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ц Идеята да се по Проф. Д-ръ Параск. Стояновъ.
строи единъ хотелъ
по крайбргъжието,
който да отговаря напълно
Помолиха менъ — старъ по•\- т нуждитгь и вкуса на чужклонникъ на хубавата Варна, да
денцитгъ и по заможният напиша нещо за нейните пре
. бьлгари, които идватъ на лгь лести. за нейните природни
;« щване въ Варна, не е нова. хубости и здравни скъпоцен
н Този вгпрось Ш предметъ на ности. Може ли да пише влюбенъ за своята друго, освенъ
<) обсяждане преди 3 години, ьай-хубавото"?
още вь пърттп> дни следъ
Варна, преди всичко, требва
г поемането управлението на
да се гордее съ своето слав
общината оть сегашния кметъ но минало. Тя е отъ стеръ
II. Поповь. Но, разбира се, за аристократически родъ — на
следница на стария гоадъ Оде; да се реализира тази идея, ситонъ
и нааерно , на некое
нуждни еж голгьми сря,Дства, още по старо селище на скити
каквито общината отъ своя т е или на първите обитатели
редовенъ бюджетъ не може на Балканския полуостровъ.
да отдгьли. Следователно, Тя е била една отъ първите
елински черноморски колонии,
втросътъ за постройката на въртели усилена търговия съ .
единъ такгвъ хотелъ, който Запада. Въ първите векове
все по настойчиво започна да презъ великото преселение на
се налага като една необхо- народите, Балканския полу
димостъ за ншгетолптовищ?, островъ е билъ друмътъ, презъ
който те минавали отъ А .ия
Може 0д се сложи на по- въ Европа. О ъ къмъ Добруд
' сериозно разискване само то жа,' отъ къмъ Взрна съ дошли
гава, когато се нампрятъ , прабългарите, за да основатъ
славното българско царство.
ерпдствата*
Вь и около В}рна с ъ останали
Въ последния брой на в. гъстите остатъци отъ прабъл
{«.цПрппорецъ4 намираме една гарите — гагаузчте — които
много ценна с т а т и я за Варна. и до сега наричатъ себе си
булгарларъ" (стари бъл
Подъ заглавие .Варна — го- „Ески
гари), Следъ елините генуезлгьмъ държивенъ вгпросъ". Лв' ците,венецианците и византий
тора на статията, народния ците с ъ я окупирали, и търгу
вали чрезъ нея въ вътрешпредставителъ Гр. Василевъ, ностьта на полуострова.
аедъ като се изказва мною
О нейните крепости еж се
ласкаво за Варна като лето разбивали и дълго усилията
вище, казва', правителството на турците да я превзематъ и
вникнатъ въ сърдцето на стра
и обществото трпбва да св ната.
При Взрна се е дало по
притекат» на помощъ ма
следното големо сражение на
Варна, не да й правятъ по съединените християнски сили
даяние, а съ дълбокото съзна противъ турците, крей Варна
ъ се сблъскали кръстътъ и
ние, че схдбата на Варна е сполумесецътъ,
тамъ падналъ
държавен* и националенъ въп~ полскиягъ краль Владиславъ,
росъ. Хиляди чужденци днесъ нареченъ „Варне»-чикъ" въ
1444 година.
отъ Варна ще си създадлтъ .Славно минало има Варна!
(дно впечатление за българипт — Като скала непокътната тя
е устояла на ударите на мор
« за България и пр "

Вирна—светлвятъ бнееръ на Черното море.

ските и хорски вълни, на уда

Вие емгътаме, че тгъзи рите на събитията — на съд
бата. О ъ старъ родъ, знатенъ
правдиви думи нл г. Гр. Ва родъ
е Варна, може би и
силевъ, който се ползува съ единъ отъ най-старите градове
Шп>мо влияние вергьдъ прави- в* Бьлгар"я. Въ местния му
зей на археологическото дру
пелственитгъ крхове, шъма жество. който се интересува,
"Ч
да останатъ само пожелания. ще види само трохи отъ ми
на пото й величие.
Че държавата трпбва да
Близкото й минало сжшо е
& притече на помощь на не ио малко славно : До Бал
,С(!; парка, ио това Две мнения канската война Варна бе найголемото пристанище на Бъл
*>ьма.
гария. въ нея цъвт*ше богата
V
@амъ г. м ръ Буровъ завчера търговия. Да не беше откъс
ването н а х и н т е р л а н д а й,
В
" сДиа среща съ кмета г. Варна щеше да си остане злат
ната Варна, каквато си беше !
.,г -"-. Поповъ бп> подчерталъ
ц
Като че ли~провидението се
^бходимостьта отъ единъ
-чет
смили надъ нея и, мзкаръ че
-о. <®ржавенъ злемъ за благоуст-политиците й отнеха хинтер10 Г. Р°Шнсто на
Варна и за ланда, търговията и богатства
та, _природата остави естест
,» ^еркмзмрането на .ттови- вените хубости и богатства, та
--|
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Ше съ радостъ констати«"ле това и се надпваме, че
и
пожеланията
;°йЩанцята
\ п «ай скоро време ще ста-

и сега, при все че е обеднела,
все пакъ си остава хубавицата
на Черно море.
Ича ли въ това отношение
по-хубавъ бисеръ въ огърли
цата градове по крайбрежието
на Ч - Р Н О море, като почнете
отъ Стамбулъ, минете презъ

Бургасъ, Варна, Кгастенджа,
Огеса, Кримските градове, Батумъ и малоазиатските при
станище? Ь е отричамъ прелеетите на стария градъ на Константина, н$.то на нъкой крим
ски или йавказки курортни
градчета. Но ако иматъ хубаво
изложение, • нематъ
хубввъ
плажъ; ако иматъ такъвъ, не
матъ запвзенъ северъ—нематъ
онова съчетание на неколко
хубости и прелести кекто въ
Варна. Нека съ -.ова поне се
утешаватъ варненци, въ малко
то, въ настояще и черпятъ си
ли, за да възвърнатъ на Варна
изгубеното и създадатъ поне
едно славно бъдеще.
Варна е добре скътана въ
своя морски заливъ, добре из
ложена на изтокъ и югъ. мил
вана обил.о отъ слънчевате
ориенталски лъчи, галена отъ
югоизточните ветрове. Северътъ й е запазенъ отъ висо
ките фрамгенски височини, а
въ подножието й се плискатъ
морските вълни смирени, унро
т.ни стъ носъ Галата.
Кзкъвъ 7 ^ ' 1 и ° ш е ь ъ "плажъ
има Варна! Не ще намерите
такъвъ никъде другаде, така
близко въ и до града. Нема
скалисти баири, скалисти бре
гове. като въ Кюстенджа. Оде
са, Коимъ и другаде. Тукъ
крайбрежието е постлано съ
широкъ мекъ разкешенъ килимъ отъ светълъ дребенъ,
мекъ, песъчъ като брашно.
Градътъе построенъ на склона
на франгенските баири, водата
изтича лесно въ морето и следъ
най поройните дъждове благо
дарение бързото изтичане на
водите и песъчливата почва,
кальта по улиците на Варна
не се задържа, и може даже
безъ галоши да се ходи изъ
града. Като дебелъ кожухъ
франгенските височини я пазятъ отъ северния студъ и
ветреве, които духатъ къмъ
Русия.
Морето е бистро, чисто, тъм
но синьо или синьо-зеленииаво
като топазъ или смарагдъ, въ
което кокетно се сглежда
небесната синина. Топазъ сма
рагдъ (изумрудъ), сафиръ тю?к о а з ъ - смесете тези цветове
и ще получите светло синия
цветъ на бисера. Ето защо нарйчамъ азъ Варна .светълъ
бисеръ на Черно мере"!
Водата на морето тукъ е
по солена отъ тая на по север
ните курортни градове, понеже
е по-далечъ отъ влиоането въ
морето ва големите реки Дунавъ, Днестъръ, Днепъръ и
Дснъ.
Климатътъ на Варна е мекъ,
умеренъ; зимата не е много
студена, лотото не е тъй го
рещо, бла одарение брежния
морски ветъръ, който дух*
отъ сушата къмъ морето, и
зимата е меке, понеже морето
като печка цело пето е гъл
тало слънчеви топли лъчи,
които излъчва презъ зимата и
пролетьта.')
\) Вижъ Пр. Д ръ П. Стояновъ
Морелечение 1928
Д-ръ Ив. Тодоровъ Варна като
курортъ, Морелечение 1912 к 1928-

