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; Едва ли има другъ
т градъ вг България,
който да се посещава тъй мчо(0 отъ енскурзиянти, както
Варна: •'< •'. .'<
ЗатоТВарна 'е обекти на
$дна голпмачашъ отг екскуршянтипт, не е трудно да си
предухадц; използвайки чама
лението въ пжтуването по Б.
Д, "Ж!, екскурзиянтитгь нами
рат при Варна това, което
единично не биха могли да нащрятг* Тп> сеползуватъ съ
улеснения въ квартири, храна,
разходки и др, каквито на
отдплни гости на Варна несе;праеятъ,
'

Чу]Кденцш1ь за Варна

Д-ръ

П. Д Скорчевъ.

НИЩИ

Варна ка Черно море отъ Д-ръ Валтеръ — Ноебахъ Висбаденъ.
*

Подъ горното заглавие големия германски ежедневникъ
„Лайлцигеръ Нойестенъ Нах
рихтенъ" помества горната статия за града ни.
Предаваме изъ цело оная
часть отъ статията, която пре
дава изключително впечатленията на автора на същата,
който е посетилъ града ни ми
налата година.
— Следъ като чрезъ мир
ния договоръ въ Ньой, Бълга
рия изгуби егейските приста
нища Дедеагачъ и К вал» и
преминаха въ Гърция, съ по
големо усърдие се поде из
граждането на пристанищата
въ Черно море.
3а
насг
варнении
особено
ь
Малката флота всецело е
важно значение иматъ екскур- преместена въ Бургазъ, а Вар
штп>,\ които.,.'.' чужденцитгь на продължи развитието си
като търговско пристан, ще и
уртройватг до Варна.
Тази световенъ кур-ртъ.
Действително малко еж ония
Шина," до 1 юлий Варна бгъ
места на южните морета, кои
щастлива да посрещне маса.
то да представляватъ въ таЧехи и нп>мци, дошли на групи, к ъ в ъ р а з м е р ъ всички уаобст
п- да'^е , наслаждават*- отъ ва за пьрвостепенъ моперенъ
морски курбртъ, както Ва(зна.
хубоститп, на Варна '•—тая Зарлвь немалариченъ климатъ,
Варна, за която еж чели толко съ средна температура 22 гр.
при което чести бури и вечерь
ва, том.
вг вестнищитгь, но не
хладечъ ветъръ отъ анадол
сл имащ възможностъ до сеш ския и кавказките брегова.
4а, я 1виднтъ, Наскоро се очак равномерно действуватъ, следъ
като презъ деня парещето
ва да пристшнатъ- екскурзи слънце е пръскало здравослов
анти, отг Виена и отг Пол нитЬ си лъчи; чнеть, грижли
во подържанъ плажъ, дъпъгъ
ша Акб се елди отъ това,
.съ километри, който се про
което се писва ту кътаме въ стира безъ дълбочини посте
чуждестранните
вестници, п е н н о в ъ морето; големи централни бани, построени отъ
ишежда, че екскурзиянтитгь циментъ споредъ последните
остава»» а извънредно хубави изискания на техниката, съ кабчни, оезежителни помещения,
«печашенмя отъ нашето л е
м^ста за' отдихъ. душове съ
кивище^ Едновремейно съ то сладка
вода; по стръмния
Щ обаце, не можемъ.да скри* брегъ на морето, обширни,
сенчести алеи за разходки,
шг и факта; че все още се Въ града се намиратъ некол
намиратъ варненски граждани, ко голъми хотели съ пъленъ
комфортъ, достатъченъ и зз
може би единици, които не- най разглезения вкусъ на сред^
с
Щателно правятъ лоша' у
ний <»вропеецъ, многобройни и
Щга на Варна, До като отъ извънредно ефтени ресторанти
съ местна, французка и виен
^на страна чуждечцитп ло
ска кухни При това Варна наспи с$<въ възт<>р1ъ отъ ху- брояващъ 70,000 души жители
предлага всекакъвъ родъ разШтипт на града, отъ друга влечения и забави.
Напосредс+венно надъ плажа
Щрцнп известни наши гражЛйи. каратъ сящитгъ
т е т и се намира устроената още от ь
царь Ф^рдинандъ морска грач
У*сденци да се разочароватъ дина паркъ въ която три пъти
дчеано свири военната музика
^Ч отг Варна, а отъ бъпа
Грижливи горски алеи, хпадни
РШь изобщо.
сенчести мъста, сь необятенъ
изгледъ къмъ морето и града,
"•Тачъвг е, случаппц съ група съ -местни и екзотични гигант
*лмцщ коцщо с д нощушли въ ски дързета, превръщатъ пар
ка-градината въ редка забеле<^ин» тукашечъ хотелъ.
жителность. Привечерь тукъ
Доброто име на
Влрна се движи елита на Варна.
На открито се седи въ мно
Щнбва да се пази отъ всички
гобройните градински локали
в
*рнснм; 'особено сега, когато подъ звука на концертна мус
* ".пуснати в» зодъ
отъ зика на модерни джазъ банди
оркестри, танцува се подъ от
'^нтересовани
ергьди най- крито звездно небе, или се пие
Различни измислици, само и чай, или натурално българско
вино; наблизо кина, турски
С(и
*о да се отклонятъ чуж
маанета. кафенета, руски ре
^«Чите ош Варна
сторанти въ които руси офи
церски дъщери сервиратъ и
"Де бядемъ варненци!

оркестри съ балалайки свирятъ.
Който търси уединение, намира
тихи самотни кътове въ близките горички и паркове на
горната чаедь на градината,
където едва долитатъ мелодиите на «светска" Варна.
Утринь всичко е на плажа;
чужденци, местни, пришълци
отъ всички краища на Бълга
рия еж смесени на плажа.
Германски и австрийски коло
нии с ъ застъпени, напуснали
горещата София и влажния
Русе.
Когато буря и дъждъ пре
мине и въ такъвъ спучай съ
право морето се нарича „Чер
но море", може да се разхож
даш ь безъ спиръ по широки
те, красиви улици на пръсна
тия градъ, ако не предпочиташъ излетите въ близката
красива околность.
Съ наслада можешъ да се
разхождашъ по с т р ъ м н и я
брегъ скиченъ съ лозя по по
сока на морето къмъ Евксиноградъ — летната резиденция
на бьлгарския царь й по-далеченъ до „св. Константинъ",
който се превърналъ на хотелъ, съ голема градина, к ъ дето се намиратъ всички български закуски, печени мамули
и други мезелици отъ българ
ска кухня.
По далечъ погледа се про
стира къмъ северъ въ долините на една изгубена но не
забравена страна — Добруджа.
Съ малки лодки се преминава къмъ несъ Галата и се
изкачва по стръмните серпентини къмъ фара.
Нздалечъ отъ Варна лежи
Девненското езеро,
не^ога
прочуто съ изобилни реци,
когато е било съ сладка вода,
преди да се съедини съ морето съ каналъ. На извора на
това езеро, некега е лежала
старата Взрна, Маркианополисъ на царь Траяиъ. Кей о
иска да направи една здравослевна разходка, да не про
пусне да посети високия 300
метра хъчмъ Ташлз тепе, кой
то дава величествена гледка
къмъ морето, носъ Галата,
града, Девненското езеро и
въ далечината —- балкана.
Това е Варна, бисера на
Черно море! О орователна е
съ своя плажъ и околность.
Когато бавно привикне гер
манския стомахъ на
тежките
— —
-+
пшенични и царевични сладкищи и на българската закус
ка „баница" —- топло точено
съ сирене, и се свикне съ
другите яденета отъ българс
ката кухня, но ако преди
всичко си се научилъ, преди
всеко ядене да изпиешъ по
една сливова ракия или гръцка
мастика, съ удоволствие продължава се пребиваването въ
Варна съ дни и .седмици, още
повече, като се знае че. тукъ
20 най хубави цигари струватъ
колкото другаде петь средни
ц«гари и че за парите, за които у насъ се купуватъ 3 яиц«,
тукъ се получава една охранена кокошка.

