Абонаменть:
За година . , 55 лв.
За 6 месеци 30 лв.
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Всичко щ о се
отнася до вестни
ка да се изпраща

Обявления:
Официални по 2 лв.
на квадр. сант.;
търговски
!
по споразумение
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ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА

Броя 1 левъ

•',.

б

Принципни начала

който не беднажъ е засвидешелствувал
на новия закоиолроектъ за общинитЪ
своята непризънь къмъ на
Докпадъ на финанс. подкомисия.
шия градъ, бъ
броя си отъ 5 того, помЬствв
статия отъ г, Лейчо Ленчевъ, '• Отъ началото, че общин зултатно обзавеждане на ця
който по единъ много недос- ската власть не е самостоятел лата стопанска дейность на
тоенъ начинъ се габри съ ед на, а е по-скоро пълномощие общините. 1
Тукь на първо М-БОО след
но добро и достойно за подра- за извършване известни функ
ции въ границите, начертани ва идеята за използването на
• жание начало в» нашия градъ. отъ
закона, излиза, че самиятъ всички недвижими имоти на
, ,Жие отговаряме:
общински бюджетъ не е и не общините и въобще общото
Неистина, онзи, къйто би може
да бжде независимъ акт оползотворяване н а всички
искалъ да организира нЬщо въ
както
държавния, а само едно общински имоти, които могат
полза на беднотЬ, би се напълномощие,
което се дава от да бждат* разработени и по
мЬрилъ бъ голЬмо недоумение,
административната
власть.
добрени съ огледъ на една
I Като какбо средство да избе
Върху тази имемнно база доходоносность. Следователно
ре. ОтдЬлнитЬ благотвори следва
да се третиратъ всич подробните разпоредби на за
телни сдружения безпокояха
трЪбва да разранепрекъснато градътъ съ по ки въпроси свързани съ об конопроекта
ботятъ
известни
основни по
щинските
финансии,
които
мостоянитЬ си искания за положения, които да засилятъ
гатъ
де
лежатъ
само.
въ
гра
х
мощь. Гражданството моле ниците на заетите на общи интересите и задължението
ше да> се спре тази практина общините къмъ една пока; коледарскитЪ хорове бЬха ната отъ държавния авторк- усилена стопанска дейность.
тетъ
атрибуции.
тоте едно средство за подпо
Отъ гледна точка на товв Тъй, че идеята за рациона
магане на благотворителностремежътъ
къмъ единъ ре- лизацията на общинските слу
стьта. Гражданството поис
формизъмъ
на
общинските ни жби обгрииа двояко служби
ка и тЬ да бждатъ ограниче
финансии
ще
засегне
предим те по общата администрация
ни. Зв едно законно облагане
и управлението на целото об
но
следните
петь
положения:
не може да става и дума,
щинско
стопанство.
1. Рационализация на общин
• " безъ наличностьта на законъ.
ските
служби
и
предприятия,
Идеята за данъчното бреме
Жогава средството е само .
едно: гражданството да се за реализиране икономии отъ на данъкоплатците е имала
самосбложи,и събере нуждни- досегащнигв разходи, които всекога своя центъръ въ мир}Ь суми за беднптЬ или, безъ^ икономии да се употребятъ за съльта за налоговото справед
"да се скрива"-кЬтб"автбра на -задоволяване на нови- нужди; ливо разпределение. - При по
2. Допускане нови налози; ложението, че общото данъчстатията — задъ всевъзмож
3.
Увеличение на досегаш не бреме е доведено въ на
ни формули, да отрече бла
шата страна до нвй-високата
готворителното дЬло.З(ашия ните общински налози;
4.
Привличане
на
странични
си
точка на своята поносиградъ чрезъ своя общограж
дански благотворителенъ ко кредитни средства, чрезъ ор мость, не маже да се миспи
митетъ, бъ който близатъ ганизиране достжпенъ ефтинъ че данъ коплатцитЪ могатъ да
да бждатъ обложени съ нови
представители на всички със комуналенъ кредить;
общински
налози, за да мо
!\
Въвеждане
на
по-голема
ловия и дружества, предпоче
те първото.' 3(амЬри се обаче целесъббразность по отноше гатъ по този начинъ да се
единъ гостенинъ, люби пель ние предвиждането и изразхо добиятъ отъ едни нови само
на . формулитЬ, задъ които дването на сумите по разните стоятелни данъчни обекти не
може човЪкъ да закрива своя задължизелни общински фон- обходимите суми, за да могат
общинитЬ да посрещнатъ СВО
та събееть и нежеланието си доое,
Идеяна за рационализацията ИТЕ многостранни задачи по
да дойде на помощь на бед'нитЬ, излиза бъ б-къ )Лиръ на общинските служби об задоволяването на общнетве/
ните нужди.
• да оембе варненци — за бла- хваща целесъобразното раз-.
Ето защо, въ основата на
тборителното дЬло, коешо тЬ пределенне на службите по
бършатъ. КХошелъ човЬкътъ оощата аеминистрация на слу тази идея следва да легне по
бъ Варня, купилъ Хси бЬла жбите, за да може при мини- ложението за едно ново раз
франзела и далъ единъ левъ мумъ персоналъ да се по:тиг- пределение или преотстжпванатъ максимумъ резултати въ не на по-големи части на из
за нея повече, за беднитЬ.
Дотегнало му и написалъ отправленинто на службите вестни налози, които община
за това иЪла статия. Хвала но сжщевременно, товв тръб- та разделя съ държавата пре
на него и на гостоприемния аа да обгръща и стремежътъ ди всичко. На първо месго
б-къ я^Тиръ,' който благово- за едно целесъобразно и ре- най-5лизо до тази идея е да
нъка върху сградите и позелилъ да приеме тази статия •чащвД1ви|вавивяТ№ИВввияиовиа^
за да протестира заедно съ облекчаватъ положението на мелния данъкъ и правата по
прехвърляне недвижилмите иписача протибъ това дЬло на беднитЬ.
моти.
града.
Ло-добре ще да сторятъ
По системата на сжществу-. Варна страда, особено след авшора на статията и реда
като й отнеха хиншерланда. кцията на в къ }(1иръ, не да ющето законодателство, обши3{ие отправяхе горещъ апелъ укорябатъ, а да поощряватъ ните у насъ с --х лишени отъ
къмъ факторитЬ въ София; подобна инициатива и да на иницигтивата да дирятъ сами
1
ако не можете да помогнете стоятъ иредъ общественици и данъчни източници. Те не моСд''нищо на изпадналата до политици да създадтъ единъ г-тъ да създаватъ нови нвлепреешка тояга Варна, "°не специаленъ законъ за подпома зи вънъ отъ определените и
не й пречете бъ това, което гане бедното населенпе и то допуснати отъ закона. Техни
сама върши за своето бозта не само чрезъ даване подая те приходоизточници еж огра
новябане. у} писачътъ и ре ния и едно несистемно подпо ничени, изрично изброени, фи
дакцията на в къ щ}Диръ* не магане, а чрезъ подържане на ксирани и по начало лишени
ка знаятъ, че организирана бвлнпци, приюти, трапеза- отъ базата на печалби. Напо
ра, обаче, на все по-увелича
та въ Варна благотворител- рг п пр.
ващата
се нужда отъ матери
н.)ст*\не е нито насилнишка,
Доколкото знаемъ, въ сре
нито противъ волята на граж дитЬ на общогражданския ко ални средства налага едно от
данитг.
митетъ е сложено убеждени това начало. Не всекога закоможе изчерпателно да
%ека знаятъ още, че града ето, да се повъоне на писача нътъ
открие
и изброи всичкн данъч
Ворна, колкбто и да е запад- на статията левчето, поне ни обекти,
които развитието
же
той
смЬта
че
по
незако
налъ< бсЬкога е стоялъ начена
стопанския
и икономически
, ло на бсЬка благотворителна нечъ начинъ гр. Варна му го животъ въ стрината постоянно
бзелъ
за
беднитЬ.
акция въ цЬл! България. Л!ака
разнообрвзяватъ, отъ друга
варненци, чрезъ самооблагане ЦЛо този начинъ неговото страна изброените въ закона
изтънчено
чувство
на
законсъбраха и изпратиха на по
налогови обекти нематъ една
.страдалитЬ отъ землетръса ность ще бжде задоволено и по-съгместность, разбирана въ
ъвестьта
му
спокойна.
В&Р
около 1 и половина .мил. лева.
смисъль да ползува всички об
Мака тЬ събиратъ ежегодно баме, че и редакцията на б. щини въ страната. Редица ме„Хиръ"
ще
бжде
спокойна.
по ?— 800 хил. лева, съ които
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З л о в е щ ъ , пустиненъ никога брътътъ,
Де еж играли само вЪтроветъч
Днесъ е въ единь в ъ л ш е б е н ъ з е м е н ъ к ж т ъ
Превърнатъ на човека отъ ржцегБ
Паркъ строенъ, хладенъ, извори фонтани,
Градини СВ-БТЛИ, палми и цвътя,
И кьошкове за отдихъ и мечтане
И изгледи на ширъ и красота.
*
Направено е всичко, що пленява
ОчитЪ, милва, радва, ободрява,
А подъ бръта високъ тамъ в ъ пропастьта.
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Морето съ ревъ забива си зжбигв,
Копае, кърти и руши скалигЪ,
И ужаса витае нацъ смъртьта.
Б е л . Известния български поетъ Ник. ВасРакитинъ еизделъ стихотворна сбирка .Черномор
ско лето.* Сбирката съдържа около 60 стихотво
рения, едно отъ което е и Евксиноградъ,* което
поместваме тукъ. Почти всички еж писани въ Варна,
кждето поета всека година идва на почивка,
Ргкитинъ е го; ем - приятель и пропаганд^торъ на нашето летовище.
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стни специфични условия, пре
димно икономически й стопан
ски, разкриватъ обекти, които
подход; ще ме гатъ да бждатъ
обложени. Естествено, като
изкпючение отъ основното по
ложение, това право следва
да бжде ограничено допустнато зъ смисъль: за специални
строителни мероприятия отъ
благоустройствено - хигиеничен
характер*, да се разреши на
общините да посочватъ нови
неизбреени отъ зааона нало
гови обекти, за което да се
взема предварителна санкция
отъ Върховния едминистративенъ съЕетъ, който|дава окон
чателно мнение както за налоговия обектъ, така сжщо и
за размера на налога, ддл отрайностьта на облагането и
предназначението на налого
вата сума.
Сжществуващата по сегаш
ното нн законодате; ство сис
тема различава четири вида
общински налози:
1. Налози съ фиксирани раз
мери;
2. Налози съ максимални
размери;
3. Налози съ относително
свебодни размери (пждаршнна, сметъ, каналъ и пр,) и
най-после
4. Налози съ свободни раз
мери.
Тази четиристранна система
подкомисията наиира: че сле
два да остане като нвлогова
система и на новия законопро-