Дъното на морето е гладко
и се спуща постепенно, по
стлано е съ хубавъ песъченъ
килимъ.
Водата на мерето не е сту
дена, лете е топла даже 28°—
30° С , така че човекъ може
да се къпе до късно презъ
есеньта. Къпалния сезонъ на
Варна смело може да се про
стира отъ мвй до октомврий
включително- Бтагодарение ху
бавата влага на морския въздухъ не се усеща резка промена на между-дневната горе
щина и вечерния хладъ. Вла
гата смекчава температурата,
тя утайва
прахуляцигЬ на
крайбрежието и овлажнява
лигавиците на дихателните
органи на човешкото тело.
Поради високото барометри
чно
налегане при морето,
въздухътъ прониква дълбоко
и въ най затънтените кюшета
на белите дробове. Това се
усеща приятно отъ хората,
които страдетъ отъ старъ бронхитъ, емфизема или разшире
ние на белите дробове. Варна
притежава нещо, което никой
черноморски брегъ нема: разкпшни модерни мерскн бани.
Модерна обстановка, въ чудна
природа средъ кабини, вани,
басейни съ топла морска вода,
хидротгропевтическв и др. физинотерапевтични инсталации
-— ето съ какво изкуствено
човешко . дело може да се
хвали Варна. Бзните се оказа
ха тесни, миналата година ги
разшириха, > двоиха — и пакъ
се оказаха тесни да прибератъ
публиката, която се «-тича отъ
всички кътове на Бьлгария,
та и отъ Ромъния, Турция,
Полша, Чехия и даже Герма
ния. Всички се стичатъ къмъ
този чуденъ курортъ, надзренъ
отъ природата и хората съ
такива редки блага! Варна се
гордее съ право и съ своята
прочута морска грапина, която
не помня презъ 1891 г., когато
видехъ за пръвъ пъть Варна.
Тя тогава б е едва 2 декара,
а сега е съ хиляди декара. За
нейното създаване с ъ се по
трудили по рано и другите
кметове на Вярна, а особено
градинарътъ Новакъ, за когото
разправять, че бастуна си да
посади, и той щ Ь л ъ
да
поникне.
Брегътъ, залесенъ добре
отъ морската градина, гради
ните, дворовете на къщите —
всичко това представлява отъ
птичи полетъ разкошна гради
на, кеято дава на въздуха бла
гоухание, по-об^ленъ кислородъ и сеька на човешката
твврь временно или постоянно
въ скута на тая разкошна
красавица Варна.
Какви разкошни околности
гма Варна, какви богати и ху
бави лозя и кокетливи кьош
кове, кацнали покрай морска
та ивица между плажа на мо
рето (което се простира съ
километри къмъ Балчикъ и
устието на Камчияте) и зеле
ните отъ лозя и плодови дър
вета баири надъ крайморската
ивица. При тихо море сушата
се поглъща въ морското огле
дало подъ покрива на сисьто
небе. И първо варненското
крайбрежие по климатъ, растнтелность и красота мога да
нарека .Българска Ривиера".

Туристътъ ще намери кра-1
сиви пейсажи, хрбости въ монветира Св. Константинъ, въ
височинитя на Дладжа монастиръ съ вековните чисто липови дървета и гори, ще по
сети Галата съ хубавия високъ
брегъ хубавата местность „Ка
рантината," гъстите и богати
гори на Гюндюзъ чешме, хидропланния паркъ крой Девнен
ското езеро, същото грамадно
Девненско езеро, край което,
сигурно, летно време както
около Женевссото езеро ще
накацатъ цели колони отъ
вили, ще се покатери по фран
генските бвири и къмъ селото
Франга, едновремешно селище
на франки, латинци, спрели
тукъ въ време на кръстонос
ните походи. Ще посети сега
Гебедже, за което е знаелъ
само, че се купувагь известни
те гебедженски раци, а ще
види, че тамъ е единствената
за сега въ Бьлгария стъкларска фабрика, а около селото
малки .Дикилиташи* — из
правени кръгли като кокони,
като шипове скали стърчащи
лежатъ на песъцит!; а на 4
— б километра отъ селото ще
намери прочутите, единстве
ните на света, „дикили таши"
(изправени камъни):. и средъ
езеро отъ дребенъ песъкъ,
ондулиранъ отъ ветровете,
стърчащи отъ 3—4 метра ко
лони, стълбове, отъ камъни,
като колони отъ старовремски
храмове. За такива с ъ ги взе
ли и некои отъ старите пъте
шественици на България, кои
то с ъ ги описали като велико
лепни развалини на старъ
градъ съ богати храмове. А
това с ъ колони, морски скали
въ морето, които се простиратъ до Провадия. Преди го
дини французки екскурзианти
беха дошли съ параход-ь отъ
Франция, за да видятъ това
светско чудо, тоя „уникумъ"
Дикили ташъ.
Чудна е Варна — градъ на
контрастите, скромна кжщурка и богата стилна къща, мо
стри на всекакви архитектури
и старовременни
български
къщи. Въ Варна може да жи
вее човекъ най скромно и на»5разкошно; въ нея има кътоие,
тихи като монастиръ — шумни
като панаиръ улици и кварта
ли. Варна е достъпенъ за все
ка кесия, отъ най бедната до
най-богата, за най скромния
както и за най взискателния
посетитель.
Посетительтъ ще намери богатъ археологически
музей,
малъкъ морски аквариумъ за
жалость, до сега ту помеще
ние за бежанци, ту казарма,
рибарско училище и отъ сега
аквариум-»-, за фауната на Чер
но море, Гимназии, градска би
блиотека, първокласна болни
ца, единственъ за сега морски
детски санаториумъ, но 10 ки
лометра северно отъ града,
флотско училище, хубаао при
станище съ солиденъ вълноломъ, о който шумно се разбиватъ пенестите вълни на
морето, ядосано, секашъ че
заградили едно кътче, недо
стъпно за стария Нептунъ. Ху
бави хотели, богати магазини,
автомобили и лодки за раз
ходка, всичко,всичко .каквото
ти душа сека*, както казва
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Цариградските общини съ
големо старание обявяватъ, че
е забранено къпането на от
крито (като че ли има закри
ти места!)
Въ замъна на това часть отъ
цариградското население оти
ва Варна, за да прави морски
бани и си отпочине. Знаемъ
много добре, че къпането въ
морето презъ летото и отпо
чиването е една належаща нужда. колкото и да благодаримъ
на нашата съседка Варна, че
ни напомня за тази истина, би
било твърде малко.
Какво е Варне? — Единъ малъкъ градъ край Черно* море,
скжтанъ аъ дъното на Добруд
жа. Този малъкъ български
крайморски градецъ следъ пре
даването на линията Тутраканъ — Балчикъ на Ромжния,
беше почти увисналъ' въ въздухв. Както е известно, това
което издига градовете отчас
ти, даже и много е техния хинтерлантъ. Следъ пречаването
на линията Тутракан—Балчикъ
'а Ромжния, Варна остана поч^и безъ хинтерпандъ. А оста
ването на този градъ безъ хинтерландъ значеше осъждането
му на смърть. Варна, която не
се съгласи така лесно да умре,
намисли да стане едно место
за почиване и забавление за
шопътъ, ще намеришъ въ ху
бавата черноморска красавица
Варна.
Живописци, маринисти еж
възпели въ бои нейните пре
лести, писатели еж се опитали
да я опйшатъ, требза перото
и езикътъ на поета, за да се
възпеятъ хубостите, чаровете
на така вечно млада и славна
Варна, на която подхонща де
виза отъ герба на София .ра
сте, но не старее".
Славно бждеще, особено ка
то курортенъ градъ, предстои
на тази перла на Черното море
— на Варна, Тя има. всички
климатически и други условия,
за да бъде прекрасенъ, международенъ даже, морски ку
рорти, въ който медицината
да използува целото му здрав
но съкровище. На този светълъ бисеръ на Черното море
на славната Варна пожелавамъ
латинското уга*. Пиеа1, агезсаЪ
и за девизъ бихъ избралъ
„цъвти и хубавее!";
Близо 50 години (тредъ мои
те очи, Варна се променя, ра
сте, хубавее, модернизира се
и не старее. Бехъ отъ първи
т е да оценя нейните лечебни
богатства, като преди четвъртъ
некъ създацохъ
варненски
морски санаториумъ и преди
22 год. аквариума; това всичко,
за да изпъкне красотата и
ппнродните богатства на близо
12 вековната Ва^на! Отъ пър
вите съмъ, които предсказаха
светло бждеще на Варна, ка
то мооски курортенъ градъ и,
сега й предричамъ още посветло бждеще!' Радпамъ се,
че бЬхъ поорокъ и че нашата
хубавица Варна „цъвти и Ху
бавее"!

