самата
нуждае отъ една добра пропа Фирма, и окончателното й при
ганда по вече отъ всеки други емане да стане следъ една го
и!жть. Защото, кой познава дина.
България и какво се знае за
Въпросната полиначка ще
НЕЯ? Наистина много малко! служи, осяенъ аа поливане на
Летовнинътъ е същевременно улиците но и ва пожярогяспи най-живия и най-верния и телна. Вместимостьта й 2,600
най ефтения пропагандистъ за литри, ще може да се пълни
една страна.
съ вода отъ морето посредст»
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Варненски общински. вестнивъ

Свободна трибуна.

Нццпп нищ и Вараднесъ и урте.

. Няродното училище днесъ е
привовано да изнесе по трудни
задачи отколкото по рано —
преди десетилетия, Благотвор
ното влияние на по доброто
днешно образование требва да
се почувствува въ живота на
обществото' — общината и дър
жавата. Но добитите въ народ
н«то училище знания съ., само
една частичка отъ знанията и
уменията, които модерния живътъ шиекпа днесъ отъ обраво-"
вання грмжданинъ. Нйродното
училище поставя само вдравата
основа яа по, нататъшното усъ
вършенствупане. Ивграждането
на необходимата
надстройка
остава една пезиблемна" задача
на по горното училище и на
живота, която задача може да
се постигне само тогава, когато
народното училище е сполучи
ло да насади въ душата на
вомъ доставената , пневматична
помпа, ва 1 мин, и 20 секунди.
А колкото се отнася до доптав,
ката на другите пожарни, авто
мобилни уреди,, то ва техъ ще
се обяви новъ търгъ ва да мо-,
гатъ да ваематъ участие и дру
ги «оирми и ва да се добиятъ
по негодни оферти.
,,
.
, г. Б р у с е в ъ се обяви противъ
доставката на поливачката .,Фи->
ятъ"
поради недоброкачеетвеностьта й. Иска сега още да се
обяви търгъ за да се доставятъ
големи пожарни коли които да
бъдатъ гордоегь на Варна. ..,.,
г. И г н а т о в ъ както и преди
подържа Офертата на „Фиатъ"
г. Б. Б о ж и н о в ъ понеже не
познавалъ добре въпроса, поне
ка той да се равгледа въ оледующето васедание на съвета;
Обявява се противъ в Фиатъ и ;
г. Д-ръ П. Р а н к о в ъ следъ
като даде некои обяснения как
ви требва да бъдатъ вън(ос ;|
нит* машини, съгласи се да се
купи „Фиатъ" като о^авионъ *й
да служи само ва поливане на
града.
•
•
•
Следъ обширни дебати 'вън*
роса се отложи ва следующето
заседание на съвета за среда. •
Съвета прие Предложението
на п п, да св назначи ва об
щински лесничей г. Гуневъ.
следъ което вдигна ваееданието си.

ни въ евръвка съ техъ. Съ
съжаление требва да констати
раме, че чужденецътъ, който
съ по ивдйгнатъ нпученъ и общпетвенъ интересъ кръстосва
Варна, ва да търси тези кул
турни огнища, ще требва да1
ивнесе лошо впечатление, като
ее епре предъ това, което днесъ
Варна има на лице. Ние обича
ме да парвдираме много съ ко-<
личеството и немаримъ твърде
ва качеството; обичаме да правимъ. големи и шумни реклами.,
Но всичко тева минава като
ценность.само ва неуката публика.Сведущиятъ чужденецъ ще
долови лесно всичко онона, кое
липсва на Варна като духовно
просветенъ центъръ. И наис<
тина, какво предетавляватъ Вар
ненските учебно просветни за
ведения. какво впечатление ще
ивнесе отъ техъ чужденецътт!
Четиринадесеть иървонлчални
училища и : три прогймнавий —.'
ето всичко, което ивнася на покавъ нашите мършави грижи
за просветата и въвпитанието
на 6—7 хилядната маса деца
отъ въврастьта на вадължител»
ното учение. И какг.о предетав
ляватъ теви училища превъ
ваканцията, когато Варна се
наводнява отъ чужденци. Пе
чални опустели сгради, отъ
които нито една съ външно
йвяшееТво и богато обваведена.
Нито въ едно училище не се
подрежда необходимото, което
илюстрира, работите въ на
родното училище.
••.,-•.•

то и 4 една вековна педагоГи-.
ческа истина. Въ Швейцария
общините се надпредварва*ъ,
кой да спечели иввестенъ до
бъръ-' учитель, а въ учителския
семинаръ въ Кюснахтъ питом.
ците се подлагатъ на пробно
ученичество. Ония, които въ
пробното шестмесечие покажатъ,
че не обладаватъ качествата ^ да
стана'тъ добри учители,се;съвет.
ватъ; да си търсятъ о _ време
друпо поприще. Въ насъ само
Видинската община отъ десятки
години подбира грижливо учителите си. СОФИЯ отъ ' пре"ди
3—4 годипи е почнала«<!Жщо
да ле .грижи Vва, подобрение
учебния персоналъ чревъ конкурсъ. Варна, напротив*,, не мо>(
же да се похвали въ .тбййМот^
ношение, ващото с4 държи са
мо на Формалните " прйва на
настоятелството и, ва кандида
тите, но на и на добре разбра
ните училищни интереси на
града. Факти не щ е д а . навеж-.
дамъ; т е ч съ много. Дано г ее
разбере, че не 'училищните
огради и номФортъ... правятъ
училището. Душата на учили
щето е учительтъ. Бъдащето
на варненските училища*е.обу-,|
словено главно „ртъ добриятъ
подборъ на учителските' сили
и^отъ едно? училищно йаетоятелствр отъ л^ца. сведуюци по„
училищните въпроси и съ ам
биция и достатъчно ' свободно
време да -поведатъ ,една ;само.
стойна,училищна иолитика и |
полезна ва грвДй ДейностьОамб!
при тия условия може да,,имвмв
добри ва нримеръ й покавЪ]
народни училища и опитни й|
реФормени и пр. училища и-;
начинания вагцото; .,само нещи)
и богати съ'1 идеи й внинея учи1 ]
тели могатъ 4 да прилагмтъ на-'
чалатв, на, новото, въвпитание и
обучение", кввваА. РаЬ81.
I

