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Чуждия печатъ за Варна

Иинж. Б. Кжневъ
ди 2 -Зг. много нирЪдко се срен к. Вар. пристан.
щаше името на нашия градъ бъ
чуждитЬ Вестници, миналата
и особено тази година, Дар
на, .Царицата на Черно мо
ре', почти не слиза отъ колонитЬ на полскитЬ п чегослобашки бестници. 3(ещо по- Миналата 1928 година,
бгче: голЬми бгстници посбеоправда въ голяма степень
щабстъ цели страниц-1 на
I, $арна. Мака напримеръ немнадеждата, изказана още
ския пЛрагеръ пресе" излизапрезъ 1927 год, че ще
/съ специаленъ брой за Бълганастжпи ецно бзвно, но
рия, бъ който Дарна е засег ситурнно оживление въ
ната съ нЬколко снимки и съвносната търговия презъ
една ху баба шатия отъ йр черноморските ни приета •
$ичекъ.
.
нища и в ъ
чаегность
В* статията си г. $ичекъ презъ Варнв.
между другото казба: ,
По отношение обаче на
.Холчемъ си спомнямъ за
Варна, изпъкба пред* очитЬ износа, всички очаквания
ми следната картина: широза зазилзаието му пропад
кото море се слиба бъ далеч наха и не само нова. но
тя хоризонтъ, съ синьото,
сма свидетели на едно
небе, а нежнитЬ бълни на зе
ноговз намаление, както
леника ба та ' бода рабномЬрно
се плискатъ къмъ пЬсъчниявъ ненормалните следво
{рЬгъ: >
енни врамеиа.
Черното море е капризно, и Въ цифри изразено дви
мЬни сбоето настроение. <лу
чба се, бълнитб да се убели-жението на корабите въ
Варненското пристанище е
чабатъ и при най-хубабо слгн_ чебо бреме! Обаче, тЬ тогаба
следното!... ;.,....._„.
"достабяшъ на кжпящитЬ Общо
се
пристигнали кораби
неизразимо удоболстбие. X 697 съ 650,738 Н. Р. Т. и
комата бечерь слънцето зал1зе и бълнитЬ получабатъзаминали"680 кораби съ
643,664 Н. Р. Т. или общо
4'рбзнъ отенъкъ,, който лунншта сбйтлина посребряба,
пристигнали и заминали
ни една чобЬшка душа не ос-1377 кораба съ 1,294,102
таба спокойна, Могаба шеп
не морето сВоитй ориентал Н. Р. Т. По отношение на
цифрите отъ миналата г.
ски приказки, бъ дибната при
морско; градина сбири музиимаме едно намаление ка
ката,: и бъ блЬсъка на елек броя напристигналитБ и
трическите" сбЬтлини се дбизаминали корвби съ около
жстъ хиляди хооа.
5 на сто.
Околностьта на Дарна е
1
' При все това обаче Н.
толкоба разнообразна, че при
бързба за дълго чуЖдененеца.Р. тонажа на'пристигнали
Лреди бсичко хубабитЬ изг те и заминали кораби е
леди по брЪга, предимно до макаръ и малко — почти
1.СВ. Хонстантинъ", у!ладжа съ 1 н а сто, — ио есе
моншстиръ или пъкъ до Шуменъ а Лреслабъ, - най-ста пакъ увеличенъ. Явна е
ритЬ центробе* на българсконстатираната следъ вой
ката култура.
ната тенденция на всички
У1 пъкъ най-бажното за корабонричежатели да зачужденеца и тукъ е, че при мЪиятъ корабит-в си отъ
добри удобстба бсичко е мно
малъкъ Н. Р. тонажъ, съ
го ефтино. Всичко бъ Ларна такива отъ по ГОГГБМЪ.
е добре организирано, градс
кото упрабление не жали сред- Особено 'силно изпъква
стба да придаде на курорта на лице тази констатация,
ебропейски характеръ, а еф като се анализиратъ потинпята допринася за преуе-отблизо горните цифри;
Шането на курорта. Селс- отъ всичко 1377 пристиг
Киятъ хинтерландъ снабдяба
и заминали <кораби,
града съ изобилни хранител-нала
>
само 811 еж били на пжн. материали.
гбдинъ добъръ оббдъ стру- туване до чужди приста
во б—в крони, кафето 1 кро~нища, а 566 еж пжтува
на, / литъръ добро бчно 4 ли крайбоежно. Отъ дру
крони, легло бъ най добрия
хотелъ 15 до 25 крони. Лой-га страна, тия 566 влезли
то има бъ джеба си 2,000 и излезли въ пристанище
«Рони може да се запжтито кораби еж имали'само
къмъ Варна, безъ да е прину 61,067 Н. Р. Т.
Ренъда пести много"
Отъ 1377-те пристигна
Лредабайки горнитЬ от ли и заминали кораби 445
къслециотъ статията на г.
Зричекъ ние му стискаме еж били ветроходи съ ед
горещо ржката за малкото ва 11,445 Н. Р. Т., а 932
хо тъй прабдиби редобе коиеж били параходи. Отъ тая
- т" * написалъ за нашия градъ.брой 197 се пада на край
брежните параходи, а 735
на параходи плаващи за н
отъ чужди пристанища.
По знамето си най мно-