ектъ. Прегледа койте сле^ша
да й се направи требва да :^ в ^
сегне предимно тия налоя *
които носятъ действителни/ ,ТВ(
по-сжществени приходи, кг';
мглките и незпачителни до:1 т<
ди се направятъ факултатиЕ,;;а
и техното обиране се ире#; в а
стави на преценката на оби:'
ната.
'{'
Целата мвлогова система ;^ е
общините, съ много малки л'Ь 01
ключения се третира отъ с-м в~
ществующето законодател( )топ
во, като редовенъ общини
приходъ, I редназначанъ да Й ги
срещне предимно редовни р!гУ
ходи. Тия приходи както й
своя произхЬдъ, така и !|30йа
своитк размери, еж недоа,
Вп
тъчни да са вложатъ и изп| а1(
дятъ въ трайни меропрнят*
а отивать за поддържане ?гчу*
кущия животъ на община;! еош
който е свързан ъ съ живуц': 0. I
то въ този моментъ въ оби '
иата население. Задоволя* 1 *'
нето на извънредните мао! а н и
нужди на общините изис;0
извънредни средства, с а |ват1
чрезъ кои о могатъ да се с |
дадатъ активна нмущества|,'
хигиенично, благоустройств 1 до
ипи стопанско значение, | поЦелата досегашна актиЛ щ _
дейно:ть на общините въ ';
здаването на по-големите ^ .
щ нски мероприятия се е гЗча
дила съ незначигелни °Т к ||ц а1]
нения върху кредитни ср'^1 е
ства, черпе и предимно с ;
държавьта и въ послидне Е1, Ь
*