витие и въ вреда на другите
деца, Липсватъ ни ваканционни
грижи ва хилядите деца отъ
Варненските народни учили
ща,1) както и ванималпи учебни
квартални помещения и квар
твдни читалища. Ето най-необ
ходимото, което требва да се
направи въ най-скоро врете, ва
да се модернивира грижата1 ва;
въвпитанието и обучението на
варненските ученици отъ на
родните училища. За това не
Варненската
: св;иска милиони.
общинска управа при съзнание
,] то за тия належащи учебнобъвпитотелни мероприятия ще
намери средства да даде. на
училищното настоятелство във
можность да отпочне една обновителна работа ва своите
училища ва доброто на децата
и ва културно-просветното пов
дигане на града.
'
Г /*
Като имамъ предвидъ писа
ното въ .Варненски общински
вестникъ" (бр.'
1928 г.) ва
мненията, които се прокарватъ
въ не«ои СОФИЙСКИ вестници
какво държавата да се притече
нн помощь ва ив дига не на Вар'
на, като-се . премеетягъ •* или
учредятъ тукъ некои културни
институти; '• ще требва !. да" се
посочатъ много други видове"
училища и педагОгиччи начи
нания. Но по тоя' въпросъ ; ще
ое ивкажя* въ друга статия.- За
сега ще се спра върху найблизките задачи и нлй явните
неджви въ Варненските учили-'
ща; "Учительтъправи училпще-

своите питомци единъ будевъ
интересъ й копнежъ къмъ усъ
вършенствупане. Народното учи
лище дава, тъй да се каже,
ключа на оня грама„"енъ мага
вкнъ, въ който се съхраняватъ
материалите ва духовното усъ
вършенствуване. Неговите уси
лия и вадачи съ на добъръ
пъть, когато то постигне да
създаде самостойни, жадуващи
ва по-нататъшно усъвършенст
вуване, души. Постигне ли това
народното учидише, отъ него
ще блика оня благодатеиъ ручай, който ще оросява и осве
жава всички страни и отношв;
пия на живота, Само това на
родно училище, което схваща
така високо своята вадача въ
което се рабоси въ тоя смисълъ
може да васлужи дов/Ьервто на
обществото, упованието на дър
жавата й благодарностьта на
родителите/
Посочените вадачи и насоки
йздигатъ предъ наеъ големия
въпросъ ва днешното и утреш
но народно училище. И колкото
тови въпросъ се осветлява отъ
варите на'новотои здравото въ
учебиопедагогичната
днешна
наука, толкова но ясно ще проглкдатъ дефектите на'училище . Значи, туй що имаме на лице
то • толкова по надеждни ще бъ не деАЮнстриря особенъ напре
датъ усилията "зл бъдещето па дъкъ. А туй що ;ни липена .е
нашето училище. '
'
много. Липсватъ вабаначници,
Задачите и бъдещето на детски градини по обр«р(ца.на
варненските народни училища, тия основани отъ М. Монтесоре,
направлявани отъ изтъкнатите ва които е додено- описание ьъ
принципни положения, требва! сп. „Нашето семейство";. липсда се ряввиватъ 'въ хармония ватъ ни горски -и полски учи
съ общото повдигаше на града лища, ва нуждата отъ каквито
ни. Благоустройствено и фрек
въ неколко репортажна единъ,
гвентно Варна напредва бързо. директоръ еж, давани доклади
Многото чужди' и наши посе до училищното/ настоятелство.
тители ще ианесатъ отлични Липсвани и реФО])Мено училище,
впечатления ва хубостите и нагодено ва нуждите на живота,
външния напредъкъ' на Варна; ва каквото съ подроб-г-нъ ранортъ
мнозина ще: вадоволи1 товй'? но отъ втора прогимназия до на
ще има и такива, които щ*е стоятелството е днденъ .планъ
търсятъ въ Варна по* ценни и посочвано на! нуждата и във-,
огнища на културата, по яктю- можностьта ва! оргкнивирането
елни прояви на духовния по
му Липсватъ ни училищни ба
демъ. А внае се, че между ин
ни, които за крайните училища
статутите, които могатъ'' да (I и П:прог,) съ едня крайна,
дадатъ-на хубавата Варъа единъ необходимость. Липсватъ ни
обликъ на български култур^нъ още: 1) помощни отделения .за
центъръ й на Варненското изостаналите нанлдъ д«ця; 2)
гражданство нраветвена и нй
ааведенвя в» нравствено поква
учна култура' съ училищата', рени и морално , болни . деца,
хуманитарно педагогичнит-Ь, пе- които днесъ се , възнигаватъ.
дагогично-лечебниге ваведения ваедно съ нормално рхзвитите
много преДприятия и инициати^ деца въ ущърбъ на своето рав-.