всички, които се нуждаятъ
летио време отъ това, за кое
то ще дойдатъ отъ целия
светъ, особрцно отъ всички
краища на Европа, и почна да
работи, въ това направление.
По такъвъ начинъ онова, кое
то изгуби отъ околностьта си,
тя спечели отъ целия светъ.
Успе ли ? Спечели ли ? Би
могло да се каже дз, защота
Вазна огъ неколко години
презъ летата привлича посто
янно растящо число посетители.
Едва две ТРИ години има, от
както въ Варна се уреди пла
жа. Като се в^еме предвидъ, че
още на третата година число
то на дошлите посетители отъ
различим страни достигна 12
хиляди души, лесно е да се
разбере, ча градътъ върви по
пътя на постигането на свои
те цели. ,
За насъ турците нема съм
нение, че това е така. И сега
знаемъ, че некои цариградчани, за да направятъ морски ба
ни, отиватъ въ Чгрноморския
български градъ— Варна. ^
Не се лжжемъ, нито пъкъ
се шегуваме, като казваме'то
ва. Казваме го,за -да подчер
таемъ самата истина: една чясть
цариградчани отива въ Вар
на да се изкъпи спокойно.
Такова едно положение по
вечето плачевно, отколкото
смешно качъ, може да се из. ложи на турските читатели
като шега ? . ; • • • .
Чудно нещо ще кажете, какъ
; може да се отива въ единъ
чуждъ градъ като Варна 'за
морски бани, когагоЦаркградъ
е заобиколенъ отъ всички стра
ни съ най-хубавите морета на
.света? Разбира се, че може.
Ако въ Цзриградъ нема удоб
ства да се правятъ морски ба
ни, можемъ да сеопасяваме, че
постепенно това отиване ще
стане една всеобща необходимосгь. Нема ли възможность
въ Цариградъ да се правятъ
морски банн съ всички удоб
ства? Огговорътъ на този въпросъ е не?
Въ Цзриградъ нейтолемото
Старание на общината и на
полицията се състои въ следующето ! : «Забранено е да се
кжпе на открито!" Добре, но
кжде еж закритите места за
морски бани? Първо въ Цзри
градъ нема морски бани какю
требва. Тези бчни, които сега
сжществуватъ, еж такива, щото
отиването и връщането до тъхъ
е по-скъпо и по трудно, откол
кото едно пжтунане до Варна
Не пр. Йешилъ кьой, А.тъиъ
кумъ, Килиосъ и нъкои пулк
тове ''на островите... Цари
градското население, за да на
прави морски бани, е принуде
но да отива въ некое оть те
зи далечни места.
Едно отиване до тамъ изиск
ва първо ц%лъ день време и
второ много пари. Турците,
които еж ходили въ Взриа разправятъ, че тамъ за единъ день
еж достатъчно три четири ли
ри за храна, квартира, вклго-

Д-ръ- Ив. Тсодоровъ — Варна.

Темпераменти.

Сангвииикъ.

Има най-обикновено леко
възпаление въ гърлото. Слизестата щ п а е малко зачервена
и едвамъ подута. Много слаби
болки при гълтане. Температу
ра нема.
Обективните признаци еж
незначителни. Но въ живота
работата повечето се отнася не
до обективното, .какво имаме
въ действителность въ дадения
случай," а до субективното,
„какъ гледаме ний на него."
Всеки прежиаева едно и също по различенъ начинъ.