го по брой еж български
те параходи, а именно: 163
пристигнали и 160 замина
ли. Отъ тЬхъ 197 еж за
крайбрежни и 160 замина
ли, Отъ техъ 150 за чуж
ди пристанища.
Втори по редъ по броя
си еж италианските пара
ходи, именно 124 прис
тигнали и 124 заминали
или 248. .
Изразено, въ проценти,
по отношение на брея си,
българските кораби иматъ
23*5 на сто, италиянските
18на сто, английсиите 5 на
сто и т. н- Ако се изключатъ крайбрежните кора
би, то първи по брой и по
пссещение'сж италиянските съ 30"5чна сто, следъ
чехъ българските 18"5 на
сто, после английските.' съ
8'5 на сто и т. н,
А ако | се янализиратъ
само параходите (ею не и
„корабите"), пжтували ме»
жду нашите и чужди при
станища, ще и.маме след'
ните проценти на броя на
посещенията на разните
народности: италиянски 34
на сто, български 20'5 на
сто, английски 9'5 на сто
м т. н.
ОУЪ тия беали сравне
ния проличава вече елабостьта на нашето бъл
гарско корабоплаваке.
Картината става по-ло
ша, когато се тури въ
сметката и Н. Р. тонажа
на корабите влезли и из
лезли отъ пристанището.
Така всички влезли бъл
гарски кораби еж имали
100,790 И. Р. тона, а из
лезлите 100.406 Н. Р. Т.
или общо влезли и излези 202.196 Н. Р. Т. За италияискте тия ц-.фри еж
както следла:
Влезли 251.395 Н. Р, Т.
излезли 251*395 Н. Р. Т.,
а общо 502 790 Н. Р. Т.
Английските кораби иматъ; влезли и излезли
по 132,551 Н. Р. Т. или
общо 265102 Н. Р. Т. Хо
ландските германските и<
матъ общо влезли и из
лезли по 94500 Н. Р. Т., а
френските 93000 Н. Р. Т.
Всички останали кораби
на
другите народности
вкупомъ взети не достигатъ 50000 Н. Р. Т.
Въ процента на тонажа
си, първо место заематъ
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италиянските кораби, а именно 30 на сто отъ об
щия тонежъ. Следъ твхъ
идватъ английските кора
би 20 на сто и едва трети
по редъ българските съ
15 5 на сто и т. н.
Огъ съпоставянето на
тонажа на италиянските и
българските кораби се ви
жда, че италиянскиять то
нажъ е повече отъ . два
пжти (2.5 пжти) по-големъ
отъ българския.
Отъ голема важность
за насъ еж цифрите, които
показватъ какъ се раз
пределя между корабите
подъ разни знамена нашиятъ вносъ и износъ.
Първзнство въ вноса иматъ корабите подъ ан
глийско знаме съ 14,685
тона; следъ техъ идватъ
италианските кораби съ
13,581 т., кораби съ 13,681 т.
като при това показватъ
едно чувствително увеличе
ние въ сравнение съ 1928
година, трети по редъ еж
немските кораби съ 8968
тона (еж що увеличение)
спрямо м. г,), после холан
дските съ 3944 тона, френ
ските съ 2112 тона, бъл
гарските съ 1083 тона*) и
разни други съ 11.513 то
на. Тукъ слабостьта на на
шето корабоплаване про
личава напълно.
Процентно изразено вно
сът ъ се разпеделя между
корабите подъ разните
знамена както спедва:
Английски — 26 на сто
Игалиякс;<и— 24 на сто
Германски — 16 на сто
Холандски — 7 на сто
Френски
— 4 на сто
Български — 2 на сто
Разки
— 21 на сто
Вскчко 100—
По отношение на изно
са картината е по-лруга.
Първенството пакъ държатъ англичаните съ25'278
тона, но втори по редъ ве
че еж българските кора
би съ 17*383 тона, трети
италиянските съ 13*891 то
на, четвърти холандските
съ 11289 тона, пити гермзнекитесъ 4*633 тона. ше
сти френските съ 3*786 и
разни съ 5922 тона.
Въ проценти изразено
разпределението на изно
са между корабите подъ
различни знамена е било
следното:
Английски
30 на сто
Български
21 на сто
Италиянски
17 на сто
Холандски
14 на сто
Германски
6 на сто
Френски
5 на сто
Разни »
7 на сто