«».• *•
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Пражкиятъ мостренъ панаиръ

Б р о я на и з п о ж и т е л и т Ъ
На първия Пражки мос
тренъ панаиръ презъ 1920
год. е имало 1935 изложи
тели, а на деветия вече
2926. Претендентите за ан
гажиране места за пролет
ния Пражки мостренъ па
наиръ. който ще се състои
отъ 16 до 23 мартъ 1930
год. еж много повече, от
колкото еж били до сега
и като се взематъ предъ
видъ нЪкои закъсьели из
ложители, броя имъ тази
година значително ше надчи- е този на досегашните
ланаири..

получените официални сведония япоьскета изложба
на тазгод <шния прол^тенъ
панаиръ въ Прага ще съ
държа главно следните ви
дове стоки: изкуствена но
прина, бамбусъ и бамбусо
ви стоки, плетени стоки,
бромъ, целулоидъ, пред
мети ОТЪ КОКОСОВИ Ор"БХИ,
медни стоки, консерви отъ
месо на морски ракъ, пер
дета, в-Бфила, рогозки за
украшения, рибарски мре
жи, картини и художест
вени предмети, стоки отъ
костенуркова кость, лаки
рани стоки, мокугия, аба.
жури, книжни фенерчета и
др, книжни издалия, дан
тели, порцеланъ, пиретумъ
фишеци, чурупни отъ ми
ди, коприна ^ копринени
стоки, соя, канцеларски по
треби, пешкири, играчки,
както и разчи чадъри. Тър
говско' Индустриалната ка
мара въ Нагонъ е била опълномоцена отъ центра
лата на Търговско-Индустриалнитъ камари въ Токио,
да поеме приготовленията
за колективно участие на
Япония въ Пражките мо
стрени панаири ида изпра
ти своя главенъ секретарь
г-нъ Миуру въ Прага за
тазгодишния пролЪтенъ па
наиръ.

за дейностьта на разнитЪ отдЪ
ления при Варнен. град. община
Нодно -канализационно
отъ 20.1. до 31 1.1830 г.
По чоцопргвода:
1. Поправени'градски чеш
ми 32 броя
2. Поставени водомери 15
3. Изввдеия водомери 26
4 Отчетени вод: мери 347
5. Поправени водс мери 21
б Поправени спирателни
кранове 9
7. Поправени пожарни кра
нове 2
8. Изолиране водата въ 9
улици
9. Скициране: водопровод
ни инсталации по 7
заявления
10 Даване вода на 11 па
рахода
11. Направени справки по
5 заявления.

Хотелски и гостил ни
чарски панаиръ
Както се съобщава, по
лучай двадесетия пролЪенъ Пражки мостренъ па
наиръ, ще се състои пакъ
единъ хотелски и гостилничарски панаиръ, който
ще бжде уреденъ отъ единъ голъмъ брой нови из
ложители, така щото ВСИЧ
По канализацията;
КИТЕ категории отъ тази
1. Почистване на 60 крайспециална група ще бжулични утоци
атъ представени. Особено
2.
Приготвяне
тържни кни
интересно урепена ще бжде
жа
по
направа
кана
зложбата на разните вилизацията
на
ул.
Шейа, Сжщо така ще може
иовска, ул. Чирпанска
а се прегледа една отдЪли ул. Из. Вазовъ
а изложба на ликьори,
3. Направа покривни капа
акто и изложбата на безци за шахти по кана
Американско
участие
лкохолни, фруктови и друлизацията.
въ
Пражкия
пролЪтенъ
и напитки.
панаиръ
Архитектурно.
юхоелввашдото иро0;венъ многобройнитв „
!зводство н износъ на американски фирми, които отъ 27 януари до 1 февстъкла з а прозорци
руари 930 год.
презъ времето на тазгодиш - .
ния
пролЪтенъ
мостренъ
Презъ миналата 1929 го1. Направа, 15 ' кв. м.
1ина въ Чехословашко бъ- панаиръ въ Прлга ще из външна мазилка на нужд:а произведени 19 милио- лагатъ самостоятелно, тази ника на пожгрната ко
[а квадратни метра стък- година за пръвъ пжть ще манда.
••"...••
ю за прозорци, отъ които бжде официално предста
2. Издадени позволи
\0°\о бт^ха изнесени. Презъ вено и микистеравото на телни билеви за ремонтъ
928 година производство- ВЪ^ШНИГБ работи на севе 1 бр.
. /
• •
о е било 15 милиона кв. роамериканските Съедине
3 Съставени актове по
|етра. а износа 70°|с, презъ ни щати и то отъ собст нар>шение закона за бла
(927 год. —• 12 мило^а кв вена канцелария съ цель гоустройството б бр.
за информация „на амери
)етра съ износъ 60°|о. •
канската задгранична тър
Архитект. отдЪненме
Участието ка Япония говия.Информационата кан
отъ 201 до 25 с. м. 930 г.
Централата на японени- целария ще бжде уредена
отъ
Пражкото
главно
кон1. Довърщване оконча
Ь търгезски камери изаща въ Прага своя гла- кулство на Съединените телно бояджийските ра
!нъ секретарь Споредъ щати и богато снабдена съ боти въ общ. театъръ.
каталози, проспекти и др.
2. Привършване окон
информационна литература
отъ Популярните банки.
иа американската индуст
Да се говори за едно ре- рия, железници, параходни
В а р ш а в а Въ едно
зрмпране деятелносгьта на
>щинигЬ за да може да се дружества, търговски ка отъ последните заседания
кочи къмъ една по-гол%ма мари, на отделните амери на общинския съветъ е
зултатна дейность, безъ да кански градове и др.
билъ прочетенъ подробенъ
»де уреденъ общинския кре
1ть и да се вслючи като еПолучи <е въ редак лтчетъ н а извършеното
* нъ отъ необходимите фак- цията сп. „Нашето дете," отъ общината презъ пос
ри въ уредбата на общин
ледните десеть години.
ите финансии — значи да кн. X, 1929 г„ съ следно Отчетътъ е характеренъ
се отиде въ тактъ съ изи- то съдържание: 1. К. Ляпванията на сегащното време чева — Международенъ съ- не само съ данните на
което единъ отъ неотрази- юзъ з* закрила на децата. извършените |крупни де
ла, в. така сжщо и съ пре
тЪ елементи е кредита.
1Уреждането за първи пжть 2. Проф. д-ръ Ватевъ — възмогнатите пречки, ко
системата на нашето зако- Съюза зз закрила на де
дателство «-а общински нре- цата въ България. 3, Д. ито Полша среща въсвоя
тъ съ закона за ипотекар- Иванова ~~ Дневни детски новъ политически животъ
я кредит*, разреши въпреса приюти. 4. Женевската де
Пгрвиятъ бюджетъ на
ю на половина. Съ този закларация
5.
Детската
здраобщината
е възлизвлъ на
нъ се създаде с*мо закона основа и начинъ,по кой- в а изложба, б. Люб. Ру 15 милиона злоти въ при
общ ните могатъ да дирят севъ — Аденоидните веге ходната си часть срещу
:д*тни средства: Въпросътъ тации като причина за сла ,24 милиона въ разходната
самите средс ва остгна от- боумието у децата. -— Про
часть. Бюджетътъ презъ
тъ и последните години
газватъ все по-малки и по дължава се подписката му погледната година възли
ни годишни суми на отпус- за 1930 г, Абонгментъ 50 за на 273 милиона при
ти заеми на общините.
лв. годишно. София, „Ви ходъ срещу 274 милиона
тошка" 59.
(следва)
разходъ.
!