? -1) Колониите, които основахъ'
презъ 1923 г. и въ които през 1924,
25 26 г. добиха здравна подкрепа
и възпитателни грижи 210 деца отъ
две години еж закрити поради незаинтересованостьта .—- да не кажа'
нищо по лошо — на училищната
власть и,некои училищни среди. Г1°
същите причини се закриха и дет
ските ваканционни сборища учреде
ни презъ 1929 г. при II прог
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екия въидухъ.. Морскиятъ във
духъ въ противовесъ н» въз-.
духа иа сушата, е съвсемъ чисть отъ прахъ. , Знайно е, че
пряхътъ се състои отъ микро.'.
скопичегку парчета нръсть, ка •„
мънй, растения, несъкъ, еаж-,
морето, ее намира въ по-малки д'и, косми, вълнени жички
количества въ морския въвдухъ, и металически частички, които
. Освенъ.тези постоянни със се вабиватъ и драанятъ лига
тавни части морскиятъ въвдухъ яата ципа на белите дробове.
Тоя прахъ се ивмита отъ ве-г ,
съдържа некъде повече, не
ровете и се осажда и пречист-.
къде по^малко и други случай
ни или непостоянни, съставни §а отъ дъждовете - ето защо
части., като: хлоръ, амониакъ, въ влажния морски въздухъ,
етерически масла, ивпарения тия прашинки се утаяватъ и
отъ равни индустрии и други, въвдухътъ е чистъ и свободенъ
отъ него. Но най доброто и най
отъ разлагането на морски тре
полевного е, че морскиятъ във
ви и миди, които морето из
хвърля Готварска соль, йодъ, духъ не съдържа никакъ или
бромъ се намиратъ случайно въ нищожно количество микроор
въздуха, когато се пръскатъ ганизми или бактерии, а най
вълните и въвдуха е иаситенъ доброто е, че не съдъряеа ни
какви бактерии на варавителии
отъ микроекопически, като мъг
ла, капки отъ морска вода, или болести. На 40—60 мили на
тъй да се каже „прахъ отъ вътре отъ брега въ 128 литри
вълни". Този прахъ, вкарвнъ морски въздухъ е намерено са
въ алвеолите на дробовете, се мо една коюнтш отъ единъ беврезорбира веднага и еъетанните вред нъ бнцилъ Морскиятъ във
му части — йодъ, бромъ, соль духъ край брега съдържа 100(готнярекч N.401) — се поглъща. въти по малко бактерии отъ
въ кръвьта, която ги равнася въвдуха на големите градове.
съ своите кръвни телца и в ^ Това се дължи на влагата на,
най отдалечените клетки на те въздуха и особено на бактерилото ни Така се обя<:нява и го- цидното действие на слънчеви
лемата лековитость на ' мор т е лъчи, най^ вече на ултра

; - М0РЕЛГБЧЕ1ШЕ;;
ЛМш шйва наио|8Н. 1виц заАмеи

С ъ с т а в ъ на морския в ъ з :
д у х ъ . — Обикновено въ 'чис
тия ьъвдухъ се съдържа 78 8
части авотъ (и .следи отъ агронъ), 20 7 части кислородъ (и
озонъ), 0 47 части водни пари
и 0.03 -.- 0,04 въглер.. двуокисъ.
Авотътъ (у аргонътъ не игра-.
ятъ роля ва човешкото вдраве,
кислородътъ пъкъ е най в?1женъ ва дишането и храненето
на телото Поради гъстотата
IIа налегането, абсолютното ко
личество на кислорода въ мор
ския въвдухъ е по-големо отъ
това на сушата н даже на пла
нините. Озонътъ, който е три
пъти сгъсгенъ кислородъ, се
намира въ много ма^ко коли
честно н то ннй-вече следъ бу
ри и въ кубически милиграми
на 100 кубика* Въ 15 кубичи
ски м«трн, които човекъ диша
ва единъ день край морето,'ед
ва има ОЛб милиграма овонъ.
Въгл- родниятъ двуокисъ, про
дуктъ на душането на расте
ния и животни, на горенето и
равложението, толкова редки на

виолетовите лъчи, така силно,
отравенй отъ огледалото на
морската повърхност* Въ единъ
крайморски курортъ въвдухътъ
е толкова по чиегъ отъ прахъ
и микроби, колкото повече вегррве духатъ отъ морето къмъ
еушата.
.,
Така се обяснява, ващо стари катари на дихателниту „ор
гари, тъй хубаво се подобря-,
ватъ и иецеряватъ отъ диша-,
нето на чистия и влаженъ морски въвдувъ . . . - , •
.Дали има следи отъ радьй
или,електричество въ морския
въвдухъ, не е положително ус- :
тановено, но е ва верване. Съ,
това биха могли да се обяснятънекои действия на морето вър,ху човешкия органивъмъ, ина
че мъчно обясними.
М о р с к и т е в е т р о в е . — Кавахме по горе, чч кряй морето,
— поради но-бървото сгреване ,
и изстудяване на сушата, въ,
сравнение съ морската вода, духа винаги денемъ слабъ ^ т
рецъ отъ сушата къмъ морето,,
а вечерь обратното. Също тъй
се обяеняватъ ветровете, кои
то духатъ сезонно край море .
ките брегове- Благодарение
гладката морска повърхность, ветровете-не духатъ на,удари,

както н^' сушата, но гладко,'рав-Ж
иомероо. - Равбира л*е( ^е= ако»?
ветъра духа .отъ. къмъ,,.аушата, ю
отъ къмъ града къмъ морето,
щй носи съ себе Йи целия-прахъ
и ,въглеродния ;>двуокисъ от* ;
градския мръсенъ въвдунъ; когато пъкъ духа отъ морето"— влагата и овона, кислорода, чи-*
стия морск^ въвдухъ, пречистватъ въвлуха на бреговете и
нй града, на рйвотоянйе 200' до
500 метра .о.тъ брега. •. у. -г
Всеко курортно место си има
своите' в«тровс^--1Г"пр.яроДня
1Ч,ддпави.тели1ч,така Варна « запазена отъ къмъ северъ отъ
високите баири' на'"'Фйангн,уа в
--• и «изложена на еи-лните*
открит*
вападни ветрове, Споредъ 6ре :
годете и моретата, иаменятъ
се и силата/ и насоката йа-въЧ1ррвбте. •> , , . , . „ ,..,.Г1..,;..,:.;Т ^/:.
Физиологичното дейстйие на
мбрекия ветъръ.'— "Ветърътъ,
като духа <по .«вшето тело, проникна превъ тъканите и отвр,р И 1 ц „а облеклото 'ни?' между
долните дрехи и кожат^ ивдухва застоялия ..се, .тамъ,.нечистъ
и стопленъ въздухъ и го" зам*стй еъ нрОхладенъ, Ц*ое'Ль въвдухъ То В а помага, и 'тецирнва'
пер.-пирацияга или дишането на
кожата й разхлвдява кожата и
кито невидима * мощна.^^етД*'
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сгбсшъ св гтщ Народаи! нузмаж п р ш .
На 31 юлий т. г. се откриха
повюоро за леда.
въ Варна (Летния тевтъръ) тре