Отъ посочените по год., с е
ц^ф;и е очевидно, че пр ква.
единъ сравнително малък^ко
корабенъ тонажъ, ние М(,^Р
жемъ да изнасяме окол ^по
"*"
една пета отъ всичкия » дв<
износъ съ български кс',?А
раби. Безсъмнено е, че пр1: ,8 01
едно увеличение парка 'н1-**гъънашето параходно друже' ?" р '
тво и откриване на реЙсч.
до западните пазари нй),1"
ще можемъ да увеличим''°РВ
още по-чувствително прс<>ъ
центното участие на бъ^ 1 п*
гарските параходи въ й:;|ъ р'
носа ни. А това е отъ н< >1вдн
оценима полза както в:1"
общность за народното сте г*н0
панство, така и въ че » и
стность за поминъка н , вж
крайбрежните градове, кс*
ито вербуватъ главно ме I
ряците въ нашия търгог :'|
ски флотъ.
з
' Колкото и окуражител
ни да е к цифрите за и;
носа съ българските кс
раби, всички по-горе да вр^
дени данни за НР тонаж» вЦ"
и вноса ни рисуватъ едн I I
не хубава карлина на на р4
шето корабоплаване, На рег
лагатъ се героични меркг гъ
за неговото чувствителн! ан
засилване, ако искаме Д1
бждемъ зачитани като бре: щ
гова държава.
<) е
Освенъ параходите, при азв
станището е било пвеете ш<
но, както се казва въ на; В г
чалото, и отъ 227 ветро от
ходи, заминали еж 218 ит иш
общо пристигнали и зами-'
нали 445 ветроходи. О п а
тия ветроходни посещениг а
229 еж бългвреки, 13.|го
турски, 61 ромжнеки, 2Гце
руски (Царско знаме) и пс &
2 италиянски, германски \ \
гръцки. Въ процентъ псуто!
броя си, българското зна иг
ме е първо съ 51'5насто ,у!
следъ това идва турскотс
знаме съ 29 5 на сто, ро- )0]
мънското съ 13 5 на стои*
т. н.
Общиятъ НР тонажъ на гя,
ветроходите е билъ 5875 *вС]
НРТ влезли и 5570 НРТ ; 0
излезли или сбщо 11,445! ,
НРТ Първо место и тука ш
държи българското знаме 0
съ 3745 НРТ или 63 на сто Н1
отъ целия тонажъ. Следъ
това идватъ турци, ромъ№
•\д<
ци и т. н.
Отъ посочените цифри !П1
се вижда, че крайбрежно- *.и
то ни корабоплатане съ ш
ветроходи (моторни и не) ц,
е много слабо особено ме
рено въ НР тонажа на ко Д '
рабите.
•
На и безъ това слабото *
крайбрежно коребоплава-N
не се нанася големъ ударъ |
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Вар.1апСли Оощинск» Веаникъ
като въпреки закона за
крайбрежията служба, се
разрешава на турски и ромжнски ветроходи дакръстосватъ по нашето край
брежие, Н-БЩО кс ето ни
кога не ще се разреши по
взаимность отъ съответни
те държави. Особоно ха
рактерно е становището на
Ромъния, която не подър
жа никаква крайбрежна
служба мгжду Бзлчикъ,
Каварна и' Кюстенджа, а
неразрешаза никому.включително и намъ (на Б.Т.П.
д-во), да я изпълнява.
,;ВГГБЗЛИГБ въ пристани
щето кораби еж разтова
рили 66,147 тона стоки, а
с натоварили 82,883 то
на или общо разтоварена
и натоварена стока 149,030
тона.
Отъ 66146 тона разтова
рена стока, 10,181 тона еж
крайбрежни стоки, а 55,966
тона еж вносъ отъ чуж
бина.
Огъ натоварените на ко
рабите стоки, само 1130
тона еж крайбрежни, ос
тана пите 81,753 тона еж
износъ за чужбина.
Въ сравнение съ мина
лата година вносътъ е уве
личенъ съ около 40 на сто
а износътъ енамалечъ съ
28 на сто.
" Увеличението на вноса
се дължи на засиления
изобщо вносъ на стоки в
страната и на разтоварва
нето на около 10,000 тона
релси за държавните же
лезници.
Намалението на износа
пъкъ се дължи на голе
мия неурожай презъ из
теклата година.
По отношение на вноса
всички обективни данни
говорятъ, че той бавно но
сигурно ще се качва. По
отношение на износа оба
че отъ редъ години сме в
неизвестность за неговото
развитие. Вге пакъ като
земледеяческа страна, за
очакване е, че ще можем
да го засилимъ.
Характерно презъ отчет
ната година относно циф
рите на износа е, че една
голема часть отъ показа
ните по-горе количества
се пада на транзитния из
носъ на храни отъ се
гашна р о м ж н е к а До
бруджа! Естествените пжтища еж по силни огъ по
литическите изкуственни
граници!
Презъ 1929 година въ
пристанището еж слезли
отъ корабите 8606 пжтника, а еж се качили на ко
раби 9728 или общо 18334
слезли и качили се пжтника.
По отношение на б;оя
на влезлите пжтници има
слабо увеличение аъ срав
нение съ миналата година.
а именно 8607 срещу 8051
за м г.. а по отношение
качилите се пжтници има
едно малко намаление, а
именно: 10103 за м г. сре
щу 9728 за т. г.
Въ общия брой на слез
ли и качили се пжнкци
има едно общо увеличение,