чателно дърводелската ра
бота» въ скотобойната.
3. Издаденъ 1 позволителенъ билетъ за ремонтъ.
Счетоводството при То*
хническата д и р е к ц и я

2. Извлечения отъ м е с е ч . скит-е
ните сведения на Га
ската електрич. центр». \1*
ла за изразходвания ^
зьолъ и произведени^ ви киловатъ часове елещ
рическа е ергия и Щ!
права на диаграми *!
м. м. I, II, III, IV, V и V
беше
1928 год.'
3. Издадени заповеди За ц»-нови или допълнителни 5ЯП0
инсталации всичко 20 ране
4. Скачени инсталации и неоо
градската електрическа «г»'
мрежа всичко 12
И 0б1
5. Проверени въ изпита
телната станция бОновц
и стари елекрромери.ка-Г'^
то 52 еж поставени наГ
место
няв
6. Спренъ е тока на 115 мое.
клиенти поради задъл.
жения къмъ общината и це.
следъ уреждане см%т- обските на 108 клиенти, А
тока възобновенъ
то

за постжпилите суми отъ
облози вода каналъ, отъ
разни такси за строежъ и
др. и издадени позволите
лни билети зз части водоразклонения и санализации въ града за времето
отъ 20 до 25 януари 930 г.
1. Постжпили отъ вода лв.
36768
2.
„
» канал 9872
3.
„
., разни
такси 1188
Всичко лв 47928
4. Издадени позволителни
за частни водораклонения — 3
5. Издадени позволителни
за частни канализа
ции — 2
ми
Счетоводството при Те
7.
Отстранени
136
повреди
хническата д и р е к ц и я
по градската електрич,
Постжпилите суми отъ
мрежа и възтановяване
облози вода и каналъ, от
тока на клиентите
разни такси за строежъ и
8. Инкасирани 2425 кви
др. и издадени позволи
танции на обща сума ка:
телни билети за частни вос
590,841 лева
н
дорззклонения и канали
9.
Изрезани
на
гишето
»
зации въ града за време
220
квитанции
то отъ 27 I до 1 II вклю
чително 930 год.
10. Проверка ~ на книгиА
1: Постжпили отъ вода лв.
по 7000 сметки
24380 11. Ревизиране на 102 без
2.
„
каналъ
6552
електромерни икстала'
2.
„ разни такси 1135
циии
Всичко лв. . 32067 12. Извличане списъци за
^
4. Издадени позволителни
инкасаторите
за частни воДоразкло13. Направени 1200 разни
нения 3.
справки
5. Издадени позволителни
за частни канализации 1. 14. Редовно палене и гасе
не на Яладиновите лам
Електрическа дирекция
пи въ „Сесъ-Севмесъ"и
подържане електричес
отъ 28. XII: 1929 до
ките
такива тоже въ еж: 26. I. 1930 год.
щия кварта лъ
1. Постжпили 72 молби
отъ клиенти за. инстала 15 Приключване сметкит!;
ция или промени въ смет
на клиентите къмъ 1.1
ките, проверки електро
1930 г. и привеждане въ
мери :И др.
известность инвентара.
Чистите приходи отъ
общинските предприятия
презъ първата година еж
възлизали на 225 000 зло
ти, а презъ изтеклата —
23 милиона злоти.
Презъ първата година
общината е похарчила са
мо 2 милиона злоти за училищата, а презъ десе
тата — 30 милиона. За
разходи по болници, ам
булатории и др, санитарни
нужди цифрата се е възкачила отъ 2 на 25 мил.
злоти.