въ В а р н а .
Отъ година на година Варна
стана все по търсено и по-же
лано летовище. Отъ всички
краища.на нвшето отечество се
стремнтъ къмъ Варна, отъ блики и далечни чужди страни
прииждатъ летовници
къмъ
гостолюбивите—евксински бре
гове на старославИия Одесусъ.Пространно и равнообрявно
е побрежието на Черно М^ре,
навредъ по н*-го еж. накацали
паланки и летовища — кои съ
по голема, кои съ по малка
слава.
Ала настояща чутовность на
истинско летовище по целото
крайбр+жие на Черно море има
една едничка Варна.
'
3«що идватт. въ Варна? Кои с *
действителните и овоеобравните цености на нашето летови
ще,
които му съвдявамъ тая
Ивключителна слава?
Следъ ивтощителните войни
настъпиха тежки болни врем*.,
на. Продължителни теренния и
лишения въ течение на дълги
военни и следвоенни години
покрусиха духч, сломиха телото
на голема пасть отъ нвшето,
население — градско а селско.
Тия покрус» ни и равсляблени,
чийто брой вее още еж»годно
расте — неспира, съ принудени
да търсятъ левъ и успокой
ивнънъ своите местожителства.
И наистина, ние сме днесъ
свидетели на единъ василенъ
устремъ у нашето население*
къмъ летуване Стремежъ, ка
къвто и ]) е е ъ по щастливите
предвоенни години не същест
вуваше въ сегашните равмери.
Е\пи плъвватъ по балкан
ските села и паланки, прославе
ни съ своя лечгбенъ климатъ;
други отиватъ по бани и пла-1
нинеяи места, ва да намеря гъ
отмо| я.
Алк мновинстюго се отправя
къмъ морето.
Морето, кое го до сега не ни
бегае родна стих»я и ни пла
шеше съ снояга потайна шярь
и глъбина, почна вече да откройна своите чарове и на кораводушия българииъ, то почна
да ни стана бливко и родно. И
който веднажъ е ималъ щастие
то да провре въ неговите тайни,
да ивиита неносредно неговите
прелести — той става въвторженъ ценитель на морската
стихия и съ целатя си душа се
стреми къмъ нея.
Тоя искренъ, неиристоренъ
въвторгъ включна вече вт. се
бе сп половината отъ оняя л е
чебия мощь, която притежава
морето.
Оня, който ьъ чистъ,искренъ
поринъ търси морето, нему то
Въ Вараа почт» все и раз
бира немски, което е съвършенно редко въ морските ку
рорти на далматическа Ячри
атика или въ италиянското и
француско средиземно край
брежи\
Прев ;Я. Пснчевъ.

дава съ щрдра ръка
чародейни лекарства.

своите

*
Ала кои съ истинските ле
чебни «актори на морето ? .
Те

СЪ МНОГО. Т е СЪ 8ШШШ1

и невнайни.
Т е съ: Слънцето, което тъй
щедро сипи своите лъчи върху
нашето летовище, отрая«аряни
и отъ Родата, и отъ песъка и,
Филтрирани въ техъ, . препра
щани нъ околоморската атмо
сфера. която сияе и трепти отъ
лековита- светлина.
Самиятъ и1)съкъ нв варнен
ския плажъ, чистъ, ситенъ и
кристаленъ, сгренъ и обеввараеенъ отъ слънцето, койтс.; топли
и годеличка кожата.
Чистиятъ провраченъ нъвдухъ, напоенъ съ свежия мирисъ на морето, който леко се
вдъхва отъ равголените гъ|ди
и чреаъ кръньта облива съ
обилния си кислородъ всички
пътища на бдаженствунащия
върху пеегьците органивъмъ.
Морскиятъ ветъръ, който съ
леко,крило шиба, дравни кожата
и облекчена нейното дишане,
дравни и стимулира нейните
кръвоносни съдове и гали всич
ки нейни разновидни усети.'
Далечните хоривонти, чисти
и бледосини, по които се мерна
белокрила лядия,
нъ която
окото си почива, лавурнкять
еводъ небесенъ; дето високо
нлуввтъ далечни облаци и унасятъ съверцателя нъ невидими
пространства.
Рятмътъ на морските талави,
заканителни и избухливи, по
следвани отъ сладкия шумъ на
равотиващата се пеня, който
блавни слуха, успокоява и при
тихна нервната система.
Самото море, чиято хладка и
стрвхотна водна стихия тъй
енергично нъвдействупа на це
лия сложенъ япаратъ на кожата;
борбата на къпещия се съ на
дигащите се пълни, при която
и мускули, и дробъ, и сърце се
увличать въ пъргаиата хармо
нична работа, и всичко вредно
и вястояло се ивтикгш ивъ нвйвабутаните кътчета на нашето
тело и душа.
Ето тона с ъ лечебните Фак
тори на нашето варненско море.
Ала има още една друга ле
чебна сила, конто се крие въ
недрата на морето, облъхна
морския брегъ и ивиълня край.
морския въядухъ. Една тмЧна
сила, която ние, ва щястие, не
новнаваме, която не можемъ да
равличимъ и да обаснимъ но
школски; това е чаръгь, който
непосредно ни се ивпъчва отъ
морето въ своята равионидна
пълнота въ своята равионидна
пълнота, нъ своята необятна и
невнайиа СТИХИЙНОСТЬ

А тъкмо въ Нария морето е
най-чаровно Засенено отъ пре
красни стръмнини и залесени
брегове, съ една градина, която
приканва окъпаните на мувика,
почика и сладка лень, съ единъ
вълноломъ, по чийто гръбъ