а именно 18,154 за м. г.
срежу 18.334 за т. г.
Презъ отчетната година
еж изнесени още:
2371 глави еаъръ доби
тъкъ, 358 кафеза съ пти
ци и 687 каси яйца. Забе
лязаното миналата година
намаление износа на добитъкъ, продължава и т. г„
вь много усиленъ темпъ и
има видъ на катастрофал
но намаление. Говори се,
ча причините за това на
маление се криятъ въ кон
куренцията, която Югосла
вия прави въ гръцкия пазярь на нашия добитъкъ.
Югославянскиятъ добитък
билъ несравноао по-доброкачественъ и по ж. п. ли
ния на Вардаръ стнга въ
Гърция много по-запазенъ
и по ефтинъ, отколкото по
дългия мор;ки пжть. Бждащето ще ни покаже, да
ли това схващане е пра
вилно.
Общо трафинътъ на при
станището продължава да
е слабъ, макаръ че прн
вноса се з белЪзва едно
чувствително засилване.
Причините за слабиятъ
трафикъ еж главно две:
• а) Независящи отъ насъ
— загубата на Добруджа
и стопанската криза и
б) Зависящи отъ насъ—
тарифна политика и незаинтересованость отъ стра
на на меродавните факто
ри, къмъ нужците н; Вар
ненското пристанище.
Докато по независящите от ь насъ причини мо
жемъ да очакваме бждащето да ги оправи, повто
рите и ние бихме могли
да дадемъ делъ въ отст
раняването имъ.
Особено пригоденъ за
цельта се явява висшиятъ
стопански ж. п. и пристанищенъ съветъ при главнате дирекция на желез
ниците и пристанищата,
гдето въпросътч. за трафи
ка на Варненското приста
нище въ връзка съ ж. п.
тарифи може да намери,
следъ обстойно проучване,
своето правилно разреше
ние.
Независимо отъ тариф
ната ж. п. политика, би
могло да се разучи и въпросътъ за транзита наСре
дна Европа презъ Варна,
въпросъ, по който държа
ва нема още установена
политика. А безъ нея не е
мислимо изобщо да се тре
тира по свободни зони и
приеранища, правото н а
чуждия флагъ въ тази зо
на, митниики и транзитни
формалности, ж. п. поли
тика по Русе—Варненска
та линия, права на пода
ниците на чуждите дър
жави и пр. и пр.
0:обено важенъ е и въ
вргзка съ трнфика на Вар
ненското пристанище и въпросътъ за нашето Дунав
ско корабоплаване, който
все още чака / своето раз
решение.