растнали отъ 44,492 на
85,790 м.
Водопроводната мрежи
отбелязва следния приръс
отъ 328 843 на 400,644 %
все за сжщия периодъ ог
време. Отъ значение е д*
подчертаемъ, че презъ го
рния периодъ отъ време
общината е построила единъ големъ елеваторъз»
жито, зданията за филтри
рането на водата за пис
не. единъ големъ мость
на р. Вистюлъ, единъ те- ^
атъръ и една механичес-;.
Числото на 7чилищата ка фурна, която би могла •
презъ първата година еж сама да задоволи нуждата •
възлизали на 73, а презъ отъ хлебъ на гр^ Варшаеа |
десетата — 177.
Не по-ма1лъкъ е успеха
и по отношение удължа
ването н а трамвайните
те линии, които еж на

Следете „Общнк.
вестиш"

Спортна Варна

Закрила на детето

нуждаха отъ игрищл
Една петиция на спортните клубове до Общин
ския съветъ.
Чрезъ кмета, до общинския
съветъ е подадена молба отъ
Варненската окр. спортна область, представляваща варнен
ските клубове: . Ш . Соколъ",
,Тича*, и Владиславъ", „Д.С.28"
и .Левски" в ъ която между
другото се казва:
Вамъ е известенъ всестран
ния подемъ у българската
младежъ особено следъ общо- .
европейската война за превъз
могване тежкитЪ условия на
животъ подъ знака на който
беше поставенъ да жив-ве на
шия на родъ. Едно отъ сред
ствата отдавна възприети отъ
западнитв нарови за култиви
ране положителни качества и
добродетели у младежьта тъй
необходими за ГБХНИТЪ- по-на
татъшни житейскп издитания
и обществена дейность е фи
зическото възпитание,
. . . Едно отъ главните ус
ловим, за правилното разви
тие не спорта е местото кждето ю й тр-вбва да се причи
нява. Естествено в ъ зависимость своята посока и резул
тати за които той се упраж
нява изискватъ специално за
цельта нагодено игрище. Това
обстоятелство съзнато още от
първитъ пионери на спортно
то дело въ нащия градъ, т е
веднага прибътватъ до съдей
ствието на общинската власть
която едничка е въ състояние
да спомогне за правилното раз
решение, на този въпросъ.

друго место — задъ лагера
но то не можело да се Изпол
зва понеже не подхожда за
цельта.
Въ заключение въ молбата
се казва:
— Имайки предъ бидъ горе
изложеното,
нае апелираме
къмъ &асъ г-да съветници, да
проучите
нашета молба и
убенени въ
справедливдетьта
на нашето искане съ огледь
изискванията на днешния жибдтг, нуждитЪ н» варненскитЬ младежи, особено наложи
телната необходимость
Вар
на като курортъ да прите
жава и нЬколко добре уреде
ни спортни игрища,
да отпустне на вечно
използване
за сега най пригодното
мЬсшо въ шорската градина, не
посредствено предъ
търговс
ката
скадемия,
което ще
има за естествени
граници
канала
или алеята
подиръ
него, алеята продължение на
булевардъ фердинандъ,
нова
та алея която се открива
отъ новия кварталъ
за па
метницитЬ и алеята
покрай
шосето"

По-нататъкъ въ молбата се
казва, че презъ 1915 г. общ.
сьветъ

отпусналъ

М-БСТО за

игрище въ горната часть на
морската градина, обаче след
войната това М-БСТО било отне
то и часть отъ него било да
дено на археолегическия музей
въ града нн. Преди нЪколко
години общината отпустнала

Молбата на Варненсиитв
спортисти ще бжде внесена
въ общинспия съветъ за ра
зискване.
Безпорно, спорта е единъ
отъ важнигв фактори за въз
питанието на младежьта: не
говите ратници тр-вбва да бждатъ подкрепени въ усилията
имъ да създадатъ по-добри
условия за развитието на спор
тното дело у насъ.
Управниците на Варненска
та община гледатъ съ симпа
тии на спортната идея и ще
дадатъ всичкото си съдейст
вие за снабдявене съ игрище
спортните клубове въ Варна,
въ кржга на възможното.

Санитарно отделение

II ..
III.,

..
..

Общ-иайч дои
Дпоанхщ

|
СТЕИ

Окж вания'
Дезинфек.
дре-и
Издадени
бедни свид.
Ренгиниз. |
Раждания |
Операции |
Ваксинации

Нашноваш
ва клониш*
(и- отролеа
I гр амбул-

Преглед, съ
сан.книжки
Преглед, бо1
лни въ амб.
майч. домъ
Диспанс. '
Направени;
превръзки •
Съставени >
актове
|
Направени
ревизии |
Взети проб.'
и анализи
Дезинфек. |

сведения за извършена! гв работа о т ъ 2 7 I. д о 1 II.193С) г•

38

278

50
37
34 139
5
14 5 13
2 71 1
20 1 15
24 I

55

30 1

>»

22

28" 26 199

1

30

день на
Женевска декларацияпо случайН.рождения
В. ЦЯРЯ.

Съ тази декларация з а
Правата на детета, наре
чена „Женевска деклара
ция." мжжетъ и женитв.
отъ всички народности при
знавайки, че човечеството
тр-вбва да даде на детето
всичко, което има найдобр?, потвърдяватъ своите
задължения, вънъ отъвсеквкви съображения на ра
са, народность и вврване:
I. Детето тр-вбва да бжде поставено въ положе
ние да се развива правил
но телесно и душевно.
И. Гладното де - е тр-вбва
да бжде нахранено; болно
то дете да бжце лекува-"
но; недоразвитите деца
требва да бжцатъ насърдчени; заблудените деца
требва да бждатъ вразумени; си^сцитъ" и изоста
венигЬ требва да бждатъ
подпомогнати и прибрани.
III. Детето тръбва да
получава помощь въ вре
ме на бедствие.
IV. Детето тръбва да
бжде подготвено да изкар
ва прехраната си и тръбва
да бжде защитено 01ъ всеко изкористване.
V. Детето требва да бжде възпитавано въ съзна
ние, че най-добрите си ка
чества то тръбва да у пот
ръби въ услуга на своите
братя.
Обществото на народите
прие Женевската деклара
ция на Международниятъ
съюзъ за закрила на де
цата и призовава всички
държави, влизащи въ съ
става и а Обществото, да
се ржководятъ отъ нея въ
своитъ грижи за закрила
на децата.
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Комисарство п о Прехраната — Варна