Г, Ив. Икономовг

Нуждата т иолорш-ддаедБшо
училнщг въ Варно.
Сега, когато ще се гдеда оЛ
щинскиягь бюдяеетъ, ние пов
дигаме единъ въаросъ, койго е,
миедимъ, отъ живнено ввач-.
ние ва града ни.
Имайки пррдъ видъ после
диците огъ световната и бал
канската войни, стеснените ни
граници и отнемането, часть
аа Варна, хинт<-рдчнда й. дъдгъ
ни се налага да св вамислимъ
повече върху образователната
система и обучението на наша
та младеягь. Ние сме свидетели,
че ежегодно отъ гимназиите и
педагогическите училища ивдиватъ стотици младежи, завър
шили своето ередно' образова
ние, по големата часть отъ
които по днпса на средства, не
могагь д» го продължатъ въ
висши заведения, а търсятъ
приложение на труда сл вед
нага. Но тъй като ?Ь нематъ
едни адрйви и специадивирани
внания, които да ги ползуватъ
напълно въ живота, търсагь
служби, общински или държав
ни, или пъкъ стоятъ съ години
безработни, беаъ да могатъ да
бъдатъ иаполаувани техните си
ли — (нито ва техъ самите,
нито за родителите ямъ.
При това положение един
етвеното средство да се даде
преданъ на те«и и идущите
младежи е да се промени обра
вователната система, като се
васили професионалното обра
зование,
Не требва да се чака всичко
отъ държавата, а при благо
приятни условия требва да по
магат* и други учреждения,
напр. и общините. Такива учи
лища, поддържани било отъ
държавата, било отъ други, се
оъадаватъ ежегодно въ много
други градове на страната.
Нашата община има най-голема въ8М'.-жность да съидпде
едно специално столарско-ко
ларско училище и то беаъ ла
ждивянане на големи, средства.
Тя има вече доста добре уре
дено стодарско техническа ра
ботилница, както помещения,
тава и ръченъ инвентаръ, ма
шини и Други пособия, които
можешъ да ся дяижишъ, унесенъ
въ морски съве^цания, съ мъл
чалипята Галата, проточила сво
ето тънко тело далече ьъ морето
— нашето море е наистина ед
ни отъ ония прелестни творе
ния, които само природа може
да съвдадь. А и всички ония
съоръжения на човешка водя
и енергия, пръснати въ тяково
изобилие около баните, пони
т а ватъ удобствата, тъй желани
о п културните хора.
* •
При морето не идввгь само
болни съ органични недъзи, ва
чието моррлечение вероятно
други ще говорягь въ колоните
на този вестннкъ.
Казаното отъ мен-ь се отнася
ва ония иначе здрави хора, чий
то духъ е отпадналъ и ивморенъ, чието тело е посърнало
и се е пропило отъ канцеларска
мухъль, хора, чийто моа-ькъ
е обремеиенъ отъ школска нау
ка, отъ търговски сметки и
бояянн, чиято душа се намира
подъ гнета па некоя скрита
мъл-а.
Годеме часть отъ нашите
детувачи с ъ наистина хора отъ
тази категория. На т-ехъ море
то ще дяри отмора и въвобиова, етига т е да му се доверягь
съ сърдце и душа,
Такива 01 морени и съживенп
летовници, възсторгнати отъ
прелестите на нашето море и
отъ негоната духоободритедна
сила ще птанатъ искрени цени
тели на варненското детовищч
и т е ще рнанасятъ неговата
сдава на ддъжь и на ширь.
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съ нуждни на {учениците при
обучаването имъ практическа.
Вгоро обстоятелство, което е
паи-голема нажность, т о , е, че
има единъ готовъ квдъръ отъ
техници практици, който и бевъ
това върши всички необходими.
работи, а така също и теоритиципреподавателй инженери,
архитекти, строители, химици,
лекари и др. чиновници на гб
щината, които биха могли да
стянатъ лектори въ училището.
По пбщообравователните пред
мети пъкъ има маса учители
въ гимнавиите и прогимнявиите, които могатъ да бждотъ
ивподвувани.
При това положение вервамъ"
общинскиятъ съветъ би св съгласидъ да се открие едно по
добно училище, още повече като
се имнтъ пррдъ видъ и огром
ните богатства отъ дърненъ
строителенъ материадъ въ съ
седство на града Варненскиятъ
край въобще е най бдргодатенъ
съ своето изобилие отъ дърве
ни материали, сь които го е
надарила природата, при това и
отъ много добро качество Вар
ненските гори по своето каче
отво и еднородность ваемат-ь
меже би, пър. о место у насъ
и ние виждаме, ч« съ хиляди
вагони отъ техъ се ианкеятъ
ва външния паваръ необрабо
тени на бевцениц'1, в мебелите
в др., може би; отъ гдлците ма
териали се внасятъ обратно въ
страната по неимоверно, силни
цнни.
,
• При едно Официално дъргоделско училище въ Варна це
лото това грамадно богатство
би се иаполауввло тувъ, ващото
щесе
съядадатъ специалистимгистори, които б ъ р в о щ е
тдаенатъ родното нл пропавод
ство по пътя на интенвипното
модернрвиране.
Въ града ни има действител
но специални училища: тър
говско и техническо, но учили ще; което да ивполвуяа дейст
вителните богатства на окол
ностьта ни, немв, а е време да
се създаде.
Това шв бъде едно големо и
полезно дело, което общината
би с-ьвдвла и съ което би се
усигорила прехраната и напре
дъка не само на вначитг-лна
часть отъ варненското населе
ние, но и отъ околноетьта.
, Въ вакночение ще кажа, че
силата и могъществото на единъ
нарпдъ се крепи преди .всичко
на неговата индустрия и проиаводотво.

ВАРНА
к а т о търговско - нндустриаленъ и курортенъ центъръ.
Подъ горньото ваглавйе ивлиаащия въ СОФИЯ Търговско«рОПЯНСКИ ВРСТНИКЪ ВЪ б | О Я СИ

отъ 25 юний т. г. печати след
ните отзиви аа гр»да ни;
„Търговското и стопанско
развитие на Варна стои въ тес
ня вявисимость отъ нейното полояеение като единствено мор
ско пристанище на северна Бъл
гария. При това, създаването
на много индустриални пред
приятия е по лесно, въ свръзка
съ по евтиния морски превозъ
на равни сурови материали, ко
ито тукъ могатъ да се прера
ботвате и да 'отинатъ въ иътрешностьта.
Най.бдвгоприятни условия аа
раавптие въ индустриално от
ношение има Варна памучната,
ютената и др. текстилни инду
стрии, дето суровите матерряли,
въ големъ или помалъкъ ряамеръ, идатъ отъ страиство. Ед
но такова равситие покавватъ
двете памучно текетидни Фа