Лекарьтъ казва, че нищо
опасно немало. Азъ и' самъ
знаехъ това — отидохъ при не
го повечето по настояване на
жена си. Лзка настинка — ле
ко възпаление въ гърлото, ко
ето скоро ще мине/ При гълтаАето имамъ малко болки, ьо
то нищо не значи: единъ-два
деня ще ямъ течна храна, и те
ще изчезнать, Азъ вече се радвамъ, че тогава ще захвана да
ямъ, каквото искамъ. Човекъ
и не знае, какви блага прите
жава ; болестьта му отваря
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ПЕЧАТЪ ЗА ВАРНА
Въ «Берлинеръ Тагеблатъ", оетте хиляди и повече ку
• (2 VIII) г. д ръ Георгь Щрела рортисти, които всеки пъть
керъ въ една статяя за баните поощаватъ Варна, повечето съ
на Черно море, като говори 8» отъ българската столица; но и
особеностите и 'хубостите на числото на чужденците расте
черноморския брЬгъ — българ все «а година, които, ако единъ
ски и ромънски — ва неговото пъть поеетягъ Варна, охотно
пъстро население, ва неговия иднатъ и втори пъть. Българ
плнжъ, който поI своята хубо"ть;. ските държавни железници пра
и песъкъ надминава дори Ри- вятъ па посетителите намале
виерата и слънчевите брегове ние отъ 30 на сто. Най хубаво
на Далмация, така много сла е тукъ превъ пролетьта или
вени и нъшгЬзани, казва ва превъ късна есень, когато мест
Вярна и българския
брегъ ноотьта около Девненското вееследното: Варна и нейната огсол- ро тържествува въ единъ пъс
ность— тукъ требва да във ' търъ равкошъ, който не е ьъ
никне „Дядо" на бадещето. Не състояние дч предаде никой
завиждаме на способните бъл художникъ. Разноските по пре
гари, които не бевъ основание биваването отговарятъ на теви*
въ Далмация. ' Хотелите съ
.ги наричятъ .прусаци на Бал чисти, стопаните любезни и
каните". Т е градятъ и рабо услужливи. Съвършено въ ти
тя гъ съ твърда воля и, ограни шината квраства тамъ единъ
чаващи културните си нужди р?й, чиято хубоегь едва тепър
ва въвдигането на своята страна, ва ще се разнесе ивъ света.
съвдвдоха отъ своето все повече
западащо отъ световната война
Въ Виена заеочва пътуването
нвеамъ в о е н н о пристанище
единъ морски курортъ съ на по течението на , Дунава съ
удобните парахо,^ на Дунав
истина големъ равмеръ.
Въпросната дума ва срещане ското параходно д во, което п *
то на ориента съ вапада тукъ туване е тъй приятно, че ва
промена неостава нищо да се
има своето оправдание. Въ ста
рата часть на Варна владее желае. Следъ половинъ седмич
настроение отъ • 1001 ' нощь, но пъту»ане нередъ една раз
кошна панорама, -при която ве
.дървените пантофи ' на забуле
иитт; туркини троиатъ върху личествеаото се отделя отъ
калдъръмите, както въ древни- очарователното отъ местности,
ните времена, а нощно нр<-ме к*Д'то <е говори немски, превъ ,
безбройни котирзци мяукатъ; но Унгария отъ Югославия въ
. евмо неколко крачки на страна Будапеща и Келградъ се олиаа
най-после ня българска земя въ
се издига едрнъ нанълчо евро
пейски градъ, прошаренъ съ Русе. Огъ тукъ 8*почва една
широки улйпи и сенчести алеи. не колко часова яселевопътна
Перлътъ на Варна, н^йната най лииия, която води посетители
голема гордость, е мирската т е отъ западна Европа къмъ
градина — РДИНЪ1 грЯндиоаенъ цъвтящия световенъ курортъ
паркъ, който се простира по Варна въ Ривиерата на Черни
край брега и ни дава единъ море Бянните постройки въ
Варна отговарятъ на изисканияравкошенъ ввгледъ върху мал
кия ааливъ. ТукЪ ставатъ пре 1 та на най големите морски ку
добедните равХодки-— тукъ рорти, които се посещаватъ отъ
свири музика, тукъ се танцува международна публика. По настоящемъ малко труденъ е още'
, при .лунна светлина,- тукъ • се "въпроса за настаняването на
намира също общинското бюро летовниците, числото на които
ва гостите, което, по всички ; В8Ъ година на година расте,
въпроси охотно ви дава сведе въпреки че всичко е сторено
ния и съвети; тукъ се намира въ кръга на въвможното. Едно
и главния п р и н л е ч а т е л е н ъ гоще неизпълнено желание, к-^еобектъ •— импозантната, едва "то въ скоро време щесе.реали :
преди, три години свършена йира е, постр( йвата на единъ
морска баня, съ особени басейни го.1екъ хотелъ непосредствено
съ топля морска вода Не е на самия плкжъ, аа което, въ
нуяедно да) сн остане непремен Варна меродавните кт ъгове
но въ Варна, понеже Иъ блив
с ъ добре разположени. Чудно
ката околйость на града съ наистииг, че до сега нИвксй
рааполож(-ни много, малки, жи нредприемчивъ ейециалисть отъ
вописни яаливчета съ чудеиъ Хотелиерската професия не се е
пееъченъ пльжъ, пригодни ва сетилъ д» си осигури. това
поС1гЩ^ния; като валивчето при место на слънцето, преди да
Галата и овей оч»рователенъ бъде изправенъ отъ негерман
веменъ ъгълъ, въ който се ив
ската коавуренщ'я. Ако ивистидига въ единъ : ивобиленъ <ъ на има некое слънчево место,
растения паркъ -.летната р^ви
това е Варна, гдето върху бла
денция на цяръ }Борисъ. дно
гословеНия брегъ на стария
рецътъ Е^ксиногр^дъ, отъ де- „Евксиносъ понтосъ" отъ м и
до октомврий се простира едно.
чвя и разноските за бани-на безоблачно сивьо ле-гно небе.
единъ човекъ. •:
:
Изъ Дойче Ллгемайне ЦаДтунгь
Но за да бъде всичко това
така въ Взрна, иг-.а една общи
Варна за малко време, презъ
на, която урежда и управлява
тези работи, подкрепена до което се ивдига като курортъ.
максимумъ отъ държавата . . завладе сърдцчга. Не е само
(„Джумхуриетъ". — официозъ на божественото тъмносиньо мо
турското правителство).
ре, не е само полугръговия.- и
очите, и той тогава захвлща да
ги преценява правилно. Кой би
помислилъ. въ здрави > дни за
гълтане? А то е. както възпа
лението ма научи, много важно.
Ндправихъ нЬколко пъти гарг^р;1, взехъ 2 таблетки, и болкитЬ вече значително се нама
лиха ; вервамъ, че утре вече
(-икакъ нъма да ги усещамъ.
Лекарьтъ каза, диесъ да не
мзлизамъ, но азъ се усещамъ
инакъ здрав ь — ще излеза.

Гоочи!180, но истина!
Д о к а т о т й о т ъ н и щ о нищо
п р а в я п , ние с а м о . думи

подхвърляме.
• Подъ това заглавие изливащия
въ Цариградъ в къ Сонъ-Саатъ
печати статия,, отъ г., О. К,
ХатиФЪ
$
Варна, 11 юлий." По . препо.
ръка на .мои познати предпочетохъ да прекарамъ късата
ми ваканция на варненския
брегъ. Когато тръгнахъ отъ
Стамбулъ, ни най малко очаквахъ да видя подобенъ евро
пейски плажъ близо до стра
ната ни. Когато вотъпихъ тукъ
— вгредъ очарованията на Варна,
едва|тогава разбрахъ, защо приятелите ми го препоръчаха,
Следъ последната война отъ
България биде отнета плодо
родната Добруджа. Градътъ,
който по-рано имаше шврокъ
хинтерлендъ и презъ който ста
ваше почти целия ивиосъ и
вносъ отъ и ва България, следъ
отнеманието на Добруджа съ
която сега граничи едвамъ два
часа пъть, изгуби почти съвсемъ търговското си :внвчение,
За това оказа се нужда да св
потърси ивхода, отъ това поло
жение, иначе красивиятъ градъ
би ивпадналъ окончателно. Ето
ващо, грижата Па варненските
граждани и общински управ
ници е била да . се въввърне
предишното цветуще иоложение на града. Благодарение на
естественото му разположение
— красивите му брегове и мо
рето, удаде имъ се въвможностьта да повдигнатъ града въ
курортно отношение, — пърйомъ построиха дъсчени бани,
а въ 1925 г брега се обогати
съ едни модерни бетонирани
бани, подобни на които нема
даже на западъ. За тези бани
общината е похарчила 11 ми
лиона лева, или наши пари 160
хиляди лири.
1
Баните, които йматъ приб
лизително 500 метра дължина
и които съ построени на 15
метра ьънъ отъ морето, давагь
всека година единъ приходъ
отъ 37 хиляди лири. Кавиното
пъкъ което костува на общи
ната 3 милиона лева, дава при
ходъ 9С0 хиляди лева годишно,
Огъ две години насамъ, об
щината развива на нападъ уси
лена пропаганда относително
плажа. Споредъ сведението да
дено ми огъ официално место,
миналата година града бе поваобиколенъ съ вълнообразни
могили валивъ, не само плажа
съ лукаовните си бани, прочу
тата морска градина и препо
ръчания отъ лекарите вдраво»
словенъ клим.тъ, които пра
вятъ Варна тъй привлекателевъ
— а целия животъ тамъ, ху
бавото местоположение на града, съчетанието отъ действието
на слънцето, природните ху
бости и тайната на морето
предаватъ на Варна оная Флуи
да, която една добре посетена
морска станция требва дч при
тежава и която съ ивкуствени
средства не може да се постигне.
Огъ „Шлевише Цайтунгъ"

легна. Лекарьтъ казва, че, не
Холерикъ.
гледайки на болки, мога спо
койно да ямъ течна храна По— Чухъ, че си боленъ, та
добре да не бързамъ съ яде дейдохъ да те видя. Какъ си?
нето. Спокойствие е тукъ глав — По лошо отъ лошо! Едвамъ
ното.
мога да говоря: гърлото ме
Церове нема да употребя страшно боли. — Вика ли ле
вам ь. Полза стъ техъ не може каря? —• Викахъ. Каза, днесъ
да има. Подобни болести или цель день да не излизамъ. И
минаватъ отъ себе си, или безъ него знамъ, че ако ос
свършватъ лошо. При те<ъ ни тана у дома и легна, то бо
що не може да се направи. Па лестьта отъ себе си ще мине.
и компреса по-добре да не
Тъкмо днесъ, когато имамъ
правя. Додето взема вода, на такава неотложна работа, той
Флегматмкъ.
мокря платненцото, сложа гуКолко уморенъ се усещамъ ! таперката, намеря вълненото не ми позволява да излеза. Ни
На ми се става отъ канапето. парцалче, па незнамъ, I ма ли що не разбиратъ тези лекари:
Вече съзнанието, че съмъ бо- безопасни игли за закрепване... ,да бЬше разбиралъ нещо, ще
ленъ, ме натиска като камъкъ.. Дълга работа. То и тъй ще ше да намаже гърлото, и ра
Въ всичките кокали усещамъ мине. Най-добре човекъ да за ботата би се свършила. Не мо
га, както видишъ, да говоря,
болки.,Най добре ще бъде да спи, Щ е легна и ще заспя.
не мога и да ямъ, пр^

ЯН 211.