ЗповШ № 4пад.1
Варна, 25 Януарий 1930 година
Взъ основа на чл. 64 п 30 отъ закона за градски
тъ общини

З Я П ОВЕЕАМЪ
начиная отъ 27 того пнедълникъ, олределямъ
цъната на типовия хлъбъ, единъ кгр, . . . по лв.
7.40, а типовото брашно № 3 единъ кгр. по лв. 8.20
На нарушителите на настоящита ми заповъдъ
по отношение изножено тегло на хлъба, влошава
нето на количеството, както и не спезване нормира
ната цЪна на хлъба и брашното ще се съставятъ
актове и ще имъ се конфескува хлъба, респектно
брашното.
Контрола възлагамъ на Санитарното Отделение
и на Ком-сарството по Прехраната при Общината.
За качеството типовото брашно № 3 да се
спъди строго.
/
• Кметъ комисарь: п: Н. Поповъ

Двореца—София.
Благодаря сърдечно Вамъ и
на Варненското гражданство
за любезнигЬ блвгопожеления
по случай рождения ми день.
Ц а р ь т ъ.
София
Негова Величество Цари
Празднувайии тържествено
рождения день на Ваше Ве
личество, от* името на Вар
ненските граждани пзднасямъ
на Ваше Величество, най ис
крени пожелания за здраве и
дълъгъ зкивот* за слаапта и
величието на Българския на
род*..
Звм.-Кметъ: Ц. Ханджиевъ
Негово Високопреосвеще
нство Варненски и Проа.авски Митрсполнтъ О меонъ
Варна
.Благоппря всепушеано нв
Вйш« Високопреосвещенство»
нв епархийското Ви духовен
ство за изказените на рожде
нния ми день любезни при
вети и хубави молитвени по
желани», които приехъ съ ис
тинска радость.
Царьть
Негово Величество Цвря на
БглгеригБ Борнсъ III.
София, Двореца.
Следъ отслужване молебена
за здревие и благоденствие
. на Ваше Величество по слу
чай честития за България и
Българския народъ сожденъ
Вашъ день, отъ името на Е
пирхийското Духовенство н
мое, поднвсямъ всепокорни
привети модитствувания да сьхранярд Богъ невредимъ залогътъ нв сг.окойств! ето и
напредъка н а Българската
държава.
Варненски и Преславски
Симеон>.

По случай Рождения денъ
нв Негово Величество Церя
между Царя и Окрлжния Управитель Варна еж размене
ни следните телеграми:
Вврнв, 0«р. Упрвв. Кнсовъ,
— Бльгодар* сърдечно Вьмъ
и на нвеслениото отъ окржга
Ви за добрите чувства к ху
пожеланая, коию ми из
за родители и деца бави
казвате по слу.ай рожденния
1. Не оставяйте да пада мх день.
Царьтъ
светлина върху очите на
спящо дете.
София—Двореца, Негово Ее
2. Не давайте на децата личество Царя. Щастливъ се
да гледатъ продължител считамъ че мога дв поднеса
но единъ и сжщи пред- на Явгустейшня ни Господврь
отъ името на нкселе! ието на
метъ.
ояржга и мое ике поздравле
3. Не имъ позволявайте ния по случай рожденния Му
да учатъ и четатъ дълго день и пожелая здраве и бодза да може съ още попри лоша и трептяща свет рость
голяма и закрепнала вт.ра въ
лина.
доброто бжсаще но Родината
4. Не имъ давайте да дв ржководи еждбините на
четатъ книги съ дребенъ любящия Го народъ.
Кксовъ.
шрифтъ
5. Въ тренъ сжщо не
тръбва да четатъ.
6 Не мисли, че главо день съ чиста вода (безъ
болието произлиза отъ ло сапунь),
9. Не купувай очила отъ
шо храносмилане; главобо
сойто
и да е продаватъ,а
лие може да иде и отъ
предоставяй
на лъкаря да
очитъ.
избере
очилатл.
7. Деца, които пишатъ
10 Децата тръбва дг се
или четатъ, требва следъ
движатъ
всъкидневно вън
всеки 10 минути да вдин*
свобода
и по възмежгатъ очи и да разкообразятъ възприятията си, като ность средъ зеленина, за
гледатъ навънъ презъ про щото зеления цвътъ дей
зореца или въ стаята мал ствува най-добре на очитъ.
ко време, и тогава отново
да продължатъ.
Печати. „Новини"
8. Мийте очитъ на де
Варна
тето най-мглко еднажъ на

I1десеть тмШ
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Разменени приветствия
Български «и

рн;

учебенъ рибарски
корвбъ

Мииистерството ьа зем кв
ледълието и държавнит! В1!
имоти закупи отъ итали' М.
янската рибарска федера О'I
ция въ Генуа единъ тра ВВЕ
ленъ рибарски параходт б
за нужди--в на рибарскотс
ни училище.
Параходътъ е строен1чл.
аеж
въ Осака — Япония —; но
презъ 1912 година, за во.пиенни цели; презъ време ш , ра
I К!
европейската воина той »,,
служилъ за сжщитъ цел»/, .
въ италиянския военент'кв;
',ак(
флотъ.
Следъ войната сжщия*Ле,
е биль приспесобенъ зг
рибарски трал;нъ парахо1|^
и носилъ последователнопе
имената: н Мария IV" »';
,28 октомври". Българскс,.,от,
име още не му е дадено'"
Главнитъ данни за кол,
раба еж: бруто 211 р. т . /
нето 93 р. т. Най голъмг- ор1
дължина 35 м., най-голъ^ ъ
ма ширина 6.78 м.; сръдне.'
газене 348 м., най-голъме,*
газене 4*09 м. Мощности; | е д
на машината 345 к. с. ни-,] I1Н1
дикаторни. Развива ско-^
рость до 10 и пол. морск^*
мили въ часъ. Приспосо,,
бенъ е за учебни цели ц
има легла за ученицитъл
специални помъщения зг^!
риба, ледъ и рр. На кора-^?|
ба има четири комплектг,
трални мрежи и необходи-',
МИТБ за работа материали,
Купенъ е за 3,800,000 лв.; в \
Съ сжщия корабъ, кой-,;0
то е вече въ Варненското^;
пристанище с е правятъ'!Р*
плавания и гробни ловит-]Р
(Ъ
би съ мрежи типъ оттър-.;'"
тралъ
1| 3(1
'1 ри