предвижда, идруги по опростени,
по-либерални начини, когато
съ на лице иввестни условия,
включващи се било въ местни
т е условия, било въ естеств.ото
на предприятието. Напримеръ,
ако предприятието е по малко
отъ 50,000 лв., търгътъ може
да се проивведе съ явна кон
куренция (чл 110), а когато
съществувате условията на чл.
156 — то може да се иввърши
по една твърде опростена про
цедура —доброволното съг
ласие.
До това последното общини
т е могатъ да прибегвате, кога-,
то общинския съветъ (чл. 196
буква „Б"), съгласно чл, 198,
ввемв сьответно решение. Равпоредбата на този членъ ое до
пъдва отъ чл. 436 отъ правилника ва приложение '6 Б. О П ,
споредъ който о б щ и н с к й в
съветъ решава суверенно и ед
новлветно, освенъ за строител
ни предприятия, йевъ огледъ
на стойностьта, дв се нввърши
известно предприятие по добро
волно съгласие.
Преценката,
следователно, на условията , ва
приложението на чл. 156 при
надлежи «включително на об
щинския съветъ и той я прави
винаги въ съгласие съ съответ
ното законсположение. Чл 198
не дава на общините повече
отъ тия права, които чл. 158 да
ва на министрътъ на Финансите
и на министерскиятъ съветъ.
Разликата е само гъ това, че
, докато по тоя членъ компетен
цията на отделните министри,
на миниетра на Финансиите и
Действително; Варна съ свои- на министерския съветъ е раз
тгъ модерно уредени студени и лична и вввиси отъ големината
топли морски бани, дава душев
да сумата, тся на общинския
но и тплесно спокойствие и слу
жи като първостепенна., клима съиетъ ие"е свървана съ ий
тическа лгьчебна станция, която каква сума; тя обгръща по от
е добила широка-, известностъ делно и общо целата компе
тентность на споменатите дър
тукъ и въ чужбина >
жавни адмйнистрвтиини органи,
Прочее, посетете презъ лпт- ватова и общинския съветъ,
ния сезочъ хубаиия курортенъ когато упражнява това си право,
храдъ Варна, за да почувствува не е съвсемъ свободенъ. а е
те блаюдитъта на • морскитп, огр*ниченъ отъ' предписанията
слънчевитчъ, въздушният и тъ- на 8. Б. О. П и действува въ
съчнитп бани. ,
рамките, които той е устано
вилъ — обстоятелство, което
изисква прецизно отнасяне къмъ
псички ония условия, които дчиатъ въвможность дч се опре
на закупувачъ по д о . дели, съгласно съ предписания
броволко съгласие об- та на тови вяконъ, начинътъ,
щикСкнтЪ приходни
по който требва Да се иввърши
предприятия.
известно предприятие. ,
Ако се вникне въ текста на
Съгласно чл. 100 ал. Ц а отъ
закона ва градските общини, чл., ,166, ще се види, че той св
общинските приходи , се , съби- отнася, съ всичките си букви и
ратъ направо, отъ общината ал«неи, само до рввходни пред
или чреаъ отдаване,на търгъ приятия и като че ди мимохоотъ »»куивачъ по решение на домъ въ втората, алинея с ъ
общинския съветъ Това поста споменати само продажбите.
новление, разгледано; сам :сг<->я- Следователно, явява се въпроса;
телно, съставлява указание за могатъ ли приходните пред.
начините, по които може да приятия . дч се отда!ватъ на
стене техното събиране, беаъ нредприемачъ по доброволно
да се вянимава съ Формално, съгласие и въ какви случаи. .
' стпте, които требва , да ги
Ако ее съди отъ съдържа
съпровождатъ. Това . прави за нието на чл 298, следва да . се
кона ва бюджета, отчетностьта отг вори въ положителна смии предприятията, чиито равно
съдь. не е казано, обаче, въ
редби допълвате горното по тови членъ, па и никъде въ
становление, тъй като по сила целия ваконъ ва Б. О. П. въ
та на чл. 108 отъ ельщия, все- кои случаи, както това е из
$а покупка, продажба, даване рично подчертано въ чл. 156
или вземане подъ наемъ и пр. за рчвходните предприятия. Са
щомъ стара ва сметка на дър
мо ва единъ видъ, общински
жавяга, окръга, общината . или приходни предприятия, а имен.
обществени учреждения, е пред
но — за отдаване подъ наемъ
приятие А съгласно чл. 109 общинските имоти, въпроса, е
въ свръзка съ чл. 195 отъ съ по ивясненъ, понеже чл, 204
щия законъ, всички предирия- 3 Б. О. II ни препраща па
тия аа сметка на теяи учреж
единъ специаленъ 8%конъ, койдения се извършватъ по нред то урежда тая материя, именно
видеивта отъ него процедура, на вакоаа ва „продаване, равме
т. е чреаъ търгъ публично и няванн и експлоатиране на дър
съ конкурсь; То.!Л се отнагя и жавните имоти" отъ 1891 г ,
до приходни«е
предприятия, споредъ чл. 4 на който имоти
щомъ общинския съветъ реши т е се давате подъ наемъ и по
събирането имъ чревъ ваку
доброволно оъгдасие, ако следъ
нувачъ, но кованото правило двукратно обявяване на търга
има своите изключения, ,
не се явяте наематели, като
• Споредъ този ваконъ, тър. срокътъ ва отдаването имъ не
гътъ съ т*йна конкуренция може да бж.де но дълъгъ отъ
е НЙЙ редовния начинъ ва из една година.
вършване предприятия за смет
ка наепоменатите учреждения,
При това пол. жвние на лип
но той на всекога се явява са на укавания ва случаите, при
пригоденъ и полевенъ ва т-Ьх
ковто може да се прибегне до
ните интереси, ватова същия доброволното съгласие ва ОТДЕнане на вакупувачъ събирането
брики „Текетилъ" и „Царь Бо;
рисъ*. а също и тави за югени
изделия и чували „Принцъ Кирилъ"", Фабриката „Царь Борись" е само предачна, като 10
дч 20 на сто отъ суровия памукъ
е м+.огенъ, съ персоналъ 5С0
души. Фабриката „Принцъ Кирилъ" се раввива също така
твърде добре, изработва отлич
на стока и дава препитание на
кръгло 200 души персоналъ.
Фабриката „Текетилъ", стои
отъ 20 години подъ вещото ръ
ководство на машинния ииженеръ г. Ас. Николовъ и е нагодена ва масово производство
нв каботи и оксФорти, вече
тьърде популярни вередъ град
окото и<селското "население въ,
цела България, а особено тека
нареченото „българско платно".
Раввито е много и мелничар
ството, а многообещаващи: ва
Варна съ столарската, порцела
новата и корабостроителната ин
дустрии
Варненското градско общин
ско управление, начело съ своя
интелигентенъ кметъ г. Ник.,
Поповъ, положи всички уси
лия за привършване на новите
бани и монументалната сграда
на кааиното въ морската гра
дина; уреждането на парка, на
стилката на улиците, и .всички
други мероприятия отъ строи
теленъ характеръ, които идвате
дч подчертаятъ,. че общината
реализира импозантния по своя
аамисълъ проектъ за поставя
нето Варна въ -реда на све
товните курорти.
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на общинските приходи и ира
бевспбрното^ право общинсквл
съветъ да решава отдаването
имъ по тови начинъ, И8ра»еВо
въ чл. 198,оте 8. Б О, П., ^
остава освенъ да се приеме, ^,
ивборътъ му е въпросъ па й(.
лесъобравность и винаги вогито
дадена конкретна -;' обстанов*»
естеството на предприятието и
интересите."на:гбщината веиб».
ватъ,- общинскитъ ,съветъ1104«
дв прибегне до него, още йо.
вече, когато е имало вече обя
вени безрезултатно търгове, или
новата Финансова година е |ц.
стъпила; «съби-рането му ^,.
право отъ общн ната е звтр^. ^
нено и неревудтатно.
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УспФхътъ- на утенидити отъ
,

(I-

I-

з а 1 9 2 8 2 9 ГОД.

На 2 ют-й всички учебни з*.
ведения въ страната приклю
чиха занятията си. И тая го
дина, като 1 се ежди отъ сведе.
нйята които имаме, трудът*,
който учениците еж; полагали
презъ годината, се е уввнчалъ
съ сравнително добъръ успехъ, ' !
толкова повече, че обстоятел
ствата, които днешния реаленъ
жйвотъ създава, не еж о+ъ т
най щастливите.,, ;
,,. . тук
Презъ учебната 1928/<..9 год. II
като редовни ученици отъ VIII
кл. на Вар». девич. гимназш
с ъ следвали всичко 70 уч.. До
пуснати до зрелост енъиспип №8
68; недопусната 1; не се явила
1; издържали успешно матурата 44 у ч , а оставатъ за есенна сесия по на единъ и по др.
вече предмети 2 7 ; освободени
еж отъ зрелестенъ испитъ за ОП.
показанъ отлйченъ (6) усп%къ
следните уч»ничкй': Чимшйро- ж
ва Валентина,, Спирдонова Ата
наска, Владева Здравка, Рейнгва Радка, Кирякова Росииа,|
Попова Диана, Мусманска Стеменка и Бзрсамкнъ Забела. ;
Варненската мяжка тмтзч
— следвали всичко 82, допус изри
нати до зредостенъ испитъ 81; (!1
н»*допуснатъ 1; издържали ус
пешно 42;^ оставате за есенна
та сесия 39 ; освободени сд
поради отличниятъ си успех»
спедните 7 ученици: Тр..пчевъ
Георги,
Торневъ
П«:търг,
Стателовъ^ Кснстантинъ, Куртезъ Иваиъ, Сокеровъ Георги,
Кирчевъ Венедиктъ й'' Н^дълчевъ Дччо.. .••..-, . > .'••:
III Варн прогимназия ^- след
вали всичко въ III кп. 253 уч.
язили се на испигъ-227, недопуснати 26, издържали 'испита
успешно 170, оставатъ на поправ ; теленъ испитъ 33, осво
бодени за; отлйченъ усггЬхт.
33 уч
II Варн. прбшмназня^—След
вали 200 уч. Явили се на ис
питъ 159, недопуснати 41, из
държали успешно 118, оста
ватъ ни поправителенъ испитъ
41 уч...,. г ..'.., . , , ' , . . , . . . ,
I Варн. прогимназия — след*
ваЛи всичко 106 уч Явили се
на испитъ 90. недопуснати-14.
издържали
успешно 55, °ст"'
в а ; ъ на поправ. 1 испитъ 35, н«
се явили 2-, освободени за от
лйченъ (б)успехъ 4 уч , много
добъръ (5) 29 уч.