Общинскиятъ
хигиеничен* били почервенели отъ ръжда,
съвегь въ заседанието си на а цитерите въ която стояла во
81 юлий т. г. се е вянималъ пов- дата ва охлаждането на калъ
тнрно съ въпроса 8а леда въ пите с ъ д е д ъ в а изваждането
Вврна.
на леда отъ същите не била
: Д.ръ ;К, ^Ангелов* докладва '•) «ъ течаща вода, а била вода
ревултата и впечатлението си ваетояла отъ дълго .време и би
0*ъ конференцията свикана отъ ла много мътна, отъ което яв.
санитарното отделение на про- ствувало, че леда не бидъ чистъ.
Оледъ ств палите разисквания
ивводителите на местенъ ледъ
я представители на равните кор-. • по въпроса съвета реши;
порацич които консомиратъ
1) Натоварва с.бщииските де
ледъ,' кьто ваяви че производите- кари д-ръ К. Ангеловъ и д ръ
лвт4;Можели дневно да проив- П. Вид< въ дч преддожатъ на
ВЙЖДЯТЪ ледъ до 18,000 кгр. но
проивводителите на местния
поради -малката консумация и ледЪ щото въ единъ срокъ отъ
нетрайностьта на деда биде при 4. дена отъ устното имъ съоб
нудени да ироиввеждатъ дневно щение чревъ горните декари
догб—вООлУкгр. Обаче отъ дек-; ; да увеличятъ своето ароиввод
ларацията на, консуматори!е яв- ство, за да не се чувствува ну
ствувало,, че ' това се дължало' жда отъ ледъ като нвмалятъ
първо, че деда не се е доста- цената му до 1 60 лв. на кгр.
валъ направо, отъ ., проивводитеАко до определения ерокъ
ляйа консуматора, а чревъ' вто
р» ръка и нторо, че цената на проивводителите на местенъ
деда е била много висока, а и- ледъ не ивпълнятъ горните ус
довия отъ което ще явствука,
мевно 2'лева килограма.
че местния ледъ се монополи
з5Д-ръ , Цг, Видовъ докладва зира отъ същите то тогава Об
впечатлението си и резултата, щинския хигиениченъ еъветъ
а така също и отъ обиколката ще бъде принуденъ да равреши
която ;• направи на самите Фаб
внаса на външенъ ледъ.
рика пърйо, че Фабриките не
2) По отношение на Фабри
м»ли;•; оккадъ, нриспособенъ ва
ката
айдъ електрическата цен
екладирването и вапавването на
произведения ледъ* и че деца' трала дава се на производителя
св е ваделъ^иа калъпи тежащи чревъ същите лекари срокъ
• средно 12 кгр. и при случай отъ 10 дни да поправи цилин
дребна! йокупка но е било във дрите за водата съ която се
можно защото производителите охлвдяватъ калъпите съ ледъ
не искали да дйватъ тъй като като същата вода бъде течаща
сц;*) губел-»' деди,, а, всл"дствие• а не застояла. Въ сдучьй че не
на тона се давала Фиря. Второ стори тонп то ще му се забра
ни да произвежда дрдъ,
леда на се,. е дан*лъ нрправо
огь Фабриката' на лед», а с ъ «е
явявали други втори лицч кои
то еж 'го иупувави отъ произ
БаСйЙьа при Морските ба
водителите на д-.на 1,50—I; 60 ни. който еоткритъ само ва
лева:нА' "кгр., а т е <А го• проудавадипа" консуматорите по 2 жевв, си иосептивн ОТЛИЧИ-). дева еъ което се ограничава
Д к с о , въ пристанището,
проивводетвото до убеждението ^
при
стечение на множество
че самите проивводитеди умиш
граждани
се извърши, отъ Н
лено продавгтъ тока
защо
то отъ декларацията на проив- Високопреосвещенство г. г.
водитедите на рваните кор
Симеонъ, освещаването на
порации явствува, че ;ако; деда първиятъ Вълг. кос пер. ко
Св доставя направо отъ техъ
огь ; самите производители, а не рабоплавателно д во „коопе
'[.йъ втора ръка и се продава раторъ".
на по ниска .цена, то консума
Н. Високопреосвещенство
ЦИята на леда ще бъде. по го държа хубава
назидателна
ляма а : при твкова положение речь, конто натъкна ролята
апро1вводството му. ще се у в е- .
личи и трето, че при ревивията на кроператизма и наоърдчи
н
кооператорите къмъ по ин
« ледената^. Фабрика ввдъ еле
ктрическата централа констати- тензивна дейдоо.ь
ралъ, Че леда се проиввеждялъ ;
Отговори му, председателя
•ного нечиото като калъпите на д.вото г. Петрушевъ.
. немита ивъ дрехите, косата и
1 прах»; бактериите, наеъбрглите
ве гавове. и «секреции на кожите,
От» това дровнение на ФункЧиит* ,щ кожата св заеидьа'
белодробното дишане и Функ
ЧИит* н а бъбреците и сърдцв-.
т
° ' чов4къ: днша по дълбоко,
«о деко и по приятно, сърдцето
б
«е по спокойно, бъбреците отД*лятъ по-обилна пикочь, нерваата систета се опреснява. Чов
*къ с е вака4ява въ тяая мор« а среда и става по нечувствитеденъ къмъ проетуди, почва
А*1Г* храни |по-добре и ^да - изполвува по добре хрпньта, поРМй васидването на обкената'
в
» вещеетвата.