Общинска жмтнаборса,'н
•«"

Видь на
хранитв

"и >I
о ч .
х о '«
Т х
|Т

лева
ЖИТО

Колосъ
Ржжь
Мамули
Ечмикъ
Овесъ
Просо
Бобъ
Леща
Фий
Слънчог.
Нофутъ

425
655
285
200
215'
140

560
840
385
270
345
335

84 ; а
\\1
8 *» :о
4 9 ; ; ц,

15 и
*.

840 1120
400 500

7

»Ь

400 500

Д ъ р о а с у р о в и наръзани около 2,000 тона пу- у
стна вг-. прооажба Комисатстгото по прехраната на
всички граждани, безъ про
доволствени карти и безъ « '
каквито и да било формал
ности. Продажбата става
въ всички складове и по
сжщата цена — 500 ле. за
1000 кгр. Въ сжщитъ скла
дове се продаватъ свобод
но колове за ограда,
Я

Четете
„Общински в къ"

Хроники
Утвърденъ е въ длъжность съ указъ № 38 отъ
22.1.1930 г. избрания отъ
общинския съветъ на 25.
декември м г. новъ пом.
клетъ Христо Теохаровъ._
Дирекцията на Вар
ненската народната мжжка
гимназия „Фердинандъ I"
моли:
1, Всички завършили
средното си образование
при гимназията да съоб
щатъ кжде се намиратъ по
настоящемъ и какво имъ
е занятието. БлизкитЬ на
починалите- и падналигв
въ войнитъ да съобщятъ
даньтъ на смъртьта.
2. Всички бивши дирек
тори и учители отъ 1879
до 1928 година или тъчеиигв близки, да изпратятъ
по единъ портретъ въ ди
рекцията на гимназията,
които портрети ще бждатъ
изложени въ урежданата
1^ галерия на възпитателите.
Портретит-в, ако е възмож
но, да бждатъ придружени
съ сведения за тодинитъна унителствуването въ сжщата гимназия.
3; Исканитв сведения —
. г необходими за изготвяне
Ц отчета по отпразднуването
50-годишния юбилей на
гимназията презъ мееецъ
мартъ 1930 год. — да се
представятъ въ управле
нието на гимназията устно
или писмено най късно до
10.11.1930 год.
Постжпления въ Вар
ненския археологич. музей
презъ м. ноемврий.
отъ $арна:
Н. Костовъ—4 мЪдни тур
ски монети;
Л. Овчаровъ—5 разни мо
нети;
П. Стайковъ
ржкописно
евангелие и требникъ
отъ 17 вЪкъ;
Л. Поповъ — бронзовъ медалъ отъ 1000 годишни
ната на Бориса Михаила;
Деспина Караманова—- ста
ра икона;
В. Атанасова— сжщо;

отъ У1джемлеръ:
отъ Р,-Девня:
Щ. Ганчовъ—-две истори Ив. Павловъ — бронз, мо
нета Марцианополъ,рим
чески картини;
ска
н византийска;
отъ Шуменъ:
Д. Ю. Митевъ — ржкопи- Я. Д-митровъ—пиринченъ
заръ;
сенъ гръцко български
сборникъ отъ 1902 г .; П. Петковъ — 2 мЪдни, 1
сребърна римски, 1 среб.
отг Ссмаръ:
полска монети;
М Вичевъ — просфорникъ
Т.
Стефановъ—мЪдна рим
и кръстъ отъ смолно ве
ска;
щество съ релефни из
Н.
Миленковъ — 2 монети
ображення;
мЪдни рим. и българ*;
отъ Хеброкопъ:
Яни Георгиевъ — дървенъ
К* Джамбазовъ—сребърна
календаръ;
монета Рагуза, медна ви- Иосифъ Георгиевъ — бро
зант., 2 среб, китки, 2
дерия;
среб. гирдаия, 1 позла Ст. Андр-вевъ—глин.гърне;
тенъ съ камъни, 1 голя
отъ У1иджи дере:
ма ушница съ 3 вждици,
3 среб. пръстена, 2 чиф. М. Мустафовъ = бронзово
малки ушници, 1 китка
украшение.
позлатена, 1 ушникъ, 2
Доужеството благодари
среб. копчета, сребърно благодари на дарителитъ\
украшение съ верижки,
1 ч. среб павти, 1 коланъ и среб. ушникъ съ
два синджира.
Г е Р м а Н и Я . Хам
бургската община се обър
Презъ м. декемврий и
нала къмъ едно строител
януарий
но
дружество за постройкаСтъ ^арна;
тв на една голяма пещь,
Н. Димитровъ—4 сребърни която да бжде въ състоя
римски монети;
ние да изгерява боклуцит-в
В. Райчевъ— 1 среб. рим; на едно население отъ
Гр. Кузовъ—1 м-вд. римска; 500,000 души. Пещьта ще
Ив. Ивановъ-—сжщо; ,
има 4 вертинални фурни,
Б. Калояьовъ—б бронзоьи които ще изгарятъ 150 то
македоно - тракийски, 2 на дневно. Дружеството
грод. импер., 11 мЪдни ще приложи най-модерни
рим., б мЪд. визант., 2 хигиенични методи.
бронз,, 3 австр. мЪдни,
Разходитъ- възлизатъ на
2 рускки, 1 тур. монети; 3'8 милиона марки.
Н. Ив. Костовъ — 1 бронз.
Италвя.1Община
римска;
Т. Константиновъ— медна та въ Милано строи по
всички изисквания на мо
автоноина;
К. Георгиевъ — мЪдна ви дерната техника млечна
станция. Станцията ще съ
зантийска;
Н. Герасимовъ — бронзовъ бира, пречиства и разпре
деля млЪкото за цълото
пръстенъ;
Здравка Томова— три дър население на гр. Милано.
вени лъжици, бронзовъ
Централата ще пречист
медалионъ и 2 мЪд. тур. ва и разпределя 2000 хекмонети;
толитра на деня Млекото
Ел. Д. Клашнакова - икона; ще се разпределя по МЛ-БЕ. Маркова—кость на пре- карниците въ еждове отъ
Допотопно тюленообраз- 25 и 50 литри, а разноса
по кжщите може да се
но животно;
Б. Пвнчевг—бронз.монета извършва въ бутилки отъ
1, 2, 4 и 5 литри. Центра
Марцианополъ;
лата
се строи на 14.000 кв.
Максимъ Кръстевъ — мраметра,
а постройки—5,500
моренъ фрагментъ отъ
кв.
метра.
Тя ще струва 3
трак. конникъ;
милиона
лири.
П. Щеревъ — бронзово ук
рашение.