ЯТЪ СЪВЕТ!'
за А л я д ж а мънастиръ
. I.

•

Понеже отъ известно
време насаме се разпространяватъ разни неверни
слухове за старината Аладжа мънастиръ съ цель
да се заблуди обществено
то мнение, длъжни сме да
изнесемъ следните факти:
Още презъ 1888 г. гру
па любители туристи, осо
бено учители при вдегв
гимназии въ града взеха
инициативата за ззпазяане
старината, която е била
изследвана отъ г. К. Шкорпилъ и резултатните об
народвани въ сборника на
Министерството на Народ
ното Просвещение кн. VII
1892 г.
Аладжа мънастиръ е'
билъ добре познатъ на околното население, на гра
жданите и на духовните
власти въ града ни.
Митрополията бе изпра
тила Икономъ Из. Радовъ
и Кестричкия свещ. Георги
Антоновъ да прегледзтъ
старината съ цель да се
възобнови поне единъ отъ
многобройните развалини
мънастиръ въ Варн,-Пре
славска епархия.
Следъ 1894 г. с ж щ т е
любители образуваха пър
вото туристко археолепич
еско дружество въ Бълга
рия и взеха мерки за раз
чиствана на старината, таке
то и за построяването на
една стая въ канарата. То
гава митрополията обеща
да назначи еди"нъ монахъ
за пазене на старината; а
дружеството и с. Кестричъ
съставиха осрбено настоя
телство за Аладжа мъна
стиръ
Варненското археологи•
ческо д-во е единственъ
законенъ пазмтель на ста
рината по 1) силата на чл.
3 отъ Закона за старините.
2) По решение на глав
ната комисия за старини
те (отъ 4.1 1912 г. прот.
№ 5) и наредбите на ми
нистерството на Неродното
Просвещение (запов. №
5*7 отъ 11.111912 г.) Ала
джа мънастмръ е провъзгласенъ за народна стари
на („Държ. вестн.")
3) Съ решение на XVII
Народно събрание огъ 14
И 1915 г., утвърдено съ
указъ № 35 („Д. В " отъ
27 IV 1915 г.). Мънастирътъ е предаденъ на Взр.
археол. д-во съ актъ отъ
7« VI 1915 г. по предписа
ние на Министерството на
Земледелието и държаарите имоти (№ 5625 отъ
4 V 1915 г.).
Д вото очисти и запази
старината съ значителни
средства и предпази целата околность съ развали
ните църква и мънастирските здания отъ разру
шения и малджийски разоржжения.
На кредитъ костюми Д вото сь съдействие напри емгуриа гаранция
изработва Капеяпъ На общината отново каптирл
нолъ уя. Ц Борисъ 8. водата на чешмата и наса
. 3 2000 -3
ди около 1500 овощни