Вашшови общйнека ностаакъ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТЪ.
Редовна волска сесия.
.'; Зептртгкъ, 15 юлий 1929 х.
„
Кмета откри заоеданието.
Прнохтствуватъ 27 д. Про
четени беха
протоколните
решения отъ № 200 до 21Й
лггочително.
Преди дневния редъ вае
хумата . . . . . . .
Русчевъ, който пита, какво е
деправила комиоията избрана
1в окаже интервенция между
стачкуващите работници и
господари.
Ж. Желябовъ. Небраната ко
довия още-на оледния день
иска да узнае, въ какво поюжение се намиратъ работ
ниците.
И ниеимъ
констатирахме,
че
исканията
съ спра
ведливи Даде имъ се това,
което ое искаше, обаче, ние
бихме принудени отъ пред
ставителя на стачния комигетъ да прекратамъ работата
си, като ни вая виха: „ние
не жолаемъ вашето вмешашотво4. Ние имъ заявихме:
.продължавайте и решавайте
въпроса, както искате". При
туй положение ние прекра
тихме нашата работа.
Следъ това вво думата
Квр. Гачевг, който изтъкна,
че исканията на работниците
ва малки; Предлага за работ
ниците отъ 3 обущ. работилвици, които съ още въ стач
ка, да се даде помощь, ва да
бхдатъ гооподарите принуде
га да ототжпятъ.
Кмета Е. Попови. Койго
уюбрява това предложение, да
ОИ вдигне ръката! Мепшеотво
Приотдши се къмъ равиеждаие на тържчи преписки
в поемни условия.
Докладвани беха:
Търгъ за доставка на рав
на уреди за нуждите на общ.

лабопатппна т . ^ . „
лаооратория.
Гьрга
се възлага
на фирмата Г.
Михаиловичъ
отъ София за 505,000 лв.
Търгъ за отдаване на закупчикъ право ва събиране
такоите отъ кврампдарниците,
варници и др. Възлага ое на
Коота Янковъ за 744000 лв.
ва орокъ 1 година, считанъ
отъ деня на сключване ва
договора. Одобрява се.
Поемни условия за отдава
не на предприемачъ таксите
по чл. 89 — отъ театрални
представления, вфишажъ и др.
Ат, Янковъ Тукъ има некои работи, които до сега ги
нймало. Оовенъ това има
такси твърде високи. Сметвмъ, че ще е добре да не
ое приематъ веднага, а да ое
избере една комисия, която
да ги проучи и допълнително
да се докладватъ.
Мирски. Азъ подържамъ
предложението на г. Янкова
— да ое набере една комисия.
Кмета Е.
Поповъ. Азъ
немамъ нищо противъ дя се
наввачи една комисия. Една
комиоия отъ З..д. общ. съвет
ници, чиновника по търгове
те и юрисконсулта. Набрани
птзха: Мирски, Гачевъ и Бяновъ. Удобряватъ се.
Поемни уоловря за достав
ка на валякъ за нуждите на
общината.
Яатоваренъ бЬ г. Зл Бръчковъ като докладчикъ да про
вери поемайте условия и въ
оледното зазедгнпе да докладва.
е

Мирски. Желателно е на
чалниците на техническите
отдеюния да приежтетвуватъ
и даватъ обяснения.
Кмета II. Поповъ Има две
искания на комисарството поирехроната 1) 8а обработване
общ. зеленчукови градини по
«етевъ отъ около 10 хиляди стопански начпнъ. Къмъ това
чужденци и 32 хиляди души отъ искане е приложенъ и спевътрешностьта на стрвндта. За
циаленъ докладъ за дейноо1Ьчужденците правятъ се особени
1а
на комисарството, и второ
улеснения На хотелите, гостил
искане
— за
покупка
на
ниците и. Файгонджяите нало
жени имъ СА умерени цени отъ жито, съ което да се гаран
•*Р»ва на общината и полицей тира прехраната на града
ската администрация. Най лук- иакъ пз подобие на миналата
с
о«ниятъ хотелъ и храната ко«ув«тъ дневно 7 лири. Ако година,, но въ поголемъ рав«талиеръ, гостилничаръ или меръ — 10 милиона лева. И
аъ се провини, и общи- ва топа има спецпаленъ докн
*т» уаиае, провинилия гъ се на- ладъ, който ще ви ое прочете.
м
««а вай строго.
г. Станчева завед' к вото
Варненската община раввива
У«илвно пропагандата ва плажа по прехраната ирочете докла•"• Австрия, Унгария и Чехия, да за дейностьта на коми*"товницнге отъ които дър- оаротвото презъ
изтеклата
~
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««« привлича в ъ Варна.
4
«ва описание нали ясно по-

' ^ т а й н а т а на успеха?
0. К Хапшфъ.
"Рлото също ме боли, не мо
' Да пуща. Просто непоно
симо!
— Висока ли е температу
р а ти ? — Никаква темпера
ЧФ'. .*. болки, болки имамъ!
"7 3.1ЩО викашъ толкова? —
$
ме разцразнявай, азъ не
•,>8мь, казаамъ само, че винаги
;"*»> тъкмо азъ, който е по• °'Нно боленъ, че тъкмо моята
^оота требва да се р а з в а л я . . .
\тй° В а ж и в о г Ь ли е ? . . . Де
3>ат» Сп Р аве Дливостьта ? Хощ* Сж в с е 3 ДР а °и, а на менъ
г; наги ми липсва нещо.
."*",Н* ти си инакъ съзър1Пми° " 3 д Р а в ъ ! — Здравъ ли ?
Ь " Разбези душевното ми на1егавНИе' К О г а т о о т ъ снощи я 0
| ." все съмъ V пома. Въ ма
а

на>

„

КмеПМ

и

Н

ттм,па.

ДоПОП

понеже и втория

р л,г

1 АЛ>

докладъ се

газина сигурно всичка върви
разбъркано — кой знае, какво
прави персонала.