Атмосферното налегане.
*~-аа морето барометрическою
«легане е най-годемо Вато! а
иенно ивчиедяваме височинина планините по ш-мадява
то на.това надегане по от"°Щение морето. Кавввме, нае & Ъ ' Ч е в ' ь 1 , 1 * т * -"Мусала"
км '
метра надъ морското
«0ВМВП,е; П о Челото земно кт.4
М СН0Т0
НавИИ8
°^
Р а в и и Щ в с в П8 Д 8
„.
«о. Затова п^и морето
_ л У Х ъ т ъ е ио-глъстъ и кисдо
М л му по обиденъ Бдвгодаре* на това надегане, иъа-.
' г т * но деецо влива и въ

ней-дребните,клончета на брон
хите, безъ усилени движения
на гръдния кошъ. Зато1 а едра
ви и бодни, особ. но ястматвци,
дишвтъ по деко нъ и крий мо
рето и сърдечно болните си
компенсирптъ по добре своясърдеченъ недостатъкъ и ги ободрявятъ кръвообръщението.

IV Морски въздушни бани.
Иввесно'е на мнозина, колко
покезни съ въздушните бани,
въ които човекъ се ивлага на
въвдуха годъ и на открито.
В«*еки знае, че кожата на ли
цето ни, понеже е постоянно
наложена на студъ и топлина,
е до толкова калена, че може
да търпи най големите студо
ве. Кой не е виделъ малките
циганчета, които по икономи
чески. съображения ходятъ го
ли, но отъ това до толкова се
закйляватъ, че и въ големите
огудоне ходятъ облеч ни въ
дрипи и живеять въ ч ргвреки
палатки даже виме
Отъ това, К1.ето кавйхме въ
началото ва кожата и нейните
Функции и какъ тя реагира на
студа и трпдината съ зачервя
ване, ивпошване и настръхввне,
става ясно, какъ организма нк,

посредствомъ тия реакционни
/

(

тите вече подъ редъ музикални
прявдненстиа Грамадния . теа
търъ беше, буквално препъдненъ съ най разнообразна пу
блика. Това обстоятелство го
вори доста красноречиво ва ин
тереса ва публиката къмъ по
добни културни начинания Съ
националния ни химнт, ивдълненъ, отъ Гвардейския оркеегъръ, подъ диригенствотп на
М ро Атанасовъ се откриха тър
жествата. САЩИЯ оркестъръ,
сдедъ това ивпъдви съ завидна
художествена отойность »''Дв'
вянски ма^шъ* отъ И. ЧаЙ-

Стр. 3
Гадоначалството е издало мегапвптъ въ северното крило

8н..овЬдь оъ която оиределя
движението на автомобилите,
камиоштките и мотоциклети
те въ чертите ва града да
бъде съ максимална скорость
20 клм, а до курортните
пунктове — В0 клм. на часъ.
Нарушителите ое глобяватъ
до 2 хиляди лева.
Адх^оппгичесняятъ и морскиятъ муаей, които се по-

Четете
Варнен. общински
вестникъ

^Мераклии на /Гуксозното

КиНСКИ.

Тържествата се открих* отъ
н-ка на- културното отделение
г. Н. Балабановъ отъ името на
г на Министра ня На г . Прос
вета. Негово Р-иоок^щн-осне
щенстно В-рнен Митрополитъ
Симеонъ отъ своята ложа кава
неколко хубави думи ва значе
нието на му8Иката'И на тър
жествата Кмета на града г. Н.
Поповъ отъ името на община
та н на варненци бдкгодари на
всички, които ! СА способству
вали да се рсадизиратъ и т*8И
година въиросните правднен
ства. Следъ тона г. Станеьъ отъ
Съюаа на класните учители
повдрави инициаторите и се

ня Девическата гимназии, ож
отворени отъ 10 до 12 чаоа
преди обедъ и отъ 4 до 6
ол. обедъ. Вяодъ ва всеки
музей по 2 лв. Учащи се 1
левъ.

ТА

Въ фабричния ск.чадъ на

Бр. Габровски
ул. Габровска № 25 до гарата що намерите пиннги
луксозни комалгктъ отъ чистъ месингъ С П А Л Н И .
Големг йзборъ всички видове

Русенски таблени кревати,
кревати зч кьошкове, пружини, нощни шкафчета,
оиивялници, закачалки, гардероби и др.

• ^у

Цени, качества и условия
подъ всека конкуренция.

^у и

Следва на 4 страница,
I 'кажт.сттяедвзЕет.зг

Връснаро - фризьорски салоаъ

У*-—4&;.

на Атанасъ Ивановъ
ул. „Ц«рь Борисъ" ^к 6
до к»Фене ..Лондонъ* •'
Единствения въ България елек
трически аиаратъ К е а Н в И С
М а у е Г ва едри вълни за 6 месеЦ'«, съ конкурентни цени. Н|-ймодерно постригване,
Фризиране,
.,
,.
г
г
електрически
н
лдълготрайно
водни
ондулации
съ
специ.денъ
.„
*
ч
••
„
ч(6 месечно) къдрене на
пр^паратъ, маникюръ, едектри'
'
чески масажи, ивмиване на коси
^ям"ки и м ' ^ к к н коси'
съ специаленъ препарагь който омикчнвя косата и пр.
.Електрическо дълготрайно
Ивработватъ се всекакъвъ видъ ивкуствени коси и пертки.
(6 месечно) къдрене на дамски
Изящно хигиенично бръснене и етрижеие напълно
и МАЖКИ коси.
вядоволявнщъ вкуса на клиента.
Парфюмррия и пудри на конкурентни цени — 20°/о ннмялен"е.
Пристигна препарята ЬОНЕАБ НЕКИЕ ва боядисване на коси — нвй рявлччни цпетоие.
Пристигна пудрата „Аворся" и тъики машини Л« 0000 специални за ДАМСКО СТРИЖЕНЕ,
тъй САЩО и прочутите парФЮМн, пудри, помади и дасьони отъ известната Фирма („ПУ^Г" —
Рапз) .,Помпся" .Флорами" и „Ж врина"1. Пристигнаха САЩО И ОТЪ известната Фирма „Жермандре" всички видове парФюми, одеколони, помади, пудри, черпила, сапуни и др.
на конкурентни цени.
,?.ЗВХ8Я!73ЖЗД.С.вБТЛШСЯК9Г..'I