Варненска а р ш ш ш м № ^
Постъпления яч м. ювиЙ. 0г*
Варна: Ик. М мдч въ •—г МвДвие. монета, Елисавета ДиМЙ'
трова — стара икона въвкрем
Ние Христоро, Вл. Кетибовъ "
мед. рим. монета, Ан Ми1»я
довъ — въвпоменатеденъ **
далъ, Б Божиковъ' -^ мед *°9, .
Марцианополь, От. Господивов* у
— глинена вввичка, Кина Кос' I.
това — стар-ь бродиранъ '.Вев
виръ, Л. Коотовъ — марк» "
игра, Ст. Допов-ь — мед. .вЯ''
монета, Кир. Теоргиевъ —. чв'
тири мраморни Фрагмента от*
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чина за експлоатацията на условие, общината да побърза
да построи павилионите
1 юлий, 1929 *. понедплникъ. това право — единиятъ е —
Хр. Мирски. Азъ мисля,
общината сама да събира бе
II изаъиреднй сясия, държана на 20 и 21 юний 1929 г.
Днесъ 4 ч. сл об. общин
по
тоя въпросъ никакво ре
рийте, а другпятъ — да я
""
Продължение оть брой 207.
окия оъветъ бе свиканъ на
шение
да не вземомъ, а до
отдаде на предириомачъ. ОбКмеМН. Шоповъ. Въ същ
то на вариеноките журналио- първо васедание отъ редовна
оотавимъ
на п. прпежтотвне
щинокиятъ съветъ събира тия
ти предложи уолугите ой да та юлска оеоия. На заседани
00Т1, Отпуснатите лекарства
и
санитарната
влаогь да опприходи чрезъ нредорпемачъ
ео»8в 120.000 лв,, а 8а около - издаде единъ спсциаленъ брой ето приоатствуваха 28 обределятъ
местото
и ре ла.
И сега пост приоътствие ви
00,000. Решението на въпро- отъ Веотникъ на вестниците Щ и н о к и съветници
Кмета
Н,
Поповъ
Поогопредлага същия начинъ, емеКметп
V 'ЧШтбсо йовдига отъ Д-ръ посветенъ на нашия курортъ!
3
Поповъ.
Има
кво
яиното
приоътствие
би
же
тайки, че гой е най пригод
бяевъ,4 е работа на едно Комисията ое съгласи да св Р У " Ъ ' О ъ г л а о а о наредбите на
лало
да
се
опре
на
решение
ния и нвй подходящия. На
юестравно. обсъждане И той даде съдействие на друже в в к о н а ' В и е о т е повикани на
то на общинския съветъ Ако
чина, който ви предлага Га
%бва да ое разгледа отъ съ отвото на журналистите Огъ р е д 0 8 н а о е о и я - Т а а и °еоия опообщинокиять съветъ жеше да
чевъ
е
не
похезенъ.
Той
иока
дете орй; разглеждане на бюд- сметката, която се направи 1* Р в * Ъ в а к о н в » °в свиква презъ грямадни средства, грамчденъ се разчисти това место, твър
м та. Моля г. Цоневъ да ое
'
юлий и започва на 1-во чио- персоналъ. Тая работа може де е за предпочитане предло
мжчно могатъ да покриятъ
огласи да отложимъ равгдеж- разходите си, плюоъ това те ло на месеца. И по едно оъв да е ефикасна, само когато е
жението на г Овракова Да-аето не въпроса.
даватъ. на общината 'около аадение нашата оеоия започ въ рхцете на едно лице. Мо вамъ предложението на гла
ва на 1 юлий.
'•Д»ръ Щневъ. Съглаоенъ 2500 броя.
ля да се не 'оъгласите оъ суване. Който удобрявв, що
:
Дневниятъ редъ ва първо отхвърлянето н а поемните то продажбата въ втората
гьмъ '•';, ,,.'•;.." ...
Сметамъ, че една помощь
Сложевъ на. глаоуване, ио отъ 10000 лв може да имъ то заоедание е определенъ и условия.
часть на градината да се съ
ви е иввеотенъ. Дневниятъ
1ВВИЯ кредита, отъ 120.000 лв. ое отпусне.
Въпрооътъ, който ое пов средоточи на крайната алея,
редъ ва следващите 8аседания
,в отпувтна.
Гачевъ, Дружеотвото на жур ое определя впоследствие, тъй дига отъ г. Свраковъ — за а ожщо и ла се допуща «оПрието бе и предложението
изключване мороката градина насамъ, но само въ павилиони,
налистите прави това не за като има въпроои, които не
1й г; Хр. Мирски ва ходатай
отъ место за амбулантна тър да си вдигне ръката! Удобряството.црвдъ миниотеротвото нашитб черни очи, а прави ще могатъ своевременно да говия, поемните уоловия из ва се. Който е съглаоенъ оъ
го за некпква целъ — да бъдатъ разгледани.
18 ивмененве на чл 108.
ключватъ това Въ- първата така прочетените поемни ус
Авр. Гачевъ взе думата пре чаоть нищо не ое продава. ловия, да си вдигне ръката!
г: Удобренъ бе аротоколъ Л» 6 спечели нещо Защо ние не
на театралния комитетъ отъ издадемъ този веотникъ, щомъ ди дневния редъ и прави пи * Въ втората части ое дава ара* Удобряватъ св
ще си позволяваме да давпме тане, какво омета да направи во на разнасяне некои ра
I X 1928 г.
Докяадванъ бе и удобренъ
Докладвано бе предложение: помощь на некои хора, които пост. приоътствие ва подо боти. По прннципъ въвгледа търга за доставка йволатори
брение на кланицата
на г Свраковъ е правъ —'• и др. за нуждите на електр.
воичкп лекари и вжболекари, иокатъ да спечелятъ?
Следъ това ое пристъпи козкото е възможно да се огра дирекция. Търга се възлага на
Кмета.
Дружеотвото
иа
жур
мито йдватъ на летува на
тукъ, да бждатъ освобождава налиотнте прави това, а не къмъ разглеждане точка първа ничи продажбата на работи, д-во „Жпти" за 168,000 лв.
общината, ващото ние искаме отъ дневния редъ —. удобре- които иречатъ ва чистотата
ни отъ такса
;
Докладванъ бе търга за от
това
да стане отъ неутрални ние на поемни условия и тър на градината. Ония, които
Ирвдло • енивто бе- прието
даване подъ наемъ павилио
ръце.
гове.
продаватъ тамъ, плащатъ от ните въ казиното на примор
К. Свраковъ. Защо още се
делно такса
По
докладъ
на
чиновника
Хр.
Мирски
Нека
пост
ската градина. Съвета удобри
йвигвтъ марки фондъ театъръ .
по
търговете
I.
Бочевъ
—
удо
приежтотвпе
да
откупи
извест
Хр. Мирски. Требва да ое търга оъ мнението на търж.
на входните билети въ баните?
бренъ б е : търга аа отдаване
КьетаЛ
Поповъ. Ще на но чпслб екземпляри отъ кнпж на предприемачъ печатането пооочи едно строго определено комисия, която възлага павиместо, където да се продава лпонъ № 1 на Димитъръ Вогправя справка и ще Ви от' ; ката на Д ръ К Йорданозъ на 5 хил. кочана входии би
Кмкта.
Г
да
общ.
съветни
Кмета Н. Поповъ. Шмамъ . •дановъ за 7,800 лева; № 4
говоря. Постъпило е искане
лети Търга ое възлага на Хр.
за продажба на килими и др.
ци,
комисарството
е
ра
дало
огь управлението на учени
Гайтавджиевъ отъ Варна, по нищо противъ, ако вземемъ п. — върху Колю Петко въ;
923
тона
дърва
ва
бедните,
ческнте колонии да ое отпус
неже той е далъ най-прием решение Такова едно реше № 5„ за продажба на детски
ние на общ съветъ ще нп
не една сума, за да може да които правятъ 443,00 ' лева, ливи аа общината условия
служи за мотивъ, да ототра играчки; № 6 се възлага на