Питания и

ОТГОВОРИ

номостовото отделение
лнчко Стоименовъ при
плащане надниците му] к'удържано за томбола 5
Този начинъ за облаг
гражданите е оеждителе]
и требва да се премах 4 Сжщия работникъ е
волненъ отъ работа. Ка| №••ли му: за тебъ нема ра
та, защото четешъ в. Е
Да се отговори защо е
волненъ.
б. Известно ли е на $
стоянното приежтетвие,
комисаря ка Сесъ Севме]
е нанесълъ побой на
ботниците?
По първите два въп;
са предлагамъ да отправ]
протестъ. На другите
питвания да ми се отгово; Р"
Хр. Мирски: ИзвЪст
ли е на постоянното пр
ежтетвие, че общината;
глобена съ една сума р
120000 лева, загдето н
декларирала на време им]
тите си за облагане съ д|
нъкъ. Кое е виновното л:
це и къмъ кое отделен^
спада. Ще требва да
взематъ мерки, за да
застави виновното лице да
понесе последствията от^у
това закъсняване.
Въ зала Съединение
бикновено се свикватъ п]
литически и др. събран
— Презъ тази година
два пжти е правено опи
да се свиква събрание, д|
же молбата е била рез
лирена отъ п кмета Сл!
вовъ, но залата не е би
дадена подъ предлегъ,
е ангажирана за праздн
ка на детето. За въ б,
даще да се избегватъ п
добни случаи.
Д-ръ Свраковъ: За
комитета по отпразднува!
праздника на детето не
свиканъ ни единъ пж
на заседание. Миналата г
, дина се събраха помощ
100—120,000 лв., тази г
дина какво е събрано
се знае, защото никакъв;
отчетъ не се даде.
Презъ миналата 1929
съ разрешение на тогава:
ния кметъ е направена р
дръвчета. .Сжщото чрезъ визия въ киното на М
особена комисия отъ спе рославовъ и е констат И
циалисти изучи околность- рано нарушение на зак
та на мънаогира въ всеко на за акциза. — Състав
отношение; а съ помощьта ния въ спучая актъ е би]р
на военните разчисти на предаденъ въ общинскотЩ,;,
сипите подъ скалната сте управление гдето е билъ!
на. Пакъ то съ помощьта задържанъ ето вече аднр
на Варненското пристани година. Едва завчера н'а|
т
ще направи достжпна гор 8 май е билъ предадени
ната църква, гдето поста въ окр. дан. управлениц1
ви и камбана, подарена отъ отъ гдето се съобщи, Ч|
Окржжната Постоянна Ко нарушението се покрия
мисия.
съ давность. Моля да бл
Дружеството се погрижи де веветленъ съвета.
да се снеме точенъ планъ
Ил. Кръстев*»: Извее
на местностьта.въ ококно но Ви е, че камената (ка
лностьта на мънастира.
дъръмена) настилка през1*
Овощните дръвчета сле главния входъ на митт
дствие на недостатъчния цата е разрушена и се аг**
надзоръ еж пропаднали.
разува отъ дъждовете ли
За историята на пазача кви. Не смета ли постоя*
Тодоръ Цоневъ ще имаме ното приежтетвие улицат»
случай да говоримъ другъ првдъ митницата като ед*
на отъ първите въ градпжть.
Огъ Археол. Д-во да се покрие съ блокчета

Заседание 21 май 1930 г.
Заседанието се откри то
чно въ 4 и пол. часа сл.
обедъ. Председателствува
пом. кмета г. Цонко Хан
джиевъ. Присжтствуватъ
почти всички г. г. общин
ски съветници.
Преди пристжпване към
разглеждането на дневния
редъ беха отправени неколко запитвания.
Аар. П. Гачеаъ. Тру
довия блокъвъ грда недоволенъ отъ разрешение
то на министерската криза
и реконструкцията свика
на 25 т. м. протестно съб
рание. За да бжде акция
та добре подготвеца, иапачатоха се позиви, ленти и
пр. Въ това време поли
цията се явява и прибира
всички афишч отъ писали
щето на Д Якакиевъ. Ето
защо ви меля да се съгла
сите да вземемъ решение.
за да искаме да бжде обуздана полицията, понеже
е излезла отъ рамките на
закона.
2. Режима въ тукашния
окржженъ затворъ е непоносимъ. За туй предлагамъ
да поискаме отъ респек
тивния прокуроръ да нап
рави потребното за да бж
де смекчеио.
3. Преди няколко дни
се празднува праздника на
дететао. За да се събератъ
средства, увеличена е била
цената на хлеба съ 1 лв.
Кой е далъ право да се
налага извънреденъ данък
на гражданите?
4. Работника П. Атанаервъ отива въ общинска
та амбулатория, гдето след
констатацията, че детето
му е рахитично, съобщили
му, че нищо не може да
се направи, защото биле
въ „кавга" съ. санаториу
мите. Моля постоянното
приежтетвие да провери
и ми отговори, какво е на
правено отъ санитарното
отделение за да се облек
чи положението на това
семейство. ,
5. На работника въ пжт-
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Сведения