сяойетва на кожата св старае
да 'запази въ всички среди нор
мадната човешка темперитура
. ._
Отъ 3 6 б - 3 7 ' 2 градуса
Обд^-к
дото САЩО много споеобгтьува
за тона. Става уранновесянане
между ДАчеиаг>ускнт(-дната н
.лАЧ^погдъщчтелната сила на
кожчтя ни. Подъ облеклото тия
дка процеса ставвтч, бавно \ а
когато човекъ е оъбдеченъ, т е
гтаватъ но-бърво; но като се
има предвидъ. че въвдухътъ е
дошъ проводникъ на топлина
та, вагубата вя топлината на те
лото чревъ, топлопроводност» е
певнечителна. Ней-вече телото
ни губи топлината си чревъ ДАчеивпускане .Ако ва годия чо
векъ то е овначено съ 1(10, то
ва облечения съ I ълнена рива
ще е 72, съ въдн<-на и съ де
нена
- - . ,риаа
. _ -60,
, съ ленена Б0, съ
жилетка и палто 33. Т а й че
облечениятъ човекъ губи само
една трета отъ товя, което гу
би съвсемт. голия човекъ. Ето
ващо кчраме хорьта да правя1Ъ
въодушни бани голи.
Кьто внремъ свойствата на
морския въвдухъ, ще рхвберемъ
защо той по интннвивно и по
специално действува върху на
шето тело. Правятъ въвдушни
бани, .едновременно съ сдънче
виве, и хората, конто се пекатъ

на слънце; т е въ^шатъ бевъ да то мядко настръхва, по сетне
съвиаватъ, аеро и хедиотерапия. бърво се съввемя.
Даж»1 когато небето е облачно
Въвдушнат» баня Т{>ебва да
и слънце нема, химическите е виняги приятна и гпоредъ то
му ДАЧИ пакъ действуватъ ьъ па усещчне се уреждп и трвйрху човешкото тело Като сме ностьта на банята. Л^-те, при
п
градуса- топ» и••на, смело
ил сЬнка, крей морето, нранимъ 119—25
"Е —
въздушна баня. Споредъ сеаона М"Же дя си направи първата
и м'Бст1)остьта се прави и във баня отъ 10 20—30 минути и
схцро да се продължи до Г— 2
душната баня.
ч«си. Понеже втвдухътъ е 25
Умерениятъ, малко вдаженъ пъти по лешъ проводникъ отъ
и чистъ морски въвдухъ е но водята и телото ни при ръвдуцененъ дечебенъ Факторъ отъ шните бани губи много по мал
континенталния климатъ на су ко топлина, то ватова въздуш
шата.
ната баня може да е много поЧоьекъ се кади съ тия бани продъджителна отъ водно мор
кожата му по-бърже реагира и ската. Човекъ навикни съ тия
ватова навикналия човекъ не бани и може при слънчеви вим
настива, когато прави въвдущни ни дни 6—6 — 10 градуса Ц .
бани посредъ вима, голъ, на от- бевъ стовхъ, да прави б минуткрито и даже ако се търкаля цч въвдушна баня. 8а да се
ивъ снега и ек трие съ снегъ. оживи, стимулира кожата при
За да нанякне човекъ, може да по хладни дни, чойекъ тр*бва
почне дя прави ьъвдушни бани дч си равтрина телото съ рАвъ стяяга си, която има 16—19 ка, съ песъкъ иди съ специядградуса по Ц»'.лвиусв, като стои ни равтривалки ог». луФа Да
нн 2—3 ПАТИ поб—10—20 ми прлвн при това и гимнвотичеснути голъ и нрави движения ки упражнения по системата на
иди се р*вхожда така ивъ ста Мюдеръ и други. Ннй полезно,
ятв. После ще св прапять при особено ва тесногръдите и не
предварително проветрената и ясни организми, е да праиятъ
охладена сп-я; сетне при отво гимнастика иа дишането.
рени проворци и нвйсетне на
Печатница
открито. К.жата става ровова,
Добри Тодоровъ
бърво реагира и ако въ начало-
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спре аа значението на мувиката въ нашите училища. Г-нъ
Георги Костовъ отъ името на
българските артисти повдрави
Такси за сметь.
това културно начинание и изкава споите съжаления, че тй
1. Такси аа омКть се пресметатъ въ зависимооть вида
не обгръща театъра, както то
и
голЬмината
на сградите, а така също далечината на сме
ва е съ нфиските ФеетиФали.
тището
и
особените
грижн, ..оито се позагагь при чи
Ректора на Варн. Търг .Ака
демия г. Кадяиджиевъ отговори стотата.
на поздравленията отъ името
Саоредъ това оградите служещи за жилища и други
на Култ. Просв. д-во но която цеди ее раапределатъ на петь зови,- отъ КОЙТО четири иред'инициатива етаватъ тези тър
ставлявахъ облагаемата часть на града оъ! годишна такеа за
жества.
Хорътъ „Морски Звуци" под- ометь за всеки единъ квадратенъ 'метъръ върху застроена
диригенетвото . на Юр. Тодо- та площь на етажите и включватъ оградите ограничени .оъ:
ровъ непълни една китка отъ Морския брегъ, отъ пресичането му отъ канала при; Шоканародни песни на Букуреш- ра до вълнолома, оградата на митницата, новата ж. и. гара,
диевъ.
оградата на ж. пътния районъ (включва електрическата цен
Г-иъ Добри Христовъ, въ
трала) край Пеневата градина, южно Табия, Кадъръ баба" и
единъ • обстоенъ и изчерпате
ленъ етюдъ говори за произхо отъмамъ. по склона на старата ж. п. гара до аамуч. ф ка
да на българската музика и ней (включително) и по дерето при, Макоуда по него до моета,
ното историческо развитие отъ на същото дере на шосето при несъците отъ гдето на; Франпървото българско царство до генокото дере между лозята и общинския разсадникъ до ка
последни дни.
Програмата се вавърши съ нала при Кокарджа и ва същия каналъ край Шокара до
една хорова песень на Добри морския брегъ. По размера на обдаганието зоните се раз''.,.',
.
;.
Христовъ, ивпълнена отъ „Мор пределятъ както следва:
ски Звуци", подъ диригенствоПърва ЗОНЙ: Включва сградите находящи се отъ двете
то вя Ив.. Стефанов*.
страни на улиците: Вул. Сливница, 6 Оептемврий, Царь Бо>Ако «е съди отъ снощния
успе'хъ, тържествата обещават* рисъ (до пл. Еквархъ) Преславска, Малка Преславска, Цари
да иматъ големъ мораленъ и градска, 1Тл. Неоависимость, Царибродока (до пресичането й
материаленъ уопехъ.
оъ Кр. Мирски) Мария Луиза, .ул.. Русенска (до пресичане
, Между многото присътству- то й съ ул. Кавалска) ул. Владиолавъ, ул. Нишка (до преси
ющи на тържествата личеха:
представителя на Н. В. Царя чането й съ Соколска, ул. Софийска, уд. Габройска, ул. Бур
'.
г. Дръндаровъ, окр.управитель гааока, ул. Търговска, илвща1ъ:
г. Гровдановъ и представители.
а) За ,огради1е, които служатъ за жилища на квадрат4 на много културни учреж генъ метръ по
.
.
.
.
.
. 3 лв
дения и корпорации.
* б) За сгради, които служатъ' за други цели по
6 лв