бе азпратятъ- некги деца и то моли да му ое отпуоп
36.900
лв,
Удобренъ
бе
съ
нимъ и много желаещи да Д. .Боядяшевъ ва 12,000 лв ;
Учил. настоятелство нема пред-; атъ тия пара
що и търга ва отдаване подъ
Хр Мирски. Нека да се наемъ бюфета на летния общ. продаватъ въ мороката гра пав. Д; 7 аа парфюми не ое
надени въ бюджета си никак
отдаде поради неявяване на
ва оума, но то е готово да направи анкета, кога съ били театъръ, и ое възлага на Ге дина.
Свраковъ. Правя предложе-* конкуренти; нвв Л: 8 за бръоизразходва около 50 хил. лева раздавани тия дърва.
орги Лнковъ 8а 4100 лева за
нарница се възлага на М. Гесамо при условие, че ще бъде
Пешевь, Следъ като ое до сезона. За бюфета въ Ней чние да со забрани продаж оргиевъва 15,000 лн. Съвета
впи&ана въ бюджета имъ за кладва резултата отъ общ. ан нирджикъ, понеже обявения бата но навътре отъ паметни
реши да ое отдаде пав Л":. 7
1929/1930; год. сумата отъ кета; която да има предвидъ търгъ не се съотоялъ, съвета ка на възраждането — Огецъ
подъ наемъ по доброволно
50.000; лева.
и тоя въаргсъ, нека се даде реши да се отдаде подъ наемъ Паиои.
сиааарявяне; навил. -№ 9 за
едно о5отойно изложение, кога цо доброволно съгласие
Гачевъ. Съ предложението цветя и др ое възлага за
Искането бе удобрено.
Докладвани беха поемните на г. Свракова нашата група 5000 лв. върху Петко БдаКмета Д Попов?. Г да съ съ раздадени дървата, и спиветници, вестника ое отпечат съкъ на. лицата, на които оъ условия за отдаване иа от- но е оъглаона Щомъ ние има гоевъ.
купчикъ сергийното право ме основание да разрешимъ
па по отоааноки начинъ н за дадени дърва.
Пристъпи се къмъ рааглеж
продажбата въ горната часть,
Изказаха се;
това ще требва решение на
Кмета Л. Поповъ Коми
дани т. 3 отъ дневниятъ редъ
Гач<въ Нашата група не е ние немаме оонование да я — назначаване , комисия за
съвета.,,..:•. .,.., ,. ..,•• ...
еаротвото като учреждение не
съгласна
съ поемните условия вабранимъ въ другите части проверка на II допъл. избират.
Хр. Мирски. Отъ "известно е виновно, и на него требва
и
ги
отхвърля
напълно Да се на градината Моля да дадемъ оппоъкъ за периода отъ 1/У1
време насамъ Варнен. общ. да се дадатъ пари. Нема за
възможность на дребните про
веотникъ не се движи въ рам- що да се спира работата на съглаоимъ да ототъпимъ на
928 г. до 1/УТ 929 год. За
едно лице експлоатацията, то давачи да пвкарватъ овоето такава беха назначени г. г.
йитЬ, които му ож определени комисарството. '
препитание чрезъ продажбата
Такова кещо не требва да ое
А. Гачевъ Споделямъ мне ва значи да му дадемъ въз
Мироки. Пешевъ, В Ганчевъ,
въ
воички части на градината.
допуща.,,,,/'':, ",;
нието на Мирски и Пешевъ. можнооть да препечели нЬщо.
П. Бяновъ подъ предоеД. на
По разумно е приходите да
Кмета II. Поповъ Азъ мио пом кмета Ал, Слановъ
Сега
ние
можемъ
да
рязреЖелявовг^ Саоредъ иой свеоотанатъ въ общинската ка- ля. че не противоречи па пред
По т. 4 пом. кмета ХанДввйя, абонамента ва общин. шимъ'въпроса и да отпуо оа. Ето защо, да се съгласи ложението на г. Свракова, об
В8втникъй!св събира слабо. немъ искания кредитъ. Ние, те да отхвърлпмъ поемните щината да построи веколко джиевъ докладва единъ опи
Тр4бва да св' аоложатъ обвече обаче, ще търсимъ политиче условия и да прпемъ община
будки, където да става про. оъкъ на лица, напуснали грнда
и иока решението на оъвета
усилия йа" Събиране на або ската и материална отговор- та оама да събира сергийното дажба.
нооть при анкетата.
да бждать заличени отъ ре
намента.
право.
Г. Стоянов}, ое присъединя гистрите на общината. Съвета
Сложено
на
глаоуване
пред
Кмета, Правятъ се усилия
Д ръ Свраковъ Има въиро
ва къмъ мневието на Гачева. улобри докладваното отъ пом.
Д« ое събира. Г да, дружеотво- ложението да ое отпуонетъ си, на които требна да ое
Свраковъ. Понеже сега не кметц . . •
443,000 лева 8а комисарство опремъ. Напримеръ, иамъ не
можемъ
да поотроимъ будки,
Прпотъпи се къмъ разглеж
етатуя, Д Грядинарова — две то, бе удобрено.
е ясно, кои оъ местата, на ко защото немаме средства, ос
дане
т. 5 —• определи со въз
«д. монети — българ-ка и виКомисията, натоварена да ито требва да гтродаватъ амтава лалко по-далече да> бж награждение на общ съвет
"нтийска, К. С Гудевъ — ста- определи цените на нопиткибулантнигЬ търговци. Сме датъ предавачите, за да се
, Р» градска' участъкова номераници, членове на комисията
'Щ Деврокопъ: К. О, Джамбл те и яотиетата при бюфета тамъ за необходимо тези по пази чистота.
при данъчното уиравлеипв оо
»овъ-'~ две сребърни ушници на морскитЬ. банч й казино емни условия да изключатъ
Д.
Дабковъ
ое
присъединява
описване и оценяване подле
«една сребърна топка, женски то даде овоя докладъ. Цените безусловно морокатя градина
къмъ
предложението
иа
г
ЕЪ
жащите на данъкъ имоти —
У*Р»гаеняя. С. Чанаре: ' К. Не оставвтъ въ оъщнтЬ размери, оть амбулантна търговия
Свраковъ.
Ако
ние
еъздадемъ
150 лв. надница, а за пенси
дедковъ —. мед. монета • Мвр каквито оъ били миналата
Гачевъ. Нашата група пред
ЧИвнополь. С. Аларъкьой: Гл. година.
единъ редъ и начинъ, по кой онерите които искатъ дв валага, като се огхвърлятъ по
учитель — монети: сребър. Аното да става продажбата, и са пазятъ понспята си -. 120 лв
Реши се да бъдатъ въз емните уоювин, дребните съ
ловии, бро наова Калатисъ и
•Хр. Мирски изнася, че въ
рМй. мед. полека. С. Д»брпна: върнати пекои неправилно щества, които иматъ доходъ мите продавачи ще бждать
довелнн.
комисиите съ назначени,над
*
Драгиевъ
—
же^е»на
р*-в
събрани суми ви общ меота, до 50.000 лв., да бждать ос
, ИИЦ». С Козлуджа: X КчраибраГ Стояновъ. До като об нпчари, които въпреки че не
вободени ОГБ такси м берпи.
ч имовъ,-™ брони Фибуда. С. ДиШ- гаранции и пр
вършатъ никаква работа и съ
Кмета Н- Поповъ. Заклю щината бъде вь съотояни-.' да
Щфакк Н Дийитровъ — алатно Заседанието бе закрито нъ
съвършено
излишни получа
чението, което дива г. Гачевъ, иоогрои павилиони, до тогава
укрвшение. сТПашаитъ: П Ди- = 7 30 часа вечерьта.
ватъ
по
80
лв на день.
ми е отдавна позаато Г да нека продьлжи да ое продава
«йтровъ — в]еатна монета Ана
Кмета
Я.
Поповъ. Дохажда
ст
общ. съветници, има два на- въ горната чаоть, оъ едно
»еий. Дружйотвото благодари
н
*Ц»рителигй. ,:

Редовна юлсна сесия.

Стр. 4
при менъ данъчниятъ начаяникъ и ми каав, че членовете
отъ комисията не могатъ да
бхдатъ хамали да нооятъ теф
терите, и понеже 80 % отъ
данъците ех за сметка на
общината и за да върви ра
ботата по експедитивно, поис
ка да св прати въ помощь
на комисиите по 1 надиичаръ.
Хр Мирски иска да свуволнятъ веднага гЬзи надничари.
Кмета Е Ионовъ. Авъ немамъ нищо протввъ това.
Гачевг. Ние сме противъ
това предложение.
II. Телбизовг иска да не ое
уволняватъ, понеже има голе
ма безработица.
Сложено на глаоуване. пред
ложението на Хр. Мирски ва
уволнение на надничарите ьъ
горните комисии получи бол
шинство
Равгледанъ бе и удобренъ
нротоколъ № 18 на регулаЦИОННРТН комисия по измене
ние на уличната и дворищна
регулация на кв. и ар.
По точка 6 отъ дн. редъ
— писмото на огроителниятъ
комитетъ при културното дру
жество Тракия, № 133 — оъ
което ое иока да бжлатъ ос
вободени отъ такси ва по
стройна на Тракийски домъ
Съвета удобри искането.
Поради напреднало време
кмета вдигна заседанието за
среда 4 ч. сд. обедъ.
Српда, 3 юлий 1929 е.
Кмета. Заседпнпето откри
то. Приоатотвуватъ 26 души
По точка първа отъ дневния
редъ има да ое докладвате,
останалите търгове и поемни
условия.
Е. Стамболиевг. Г да пре
ди да нристжпимъ къмъ днев
ния редъ дължа едно поясне
ние въ свръзка съ една дек
ларация въ ваердапието на
общинския сънетъ направена
отъ г. П. Телбизсвъ въ смиоълъ, че той напуща групата
на трудовия блокъ. Зн честьта
на Бълг. Земледелоки Народ.
Съюзъ ваявявамъ, че г. П
Телбизовъ не може да бъде
предогавитель за Б 3. Н. С ,
вещото, той е изклгоченъ, сле
дователно Б 3 Н С, ще ое
представлява само отъ мене.
Той не може въ общинския
сънетъ да ирелставдява инте
ресите на' своите избиратели.
Ние не считаме, че той може
да бжде предотавитель.
Гласъ отъ лгъво Той е отъ
друго крило.
Стамботевъ Крила въ вем.
огюзъ иема Има единъ еъюзъ
на здружените яомледелцп
(Занързватъ ое оотри прере
кания между него и П. Тел
бизовъ).
Е. Телб-зовъ Ааъ се въвмущавамъ отъ това което крие
г. Стамболпевъ. Той виае, че
вемл. съкнъ се раздели па 3
групи (Къмъ Стамболпевъ)
Вие маже да защищавате една
отъ техъ но азъ еставамъ
веренъ вемдедЬлецъ.
Гачивъ. Юда когато предаде
назаряшши има честьта да се
обеси, и г. Телбиаонъ има без
срамието ли седи тукъ.
Следъ ир дължнтелни пре
рекания М1.'жду горните, ое
пристъпи къмъ разглеждипе
днениийть редъ. По докладъ

Врой 208

Варненски общински востникъ
на чиновпика по търговете
търговете удобрени беха след
ните тържни преписки и по
емни условия: спазяряване за
доставка на дървенъ етреите
ленъ материалъ за ремонтира
нето на охладителната кула
при електрическата цептрала.
Комисията възлага доставката
на Банка Трудолюбие; Поемнл уоловия за доставката на
разни канцеларски, бояджий
оки, бакалоки материали и пр.
Ргшн се доставката да отане
по оъкратенъ срокъ; спазаря.апо за поставяне барака
за разни безалкохолни пития
до дъсчените баня на пеоъка»
Едното место ое възлага иа
Д Катранджиевъ за 5200 лв.,
другото ни Т Николовъ.
Разгледаиъ бе протокола на
училищното наатоятелотво, съ
който се отстъпва предприя
тието ва постройка на учили
ще Царь Симюнъ само на Ми
ланъ Петропъ отъ съучаст
ника му Ц. Неновъ
Лв. Гачевг. Искамъ да зная
на какво ое дължи спирането
постройката на училището.
Кмета Е Ноповъ Постройката е спрена но по желание
то на1 предприемача Петровъ,
но по желанието на контролата, която искаше да прове
ри какъ върви строежа. Ко«
мисията констатира, че има
нарушения на поемните уо
ловия, и че не съ работени
некои чаоти тъй както следва.
Постройката бе енрена до
окончателното ликвидиране на
въпроса.
Свраковг. Ако спЕравето е
станало по предложение на
комисията, тогава това пред
ложение е безоредметво Но
ние имаме сведения, че но
Стройката е спрена поради
неплащане па сумите
Одобренъ бе нротоколъ Л: 8
на регулационната комисия и
за отчуждаване местата по ул.
Царь Бориоъ и Преславска
Докладвана бе молба отъ
доброволческо д отво „Слив
яйца," съ която като съоб
щяватъ, че много отъ члено
вете му иматъ нуясда отъ ле
куване въ п1кои минерални
бани, но нематъ никакви
средства, молятъ да пмъ со
разреши да правятъ безплатно
топли морски бани.
Молбата бЬ уважена. Док
ладвано бе оъщо и ииемото
отъ Юнашка Черноморска Об
лаоть, съ което се еъобща
ватъ, че на 12, 13 и 14 VII
въ трала ни ще се състои
вториятъ му редовенъ сгборъ,
въ които ще се раздаватъ на
града на отличилите ое юна
ци и юнакини и молятъ об
щвнекия оъветъ да вземе | ешение да определи, еша на
града която да бъде поднесе
на отъ името на града. Дру
жеството моли общинския оъ
ветъ да окаже материална ио •
мощь яа ио деброто пзиасяне
на събор).
Кмета. Азъ мисля, че тре'б
ва да се избере пЬкон коми
сия, коя го да провери кнкво
може да со направи и какво
може да ре отпусне.
Гачевъ се обявява нротпвъ
отпущане на номощи, ЙЬЩОТО
смета, чогружеотво „Юнакъ"
служп на гооподотвующата

буржуазия, а, не на работ
ниците
Сзраковг. Мисля, че г.' Га
чевъ има една голема греш
ка Юнашката организация не
е партийна Въ тази органи
зация се приема всеки кой
то пожелче и болшинството
ос състои отъ деца". Моля об
щинския оъветъ да счита въ
проса за Юнашката организа
ция като единъ нациоиаленъ
въпрооъ. Заявявамъ отъ името
на вашата група, че ние сме
да се даде исканата' помощь
на Юнашката организация.
(Следва).

Езъ окр. в и т во отпраз
в 1009 щ . оп Симеона.

н

ки етопанинъ на дворно место,
не свързано съ градската кана
ли8яци;я, е длъжевъ да направи
въ двора си яма, гдето да из
лива всички нечисти води.
Апелирамъ къмъ граждани
те, еами да бдятъ ва ивпъдне
нието на настоящата ваповедь,
като съобщаватъ ва всеко на
рушение въ Санитарното
отде
ление при общината. Само така
»*.*.•. шл — . . . Л «Г та П П Л 1 * П О И П О О Ч .
града
щн бъде чисть и вдравъ
. На нарушителите на тяя ва
поведь ще се съставятъ актове
ва глобяването имъ по чл. 72
отъ вакона ва градските общини.
Изпълнението на ваповедьта
въвлагамъ на санитарните об
щински власти и полицейски
органи.
г
Препиеъ отъ ваповедьта св
ивпращн на Господина Варнен
ския Окръженъ Упрявптель и
Варненския Градоначалникъ ва
сведение и съдействие.