Меланхоликъ,
Докторътъ сигурно не ми е
казалъ истината. Не може да
бъде да имамъ само „леко въз
паление" вь гърлото. Тези до
полудяване силни болки #при
гълтането, които се простиратъ
чакъ до ухото и целия тилъ!
ЦЬло нещастие, че сме тъй
беззащитно изложени на ба
цилите. Само преди две годи
ни прекарахъ една силна ин
флуенца, а преди две години
— пакъ страшно възпаление
въ гърлото, а сега на ново, че
то и края не се предвижда.
Не мога никакъ да гьлтамъ,

Л. К. Вочевъ

Стр 8

търгов. книги. На същата дата
се прави годишната равносмет
ка ва внесените й нанесените
материали, както и ва5 ония,
поради самия Фактъ, че имъ е коитО се намиратъ на лице; въ
равносметката се. показва и
възложена подобна работи."
В* това постановление ясно стонноотьта на материалите, а
е подчертано, че материалната наличнооъта на 81 мвртъ св
отчетность е напълно подчине минава на приходъ на ново ва
на на 3. Б. О П. и правилника следната година (чл 285).
В^еки отчетникъ е ДЛЪЖЙНЪ,
ва приложението му, както и
паричната. А предписанието на най-късно до 1 юлий да съста.
чл. 68, по силата на чл. 80 отъ ви годишния си т п е т ъ , къмъ
с. а. се отнася ло всички отчет който прилага всички оправда
ници. въ това число н общин телни документи ва иввършвните приходни и равходни опе
ските.
Тави отчетность, казано на рации нревъ сАщата отчетна
кжсо, се ивравява въ правилно година, както и квитанционните
книги, ваедно съ сведение за
то вписване, внасяне и изнася
не на материалите от> магави- броя на получените такива и
ните и складовете, каквито бележка ва употребените (чл,
всички служби, които боранятъ 77 отъ 3. Б. О. И. и чл. 286
съ аначително количество кон отъ правилника). Отчетите на
оумативни материали в инвен складовете и магазините >' се
тарни предмети, СА лльжни да съставятъ на основание прото
органивиратъ (чл. 268). Спе кола при годишната ревивия,
циални текстове отъ правилни какъвто се прави съгласно чл.
ка ва приложение 3. Б О. П. 291 оть правилника. *'
определятъ работата на магаТова е НЯКАСО за внасянето
вина и склада — дори и какъ и изнасянето на материалите и
требва да се подреждал, мате за придружаващите ги Формал
риалите.
ности, спазването на които е
Ние ще споменемъ само, че безусловно необходимо, защото
виасянето на какъвто и да • е СА ааповедани отъ закона, и
материалъ въ тези магазини и нарушението имъ ' създава от
складове, доставени по какъвто говорности.
По-специално, обаче„отговори да е начинъ, не може да
ностьта
на отчетниците е опре
стане, докато не е прието но
количество и качество отъ' делена въ чл. 72 отъ 8. Б. О.
приемателната комисия (чл. 191 Й., споредъ който. -Л- СА от
и 200 отъ 3. Б. 0 П.), и че говорни за поверените имъ
следъ приемането отчетника суми, ценности и материали, п
издава веднага квитанция отъ то както за тпхното количество,
кочант. обравецъ „V 69. за дей тика и за пнъхнин видь икачестствително и безспорно прието во. Тази техна отговорност], е то
количество, включително и за лкова голема, че тя неможеда се
излишекн, ако тякънъ е уста- избегне и при отсАТСТвие, вящоновенъ (чл. 271), а гвнасянето то чл 139 отъ правилника ва
<— става само за задоволяване прил. 3 . Б. О. П, постановява,
нуждите на учреждението и се когато отчетника отектетвуна
оправдава съ редовни докумен поради отиускъ ИЛИ команди
ти по установения редъ (чл. 71 ровка, да посочи подъ своя отюворностъ заместникъ друго
отъ 3 . Б. О. П.)
длъжностно лице и че ьтой е
И по-нататъкъ — че отчет отговореиъ за действията на
ниците при складовете, мага- подведомствените му лица, иа
вините и др подобни, които които е въвложилъ своя рабо
боравятъ съ материяли и цен та (чл. 298).
..•••..
ности, СА длъжни да водягь
При това положение, никой
такива основни и спомагателни другъ, освенъ отчетника-домакниги (| сичкн надлежно заве кинъ не отговаря ва нсички
дени) и счетоводство, каквито липси и повреди на материали
СА установени въвъ основа чл. т е въ магазина или склада,
чл. 66, 77 и 208 отъ 3. П.О II. станали по какъвто и да било
Вь теви книги, които могать начинъ, установени отъ ( коми
да слуямтъ ва нйколко години, сията съ актъ (чл. 294). Осво
стига операциите вя всека го
бождаване оть тави -отгонордина да бъдатъ отделни и кни ность е възможно само въ
гите приключени, съ изключе случая на чл. 297 отъ с пр. и
ние на квитанционните книги, и то непременно при акть съ
които СА само ва една година, посоченото въ чл. 298 съдър
се вписватъ своевременно на жание. Никое лице споредъ чл.
приходъ и равходъ, но редъ, 78 отъ 3. Б. О. II , което бо
нсички НОСТАПИЛИ и изнесени рави съ държавни (също и об
материали (чл. 282 отъ пра щинеки) суми, ценности и ма
вилника).
териали, не м^же да <;е освободи
Приключнннето на всички оть отговорность за установени
книги, ст. коитб си служи до липси, ако не докаже, че топе
макинската служба, става на 31 е било вследствие на непреодо
Ш всека година и следъ това лима сила й)гсе шо^еиге или на
не могатъ да се правятъ абсо извършено престъпление и че
отг закона
лютно никакви ивменения, кои всички предписани
то биха променили окончател предпазителни мпрки еж били
ните ревултати на сметките. взети. Докато се докаже про
Въ случай на допуснати счето изхода на липсата, т. е. докато
водни грешки се постАпва отчетника не докаже своята
съгласно чл. 10 и 11 оть пра неотговорность но установения
вилника за прилагане аак. за редъ. вземать се мерки спремо

МАТЕРИАЛНАТА ОТЧЕТНОСТЬ И ОБЩИННП.
Въиросътъ, който св засяга
въ настоящите редове, е твърдч
обпшренъ аа тесните колони
на единъ вестникъ, в а т о в а ,
ще се задоволимъ с а м о да
нахвърляме въ общи черти,
онова, което считаме аа необхо
димо, когато той се слага на
равглеждане. Требва, преди
всичко да подчертаемъ, че ма
териалната отчетност ь ивобщо,
не е достатъчно уредена, а ва
некои общини — почти не
съществува. Мнозина считатъ,
че щомъ имя склядъ, има и
материали въ него и теви ма
териали се рааходватъ срещу
равписка — има материална отчетность. Такива отчетници,
обаче с ъ далечъ отъ службата,
която ивпълнявятъ и непремен
но свършватъ съ материалната,
а по никога и углавна, отговорность.
"
Тави служба, чието съдържа
ние е сборъ на всички необходили предмети по подържане
общ. покрити и непокрити
имоти и канцеларии, е специал
на и носи името ..домакинска";
нейната дейность се иврввява
въ грижата ва своевременна
доставка на теви материали,
съхраняването и отчитането
имъ. Нейната организация е
рдянъ твърде вяженъ въоросъ
ан общините. Тукъ, обаче, ние
ще се ванимпемъ само съ отчетностьта на тави служба,
която е винаги еднаква, невапи
симо отъ органиввцията й
Тави отчетность, наречена
материална, 3. В. О. П. и пра
вилника му, третиратъ еднакво
съ паричната; намиратъ я тол
кова вначителна, както и пър
вата и нарич.тъ лицчта нато
варени с-ь ивпълнението й, от
четници. Чл 68 отъ 3 Б О.
II. кйвва: „Лицата, които събиратъ и приематъ или даватъ и
равходпатъ държавни суми, цен
ности и материали, както и ли
цата. на които ся, поверени
държавни складове, стопанства
и експлоатации, ся-дтчетноши,
огнаоя пакъ до дейностьта на
комисарството, да прочетемъ
и пего. Ще дадемъ отдихъ и
ще приотжпимъ къмъ дебятиране.
г. Станчевъ ирочете и док
лада за доставка на жито.
Кмета II. Поповъ Даваиъ
10 минути отдихъ.
Следъ отдиха
Кмета

Н.

Поповъ.