Общински такси и берии.

ХРОНИКА
На 9 Т. И. се чествува 60
годишнината отъ освобожде
нието на Варна. Поради това,
че изобщо тържествата по слу
чай 50 гоеишнината отъ осво
бождението на България се от
ложиха, не беха устроени по
добаващи аа случая тържества
въ Варна.
Сутриньта въ 10 часа въ ка
тедралната църква бе отслуженъ молебенъ, по инициати
вата на обнхината. Тукъ беха
всички ОФИЩИЯЛНИ лица. Магавините беха затворени отъ 10
до 11 часа, а всички домове
беха окичени еъ националния
Флагъ. Въ черквата говори Др
Ненковъ.

Кметството издаде следната
ЗйПОВеДЬ: 1) Всеки гражданинъ
е длъжепъ дя подържа чисто
та не само въ жилището си, но
и тротуара предъ къщата или
заведението си.
2) Тротуарите се чистятъ и
метатъ отъ стопаните или на
ематели на имота. Ако съ на
главна улица метенето требва
да става всеки день. Метенето
и чистенето става рано сутринь
— не по късно отъ 7 часа.
3) Смегьта отъ измитането
на тротуарите не требва да се
пръска, или трупа по улици г*,
в да се събира въ епециаленъ
покритъ сандъкъ. Тдка се по
стъпва и оть сметьта отъ жи
лищата.
Строго св вабранявя ивхвър
лянето ня улицата сметь и ле
шове на умрели жикотни.
4) Изхвърлянето помии и не
чисти води, било по.двора, би
ло по улицата или въ улични
т е шахти се строго -забранява.
Всеки стопанинъ на дворно
место, не свързано съ градска
та каналиаация, е длъженъ да
направи въ двора си яма, где
то да ивлива всички нечисти
води.
»
Апелир мъ къмъ гражданите
сами да бдятъ за изпълнението
на настоящата ваповедь, като
съобщаватъ . ва всеко наруше
ние въ Санитарното отделение
при общината. Само така ще
бъде града чистъ и здравъ.
На нарушителите на тая ва
поведь ще се оъставятъ актове
за глобяването имъ по чл. 72
отъ закона ва градските об
щини.
..
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ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ^ УОРАВДЕНИЕ

Обявлейй е
гр. Варна* 4; авгуетъЛ9^8 год. *
В ь допълнение на обввление № 14188
отъ 4.VII т. г. публикувано въ държавенъ
вестникъ брой 99 отъ 2 У П 1 928 т., обя^,
вява се на интересующите се, че на 13 августъ т. г. въ Варненското окръжно даМчно управление до 9 часа ще се произведатъ търгове съ тайна, конкуренция ва до
ставката 'наг ••"•'.;••.'".: ..••'••'.,''."'•'•'.-!.:<«.-''/'^--л'
1) Металически материали, изделия* и ин
струменти. Приблизителна стойностъ 190,000
л е в а .
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2) Колониални материали. Приблизител
на стойвость 90,000'-лева.
'
/ ;;!;',,
За правоучаетие въ двата търга по отделно залогъ 10°/° въ банково удостоверение
и документи съгласно 3. В. 0. И. .
Предложенията; за Двата търга требва
да еъдържатъ '.цената., на единь^ к*лло1\амъ
или брой на изброените, ВЪ^ОНЙСИТ^ мате
риали, приложени къмъ поемайте ;уеловня,
които.'' могатъ да се, видятъ въ общината; «\
Всички разноски по публикация, гербъ
данъци и нр. съ за сметка на доставчиците.
Отъ общината.;

1;

II.