• Нарушителите лце 1$в' няц&|
ватъ по чл. 78 % отъ мкона^вц
администрацията и полицията «1
чл. '475 отъ Накават. Закон*. |

ХРОНИКА;
Г-нъ к м е т а съобщава, $п«
нема да обръща внимание *н»! .
писмения съобщени»
никвкви
*
•
отъ какъвто в характеръ да «&,!'
когато не с * подписани.' | ~ ;
Тия отъ г. г. граждаииЦ, 1 ,
които желантъ да правятъ Гйп*;
лвквания, писменно требва|д^ г
съобщчватъ точното име и й»д?^
реса си.
*"Т^
••••>•••
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Контролната . комисия |,МЙ'

проверка действията ва IX 1ТГ»у4';
довъ^ наборъ, ще ва седава ^ ъ гр Варна отъ 18 до '22 ю1йк
въ гала .Съединение"^
4? , '
На 18 юлий ще се преглед ''
датъ младежите отъ I, 11^(11
и IV. участъкъ.
,Ь •"
На 19 юлии - V и VI уч. ?
На 20 и 21* юлий — селски;
тЬ общини • и на 22 юлий|^й '
неявевите.• > " : • ••>'.
< | ''•%*и
Предъ контролната комшия!
задължително ех, длъжни д§ с»?
яватъ:''''.
'.".•'
%1
1) Всички освободени по №«,'
причини, като тия* които с*?о«-'
вободени поради неспособните*
щи и братя, длъжни гл\. да^О|
ведатъ и т*хъ.
.к^^
2) Освободените по болес)ь';
3) Отложените по' бЬлесл! -^ -д
бевъ да еж. се явили въ набор, ,
комисия
4) Неявените предъ набор»!1
ната комиеся
'"
По п. п.' 1! 2 й 3,' ако не" св
яватъ,.ще йльдатъ лишени йт*
правото на освобождение, ф \ „
По иунктъ 4, ако и ир?ДЪ
контролната комисия не се." я-,,
ватъ, ще се дирятъ чревъ Шо%\
лицията, й •••вдовенит*"'ще* «9Й
пращатъ неправо -да.служатъ.|
Могатъ да. се яватъ - всички,
ония младежи недоволни .Ьт%
решенията на наборната ко«и<
сия и да предетавятъ оплайва* !>
нията си.
: - :>
.^ г|
Които не предягятъ пред*
контролната комисия оплаква* '*
нията си, следъ евкриване д«№ »
ствията на последнята 'губи™
каквото и да е право на осво*.'
божд*ни<>, и техните ванвл* Ни«; ,
подавани следъ това, се о))Т**
вятъ бевъ последствие.
{У Младежите по п. п . 1 , 2,
4 да се яватъ въ о6щинСЙЪг<$
управления ':— Статистиката -Щ
си получатъ съебще^ията. | ^

п. Кметъ: Нлекс. Славовъ
Барнен. окръженъ коми За Началникъ на общ. санит.
тетъ по отправдвуване 1000
служба : Д р ъ П. В и д о в ъ
годишнината на Симеона и 50
год. отъ освобождението на
България е изказалъ благодарноотьта си ва г. кмета за
но вагн- гргдонпчплетво
оказаната мнтериална помощь
Иядядена
е нова вапов-вдъ
съ следното писмо:
№270 съ която се, онределятъ
заседанието си на 1 местата ва стоене на Файтоните,
г Въ
юнвй 1929 г окр. комитетъ каруците и пр , както следва:
подъ предеедателотвото на Н
Файтоните при стоене да се
В. Пр Мятроподитъ Симеонъ; нареждатъ на гледните места:
като взе предъ видъ мате На ул. Левски — 5 Фвйтона;
пррдъ хотелъ Лондонъ покрай,
риалните жертви, които Вар градинката — 5 Файтон*; предъ
невоката община понесе ио Българската: Банка — 5; предъ
направата на арката, по укра Дянаклъ Мановъ -^ 6; по бул,сата на улиците и пр , който Фгрдинандъ и ул. Св. Кирилъ
6 Файтона; предъ летния вино
фактъ много допринесе ва Ранвовъ
— 2 ; предъ Военния
тържествения характеръ на Клубъ на ул Бладиславъ '—'• 5;
тези праздненотва единодуш въ НЕЧЙЛСТО ня ул. Княжеска.
но реши да изкаже своята — 3 Файтона Файтоните и квг
блалодарноо ь Вамъ и на об* бриодетите, които обслужватъ
щннеките съветници ва го кьошковете да се нареждатъ въ
ул. Св. Кирилъ между градинка-тов ностьта оъ която се стю та и прогимназията Св. Кирилъ.'
вахте да непълните взетото
Пристанищните и за търговски
решение на комитета по укра> нужди пола и наруци при стоене
да св нареждьто на следкитЪ
оата на града."
Приложено къмъ пиомото е места: Крьй огря дата на при
станището неточно отъ входни
изпратенъ преписъ отъ про т е врата на същото; на пло
токола на заседанието на съ щада северо неточно отъ риб
щия комите1Ъ държано на 1 ните хали; въ ул. СоФрони ме
юний !929г. въ което е билъ жду ул. Цнгибродска и Габ
•.••''.,
•'удобренъ отчета оа дейно ровска. . . . ' • , .
Идващите
отъ
селата
кола
и
стьта му.
каруци могатъ да стоятъ на паНа същото ваюдание пом варния и на площадите предъ
кмета г. А. Славовъ е доклад ханищата са*0 ВЪ ПаЗЯрНИЯ ДвНЬ
н а ^ за разходите направени -— понеделн^Н.» Преаъ всички
отъ общината по постройката други дни абсолютно се забра
Зарегистрирани «•* пр^*ъ|
нява спирането имъ вт.нъ отъ
м. юний яъ статист, отделаив^
на арката и пр. и е предстадворовете на ханищата.
на общината 103. раждания Й
вшъ отъ домакинството на
За да. се вапави чистотата на д 3 ' с м ъ н и с л ВЯ- * \ " | - |
общината подробенъ опж ъ.
г
Чпредълените мъста ва стоене
. ; ?:^ .
' I •"'&*•'%

Нова заповьдь

Верненско Градско 0 0 ^ Управление;
Заповедь № 12490 '.
гр. Варна, 5 юний, 1929 год.

За чистотата
На основание чл. 72 отъ 8 ь
кона ва градските общини
ЗАПОВЪДВАМЪ:
1) Всеки гражданинъ да по
държа чистота не само въ жили
щето си, ао и потротуара предъ
къщата иди заведението ой.
2) Тротулрите да се чистягъ
и метатъ отъ стопаните или
наемателите на имота. Ако ех.
на главна улици, метенето да
става всеки день. Метенето и
чистенето требен да става рано
рутриньта — не ' по късно отъ
7 чяся.
3) Смееьта отъ нвмитенето
на жидищ*тя и тротунрите не
требва да сн пръска или трупа
по улиците, а да се събира въ
сцецияленъ иокритъ еандъкъ.
Стриго се забранява ивхвърлянето на улицата сметь и ум
рели животни.
4) Ивхвърлянето помии и не
чисти води, било ио двора, било
по улицата, или по уличните
шахти, се стриго ввбр&ннва Все

Фуража да се дава на ковете и
другия добитъкъ въ торби.
Ф йгонджиите и коларите да
се грижатъ ва чистотата ня ме
стата гдето стоятъ, като еже
дневно чистягъ и ивнасятъ За
трупалата се смет.ь

Презъ .м. юний' въ град* нщ
ех. пристигнали 1б19г л*го|аик|
цв; отъ които отъ Българка б^Ж
отъ Ромънвя и България 1ЬЗ'^Т
отъ Чехия-78, отъ Ром*нв^.й5/1
Арменци 39, Евреи 34,.Гер|иакй
ци 13, Поляци 4 п равни ^0. щ

Варненско Градско Общинско Управление |

Обявление
№

14437

\
•
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Гр. Варна, 10 юлий 1929 година*
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Варненското Градско Общинско Управление, обявява •»*
бездомниците Варненски граждани, на които съ дадени* 01^ 1
щивоки места няходяща се между: Държавната болнвпа,- ка] к
вармата, лагера а търговското учшищв, че отъ диввъ ааиа^ ,
предъ всеки приоътогвенъ день когатъ да подаватъ. заявлР^
вия за снабдяване оъ нотариални актове , на ; дадените шЦ
общински мЬотн, въ общината — стая № 1, като:
^ ' ;!
1) Въ заявленията ой означаватъ квартала,' парцел» й '
сегйшиите действителни съседи;
" •., '
е "|
2) Квитанция отъ общинското управление ра. ивплвщв»^
огойноотьта на местото; и
,Ь
3) Скица на местото.
I -.
••* . .
.1, .^
З а б е л е ж к а : Тия бездомници на 'които (квитаицнви^
съ били дадени яъ нотариуса - ^ да прелотан^тъ нрвалсъ!'
отъ техъ пли предетавятъ с т а р т е нотариални 1 актове, ков;
то ех анолирнни.
' 1.

Отъ общинското управлени«1