Заоеда

нието требва да продължи,
но тая веч(рь предстоятъ да
ое откриятъ музикалните тър
жества на които ще приоатот .
вува и Н. В. Царя, отъ една
страна,и отъ друга,докладите
беха доста уморителни, и по
техъ ще се говори доста
Затова правя предложение да
се преуотанови ваоодаяието.
това може въ най късо време
да поведе къмъ подхоанване,
което прави всека более, ь
двойно по-опасна. Да в>емамъ
течна храна, казва лекаря.
Какъ мога да я вземамъ. ко
гато всека глътка ми докарва
адски мъки. Пз и образуващето се налегане при минаването
на храната може да вкара ба
цилите още по дълбоко.
Предписаните таблетки, раз
бира се, нема да взема. Всич
ки церове с ъ отрови и нищо
не могатъ да помогнатъ; ле
карите предписвать церове,
само да се направи нйшо. Ко
гато полека гълтамъ, ясно усе
ща мъ, че гърлото ми е пара
лизирано. То бавно работи. Нер
вите требва да с ъ псвредени,

и храната може да попадне въ
дихателното гърло. Ако това
стане въ време на съня, азъ
може да се задуша. Некой —
най добре една сестра — треб
ва да спи при мгнъ. Отде иде
тая парализа доктора не казва.
А главното и най лошото е,
че юъмамъ температура-

Това е

извънредно печално явление,
което показва, че реакцион
ните способности на телото ми
съ намалени. Силна треска по
казва, че телото се защитява
отъ болестьта — се бори съ
нея. Телото ми не прави даже
опитъ за тая борба. Едно мал
ко безъ никакво значение ме
хурче намерилъ доктора въ
гърлото? Този лъжецъ! Па
азъ немамъ ли очи, невиждомъ

ли, че то е единъ безъ ясни
граници наръстъ, който сигур
но разяжда тъканьта на вът
ре. То е сигурно ракъЬИмамъ
ракъ въ гърлото. А това ма
гаре ме успокоява! . . .
Къмъ подобни типове могатъ
да принадлежатъ хора отъ най-.
горните до най долните класи
на обществото. Който иска подълбоко да вникне въ работа
та, да прочете брошурата „Мисъль и здоаве." Издание .Ака
ц и я " — София.

Четете .
'Ваненски общин
ски вестникъ'.*
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ичг >, ». д« се обввп.ч) нв<.ма- на ребота и ч-) а« нва*П'•апатия
нето нч съ.-срояиих; то. Също и игъ пея 1ллл иебреженъ о.ч т.
ако въ склада или магавина се нчкъ (домчкииъ или магааинеръ)
оквжчтъ по големи количества, тя представлява по годема оаа.
отколкото тр%6ва да има сио- оность 8а отговорность, откол
редъ книгите, той е вадълженъ колкото паричната,-роято е'въ
да обя ни проивхода имъ (чл. много отношения по уредена.
Нуждата, следователно отъ една
276).
Отъ каваното св вижда, ч< по специална грия»а къмъ тези
материалната отчетность е една служба е наложителна ва об
доста сложна, ввжна и отговор щините.

Дчционерно Тьрговско Дружество „&мео'.<ъ Генчевъ & Братя"— Вар*

Управителния съветъ на Пчционерното Търговско Дружество - С и м ^ Г в " ^ " & 1
тя" — Варна, поканва акционерите на същото дружество на VI" рвДОВНО годишно
б р а н и е , което ще се състои на 28 а в г у с т ъ т. г.. 9 часа пр. пл., въ помещението на
жествота, ул. .Цзриградъ" № 6, за разглеждане на следния
.
, .
.,

ДВГОЗВОИТЕ.