Втора зо..а: Включва сградите находящи се въ кварта
лите ограничени съ: продължение ,на ул Войнишка, до юж
иия жгьлъ нн двора на казармите включително кв. 568 отъ
гдето между кв. 577 и 682, кв. 578 и 579, кв 594 и 578
кв. 593 и 583, кв. 593 и 595 и оградата на А-во Гроздъ*
до Евкоиноградското шосе по което по ул. Канадска, бул.
Фердинандъ, уя. Приморска, бул. Фердинандъ, оградата на
митницата, .железопътната гара, площада на бившия ханъ
Ерзерумъ^ (включително кв кв 107, 127, 128) ул. Царибро ;
, дока, ул. В. Левски, ул. Дебъръ, ул. Шевенъ, ул. Кавалока;
•ул. Жензижова, ул Червеиска, край пожарната команда, ул.
Съборна, ул Д.рг Пюскюдиевъ, уд. Св Методи, ул. Колонии
ул. Нишка, ул. Соколска, ул Крайна (до моста нн,ул. Вой'
нишка) пЬащатъ:
^
.•-'.' ••=••••••• V № 16В56 , ^.\Г"";;';'г-'''
и
а) За( сгради, които служатъ ва жилища по
2 лв/
И
I
, б), За сгради, конто служатъ за други цели но
4 лв.
гр. Варна, 4 августъ 1928 ;г.
4. Трета 30(18: включва сградите находящи се въ квар
талите, ограничени еъ: продължение на улица Войнишка, ул.
Въ допълнение на •р^авлейие1'':.^'Г1.ГШ,4
южно "пехотните казарми, продължение ул. Търновска, Канад
ска, Крайна, Добричокото шоое, Дренрва, 22 линия, Дрянъ, о т ъ Ч У Н . т. г. публикувано въ държавенъ
Кракра,' Червеиска, Жедевопдтенъ районъ, Железопътната вестникъ брой 99 отъ 2,У1ПЖ8;1%, обявя
гара, площадъ на бившия ханъ Ерзерумъ, ул * Царибродока, ва се на интересующите се/ че на; '13 ав%
ул. В Левски, ул. Дебъръ, уж- ПлЬвенъ, ул. Кавалска, ул.
|устъ т т . до 10 часа въВарненекотО" ок
Жензифова, уд червеиска, мащатъ:
а) Сгради за жиллща по
.'"
. ' .
. 1
лв. ръжно данъчно управление, ще.',са нроизб) Сгради аа други цели по
.
.
2 лв. веде търгь''съ тайна конкуренция за доста
5. Четвърта ЗЗьа: Включва оградите находящи се въ
вката на 78 куб: м. чнмовъ и брестовъ дъвоички улици и .площади, които се намирать мезкду грани
ците на облагаемите зони вънъ отъ чертатЬчн.а улиците Чер- рвенъ строителенъ катерйалъ,; разни разме^
веаока, Кракра, Дрпнъ, 22 линия, Дренова, Добрпчока, Край-.- ри, съгласно приложени къмъ поемните ус
иа, -Канадска, продължение на ул. Търновска и улицата юж
ловия ОПИСЪТ
. ,., ' ' ,.''.'.'"', У'..?"';'';.'.. V • •'•'» но пехотните казарми, м<жду кзаргалъ 569 и военното иг
Приблизителна стойность 100,000 лева.
рище, по улицата между кварталите 577 и 682, 27.. и 579,
596 и 582, 5рЗ и 583, 593; 595 и оградата на д-во Гроздъ Залогь 10°/°" въ банково удостоверение и до
отъ гдето ио Евкоиноградското шосе, ул Каиалока и по де
кументи съгласно 3. В.О. П , ; :
;; \
рето и до морския брегъ плащатъ:
•• ,> •
;
Предложението требва да съдържа 1 по;
а) Сградите за жилища по
.
.
.
0 5 0 лв.
б) Сградите за други цели п о .
.
. 1 лв. отделно единичната цена на куб. м. отъ
6. Пета зона: Се включватъ оградите находящи.се. въ
всеки видъ ирцзмеръ—биченъ и небиченъ.8»
кварталите вънъ отъ облагаемите вони, както и преградната
•• Всички разноеви публикация* гербъ/ да
Свсъ Севмесъ, Дамяновата махла, Трошеватанмахла, Макоуда,
Голема и Малка Кокарджа^ които се оовобождаватъ отъ так нъци и ир. еж за сметка на Йс.тав'н'й'ка!'.''•'.
си за ометь. ;
Поемните условия мггатъ да се ви ятъгШ»
Знбнлежка I. Квадратурата па зеатрооната. илощь св из
въ общината;
-.,...,-,•. ,,_, ..,,..•, .с^-,-о,..т-.
числява по етажи и ва всички етажи се плаща еднакво.
Таваните и избите, които не служатъ за живеене, не<
Отъ общината.;;
се обдагатъ.
Таксите оъ годишни и се иаплащатъ отъ собственици-.
те на оградите,
. По | случай 60.година отъ мАченйпоската' сиърть" йа'
Забележка II: а) За прилагане на настоящата тарифа ще :
служи приложената скица.
б) Сградите, които оо намнратъ отъ двете страни на и въ негова светла аамюъ, ще се иродстяви;' огъ .лмезго]
на:'Добруджанског.о. 1>лагнлоримиио/Д,'но • ^
улиците означени; въ иърва зона ще се такоуватъ по пър
1
ва зони
,
,
,
в) Оградите, които с е ' намиратъ отъ двете страни на
граничните улици на 2 и 3! вона, ое такоуватъ иацт.ло съг
:
>
пиеса въ 3 картияи.
: ' 'ч
ласно по висшата зона.
За фонд в. постройка Добруджански • дом^ ^'л

ВАРНЕНСКО ГРАД, ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

Обявле вие

Стефаиъ 'Караджата, ,.•-,-г,-.\
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