външни

Отъ
Шуменъ:
Л. Г. Давидовъ—сребърна
римема монета в $р!*ее1 Сем. Р. Мощеви—седефена
тагк;
икона;
Гр. Николиевъ — табло IV
велнко народно събрание
въ рам*а;
С. Кесимъ—налжми инст В А Р Н Е Н С И О Г Р А Д С К О О Б Щ И Н С К О У П Р А В Л Е Н И Е
руктирани съ седефъ.
от» _/?джет/геръ:
Д Ламбовъ—бронзова мо
нета Одессосъ и медна
гр, Варна, 4 Фгвруарий 1930 год.
Маврикий;
Вь допълнение на обявление № 2048 отъ 25,1,
Д. Угреновъ—сжщо, медна
930 г., публикзаано въ Държавния вестникъ брой
римска;
24 отъ 3. II. с. г., обявява се на интересующитъ- се
Д. Симовъ- сжщо;
Д. Константиновъ — среб. чг на 14 фгвруарий т. г. до 10 часа въ Варненско
турска и зжби стъ акула; то окр. данъчно управл. ще са произведе търгъ съ
Т. Стефановъ — предисто- явна конкуренция за зтдазане подъ неемъ бюфета
рически бронзовъ чукъ; .въ общинската кланица за в^еме сключване дого
Хр. Николовъ— мъ\цна ви вора до 31 мартъ 1932 година.
зантийска монета и жеПървоначаленъ годчшенъ наемъ 2,000 лв. ЗалЪзна кука.
ло.1ъ 10 на сто и документи съгласно 3. Б, О, П.
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
отъ
ТЛаптъкъ:
и др. еж за сметка на няемателя.
Ев. Ранкоаа — сребърна
Поемнитъ- условия се вижпатъ въ общината
римска монета;
1—1789—1
Отъ Общината

Разпространявай
„Общин.весникъ"

Обявление №

Варненско Градско Общинско Управление
Техническа Дирекция

ОбЯвление

№203

Въ Архитектури ло отеделение на Техническа.
та Дирекция длъжностьта техникъ домостроитещ
е вакантна.
Желющите да я заематъ да подадатъ заявщ
нйето си, придружено съ нужните документи, -«о
техническата дирекция.
л
гр. Варна; 7 Февруарии 1930 год.
1
Р 1 ^ общината
•.I—'1818—
««аимиявииигаяяизяяяя
нпш

Варненско Град. Общин. Управление
!1к

Обявление
№ 2288
•'•.'"гр.,Варна, 7 февруари ^930 год.

1?. •'•

I»,

1^'

Обявявамъ, че разхвълянето на поземелния данъкъ въ гр. Варна за периода $№
1929-30 — 1933-34 финансова година еЛ _
свършено и поименния списъкъ съ опре,дъ\пенит"Б данъчни долове е готовъ.
•М
'I Интересуюшитъ- се могатъ да напра- \Ш
вятъ справки ВСБКИ пркежтетвенъ ден Шщ.
въ| помещението на размитателната но- №>
мисия по поземелния данъкъ, ул.„Царь мг».Борисъ № 6 (въ зданието на Ст. Бабаджовъ) и недоволнигв отъ определения (им
имъ данъкъ да подадатъ въ двенейЪленъ
срокъ ото днесъ необгербвана тжжбз тI»,
чрезъ управлението ми до Околийската II-"
контролна комисия.
•м~
ОТЪ ОБЩИНЯТЯ.
^«•-инялткамимома

Варненско Град. Общкн, Управление
Отд.„Гражд. състояние и Социални грижи'

•бявление

«хо/
мт
М'

ш
тц

ад.
ад

№ 2466
; гр. Варна, 1 февруарии 1930 год.

т,

' На основание чл. 9 отъ изменението
на закона за Военния данъкъ, обнарод- №0
ванъ въ Държавенъ Вестникъ брой 68
отъ 29 юний 1929 год., като се обявява а
списъка на младежите, подлежащи №
облагане съ воененъ данъкъ за финан
совата |930»31 година, поканватъ се зь
интересованитъ- да провЪрятъ тия спио
ци и ако н"Ькой намери че е неправилно
вписанъ, или подлежи на отлагане отъ
плащане на военевъ данъкъ, или че под*
лежи на освобождаване, поради това, че
е обложенъ по преди измънението №
закова, да подадатъ заявление до обшИ'
ната, придружено съ документи.
Срокътъ за подаване заявленията съ
документите е по 1 март. т. г.
., Списъкътъ е разлепенъ въ Общин
ското Управление — салона.
п.-Кметъ: Славовъ
Н-къ о т д -в л а: Халачевъ