тредть-х

1. Огчетъ на Улрвителния и докладъ на Проверителния съвети за дейностьтв и
рацииге
ця
дружеството презъ изтклия отчетенъ периодъ; 2. Одобрение Баланса и Смети
Варненско Градско Общинско Управление „Загуби & Печалби,"
приключени на 30 юни» 1929 година; 3. Освобождаване отъ отговори.!
Управителния и Проверителния съвети до 30,юний т. г.; 4 Избиране единъ членъ за Упр|
телния съветъ на местото иа излизащъ по жребие такъвъ и избиране Проверителенъ съд
за следнята отчетна година и 5. Разни.
За правоучастие въ събранието, акциите се депозирватъ въ дружествената каса I
;
късно
до
два дни преди датата на събранието. Въ случай че събранието не се състои на|
гр. Варна, 16 VIII 1929 г,
августъ поради неявяване на достатъчно акционери, то същото, пои същия дневенъ редъ,'
. , •
;. .;--., : ': е ; ? : . . . . ' Г , - • ' • ' •
••'"
•[ -• се отложи за 4 септемврий т. г., когато ще се счита законно състояло се, каквато и часть I
капитала да предстазляватъ явилите се акционери, като до 3 IX се прнематъ нови депоз(|
Констатирано е, че представителите на търговски къщи, .ния на акции.
,
•
_
_
които внаоятъ ранни вемледелски машини, камиони"^ камио
'Варна, августъ 1929 гои.
© т ъ УправИТвПНИЯ СЪВетъ.
нетки и др. такива, често демонстрирвтъ оъ техъ-изъ глав
ните улици на града, а ожщо и при отправяне на машини
на Якц. Търг. Д-во „СИМЕОНЪ ГЕНЧЕВЪ" & БРАТЯ - Варна,
те ва окладоветЬ ой минаватъ презъ ново шооирани и
ПАСИВ1 приключенъ на 30 юний 1929 гоп.
'
•'
палирани улици. Забелязва св също така, че камиони оъ
дктивъ
твърда бандажи и вола оъ тежки товари, тоже се движатъ
3000000 4
Капи.алъ
44250
Ценни книжа
по павираните улици, отъ които движения поменатите улици
251934 •)
Резервенъ
фондъ
,.',
27424
Мсбчли
.
:
.
търпять големи повреди.
14110 \
Пенсионенъ фондъ
7171
Преходни с м е т к и
За отстранението на гЬви улични повреди еж нуждни
3358 Тантиеми
248004
:
,
Ремеси
ежегодно големи оуми, каквито общината при сегашните си
.' .
841321 3
Текущи сметки
3996464
Дебитори & Кредитори
400Е67 4
Кореспонденти
4986025 '•
оокждни средства мжчно меже да отдели. За да могнтъ да
Стоки •
4893652
4
Й К Ц е П Т И
;.:':;.'••
»
185001
Касата
ое аапазятъ отъ разваляне направените до сега улици и въвъ
8Ю97
.
основа ва чл. 72 отъ закона ва градените общини.
Загуби
&,
Печалби,
94943Л9
"
9494339
З А П О ВЪ ДВ А М Ъ : V
30030 Депозити за гаранции
ЗСООО 1—
Депозанти на гаранции
Пренасянето на вемл. машини, разни тяжести като опа
9524339
,"
.. 1 9524339 "
ковани машини и части и пр., отъ гарата или пристанище
Проверителенъ съветъ:
,
то превъ града 8а селата и складовете ва въ бъдеще да Прокуристь счетоводитель: (п) Г. Н. Маневъ
п.)1
И.
Гиргино
Газеровъ,
(п)
Д.
Вуйчевъ,
(
Варна, ю;ий 1929 г. '
(п ) Ст.
отава оамо по следните улици:
1) За шосето Варна—Добричъ и Варна—о. Франга ио
ул. Девня, Царибродъ, Червонока до пазарния площадъ, по
I?
XXII линия, по Добришкото шосе и по ул. Ангелъ Кънчевъ на Проверителния съветъ на йкц. Търг, Д-во «Симеонъ Генчевъ & Братя* — Вар|
до VIII Редовно Годишно събрание на акционерит-Ь на слищото д-ство.
ва Франгепското шосе.
Господа Якционери,
2) За шосето Варна—Бургасъ — по ул. Девня, ЦариВьзъ
основа
чл. 202 отъ* Търговския законъ и чл. 25 отъ дружествения уставъ, има
бродока, покрай електричеоката централа — шосето ва Бургасъ.
честь да ви явимъ, че проверихме операциите на дружеството презъ изтеклия отчетенъ пер
3) За шосето Варна—Баячикъ и ва складовете въ града: одъ. които намерихме радовно вписани по книгите на дружеството. Също така Баланса и сш
по ул. Царибродъ, Червенска, Пиротъ, Аоенсва, Македония, ката Злгуби & Печалби, приключени на 30 ючий 1929 год,' намерихме в^рно извлечени отъ.др
Войнишка, моста на ул. Войнишка и новите квартали.
жествените^счетоводни книги.
:'••• •
? ,-.. •
М м ж м ъ Ви, прочее, с л е д ъ като одобрите Б а л а н с а и с м е т к а т а „ З а г у б и и Печа^б!
Абсолютно ое забранява минаването ва МЙШВВИ и тяжести пр»въ останалите шооирани и вввирави улици ва къмь 50 юний 1929 год, да освободите отъ отговорность за изтеклия отчетенъ периодъ, как
.
\
града. Забранява се също така минаването прввъ всички Управителния, така и Проверителния съвети.
Варна,
августъ
1929
год.
Проверителенъ
съзетъ:
улици ва равните машини оъ грайфери, рали и др влачещи
ч
(п.) Ст. Газеровъ, (п) Д. Вуйчевъ, (п.) Н. Гиргинов
части.
За всички пренаояни тяжеотп по-големи отъ I 1 /? тона
Майсторите, които има1ще ое плаща предварително въ общинската каса при техни изделия, отъ Търговско индус- ните ср-жове т. е. по-рано отъ
45 дена отъ изработването имъ. право да павиратъ тротоари
ческата дирекция такса 500 лева, която е валидна аа единъ триолната камара.
Плочите ще иматъ следните
6) Ц .мента, кейго ще се съ циментови плочи еждълъ*
хуреъ.
'..,.размери: .
употреби за направа на пло ни да се придържатъ точно
По интонираните улици ще ое движатъ оамо файтони,
а) ръчно изработени 3! 5 на чите требва дз е портландъ, установения детайленъ пла!
автомобили и кабриолети. Други кола могатъ да св движатъ 31 5 см. и
:
отъ български фабрики да не за направа тротовръ и
следните нареждани
б) машинно изработени 30 е втвъряенъ и да отговаря на спазватъ
по тия улици, но сам) за обслужване ва живущите, въ съ
!
1)
Д
а
р
а з п и ш а т ъ непреме
предписанията
на
Министерст
на
30
см.
щите улици.
.йо позволителния билетъ изд
Дебелина на плочите не по- вото, на благоустройството.
Нарушителите на тая ми ваповедь ще ое глобяватъ оъ малка отъ 4 см.
'
7) Производителите на ци д е н ъ о т ъ техническата дире
.500 лева.
Плочите ще се изработватъ ментови плочи еж длъжни да ция п р и о б щ и н а т а з а ,цель
Препиоъ отъ настоящата ми ваповедь да се непрана на въ злрави и металически ка спазватъ горнитй угловия при
2) Да изкопаятъ, уравнятъ
трамбовать платното на трот
г. Варненския окр. управитель за сведение, на общ технич. лъпи съ правилни фуги о.ъ изработването на плочите.
двав ида смесъ: •• ' • ••'
8) Общината чрезъ органите ара и да нзхвърлятъ излишш
пероовалъ ва изпълнение и същата да се разгласи на
а) О:новна.часть 30 м.м де на техническата дирекция ще та Пръсть на определено
гражданство. >
' Кметъ: (п) Н. Поповъ.
бела отъ състава 1 5 (една. прави редовчи и внезапни про м%сто отъ пътното отделенж
3) Да положатъ освенъ б(
часть цементъ и 5 части чистъ верки на работилниците, как
кариеренъ еднозърненъ пе то при приготовлението на тонь отъ 7 - 8 см. дебелина
сместьта, така й за начина на съставъ 1:5:8 (една часть Ц
подъ плочите споредъ устано съкъ безъ примеси) и :
1Й.
вената норма съ което и те още , б) Горня часть — лицева — изработването на плочите въ ментъ, петь части песъьъ и
повече допринасятъ за неиз- дебела 10 м. м. отъ съставъ всеко врема презъ работните части чакълъ) като го подрав
държливостьта на трото-рите. 1:1 (една часть циментъ и ед дни и производителите еж нятъ добра трамбовать и сп
За отстранение^ на тези не- на часть кариеренъ кварцовъ длъжни без>. препятственно да, зятъ нуждния напреченъ ,
№ бб.
редовности отъ страна на про песъкъ, чисть отъ чужди при допускатъ тия общински лица, лонъ отъ 2 съгласно уста^
въ работилниците си, ше бъ вения типъ.
изводителите на циментови меси),
Варно, 15 Явгустъ 1929 год.
-'*
4) Бетона ще се направи
Вьрху.горната часть — ли датъ легимимирани.
ппочи и тези на самите май
Въпреки установения типъ стори, които правять тротоари цевата, ще се изтеглятъ пра
•9) Изработените плочи въ всичките правила на техни-:
отъ общинското управление за те, й да се запазятъ интереси вилни диагонални фуги дълбо работилниците ще бждатъ под-, ските изисквания Сместь
направа циментови плочи и на те на гражданите — чл. 69 отъ ки 5 м м.
ложени огъ конгролата на ще се разбърка върху подвк
права на тротоари констатира закона за благоустройството и
изпитание за на дъсчена платформа.
3) смеегьта ще се. приготов предварително
но е отъ органите на Техни чл. 72 отъ закона за градски лява
издържане,
счупване
и попиЗабележка: Забренява се .
върху специална дъсчена ване на вода и следъ
ческата Дирекция при общи те общини,
като
права
на бетонъ или цимент
платформа. ,
ната, че повечето отъ работил
бжцатъ маркирани, производи разтворь върху сжшествуваш
4) Ифаботените плочи по телите ще иматъ право да 1и тротоаръ и по китонна .
ниците, в ь които се изработЗапоаЪдвамъ:
описания начинъ ще престоятъ продаватъ.
вагь циментови плочи, никакъ
стилка.
1) Изработването на щ мен най малко 15 дена въ самото
не спазватъ пропорцията на
Въ срокъ отъ-10 дена отъ
5) Чакъла за бетона ще б.
състава, на цимента, както за товнте ппочи въ бъдаще да помещение върху- специални издаването на настоящата за- де дребенъ 4 - 5 см. и песък
основната имъ часть, така и за ставатъ само въ работилници рафтове, на сенка, редовно по поведь, всички производите"и чистъ отъ разни примеси.
лицевата, а сжщо тека прода- масивни или полумасивни съ ливани съ вода за бавното имъ на циментови плочи съ длъж
6) Неудобрени предваритс.
вать плочите недостатъчно от достатъчно, споредъ преизвод- втвърдяване и следъ тоя срокъ ни да'подадатъ заявление до но циментсви плочи отъ об.
могатъ
да
се
извадятъ
на
вънъ
лежали, вследствие на което ството, рафтове за предвари
общината — техническата ди технически власти не може
голема часть отъ направени телно и бавно изсушаване на на двора, където ще предсто- рекция да имъ се преглгдатъ- се употребятъ за направа
частни тротоари въ града съ плочите въ самата работил ятъ още най малко 30 дни, то работилниците и да имъ се тротоари.
,
же редовно поливани съ вода. маркиратъ изработените до
такива плочи нематъ нуждната ница.
7) Майсторите не могатъ ,
трайность; отъ друга страна и
5) Производителя ьема пра тая дата плочи. На подалите полагатъ плочите до като
2) Циментовите плочи ще се
самите майстори, които пави- изработватъ грижливо отъ опит во да продава изработени пло въ тоя срокъ заявления, нематъ се провери отъ технически!
ратъ троговритъ не слагатъ ни майстори съ признати пра чи за павиране на тротоари право да рабзтятъ и предавотъ надзиратели бетонната осне
нуждния бетонъ и замаска ва за майстори по цементови или дворове по-рано отъ гор плочи.
и самите циментови плочи.

Заповъдь

Печатница на Добри Тодоровъ—-Варна