Износа на български пподове

Царското Българско Ге
нерално Консулство въ Бре
нвнъ съобщава следното
по изгледигЬ зз пласиментъ на български ппо
дове и зеленчуци:
Следъ примера на Хамбургъ, кждето българскитъ овощия намиратъ добъръ пласиментъ отъ 2—3
години насамъ, констати
ра се и на тукашния па
заръ интересъ къмъ нашитъ произведения и же
лание за създаване на
директни връзки съ бъл
гарски експортни кжщи.
Но и тукъ ще тръбва да
се преодолеятъ редъ пре
чки отъ технически и финансовъ характеръ. Неза
висимо отъ най-важното
условие за издържливость
та на подуктитБосигоряването набързъ и ефтинъ
транспорть — ще е нуждно преди всичко постоян
ство въ възприетото вече
изъ нъкои области у насъ
приспособяване на опаков
ката н сортирането на СТО
КИТЕ къмъ изискванията
на западно европейския пазаръ. И това още повече
че нвшит-Б търговски нра
ви, за съжеление, да даватъ пълна гаранция, да
ли нъкоя наша фирма (запоголъми печалби) нЪма
да изнесе недоброкачест
вени продукти или неяоброкачественно сортирани
Зл. Б р ъ ч к о а ъ иска да
се испълни протоколното
решение на общинския съветъ № 4-79 отъ 24. II. т.
г. относно пазаря, именно
п. 5 и специалната али
нея.
п. Кмета Ц. Ханджн»
евъ: По първитъ две пи
тания, г. Авр. П. Гачевъ
може да бжде правъ, но
въпроса излиза въиъ отъ
рамкитъ на кашата компетвнтность. За туй заннтересованитъ ще тръбва да
се отнесътъ до надлежнитъ органи за удовлетво
рение.
съвет. Аврамъ П. Га
чевъ: Близкитъ на зат
ворниците с е оплакватъ
че режимъть въ затвора е
биль много суровъ. За туй
да искаме чрезъ надлеж
ния прокуроръ човъшко
отнасяне.
п. Кмета Ц. Хаиджиевъ: На останали^ъ въп
роси ще отговоримъ въ ид
ното заседание.
Ж. Желябовъ: И азъ
лично се възмущавамъ отъ
Действията на полицията,
но, както се каза въпроса
не е отъ наша компетентность. За ту предлагамъ
Да се мине не днев, редъ.
Д-ръ Свраковъ: Нас
тоява още веднъжъ да се
изплатятъ вземанията на
°бщ.
служители отъ 1922
г
- тъй като п кледчитв из
немогватъ на стари години.
Следъ това се удобриха
няколко
търгове, както и
!
поемни условия.

такива въ странство. А
знае се какеи могатъ да
бждатъ поеледицитъ отъ
едно копрометиране още
въ самото начало.
Трудности се беха яви
ли сжщо тъй и около въпроса за финансирането на
евентуални сдълки. ВЪ
Бременъ продажбитъ на
едро се извършватъ глав
но на комисионни начела
чрезъ надаване (аукцчоиъ)
въ халигв на
РшсЬШапЬе1 СезеИзсЬай,
Вгетеп, Вгейетте§ 21.
Цени на е д р о на 2 3
май:

Холандски доматидреб
ни— сръцно 40 лева—по
едри 30 лева килограмъ.
Холандски краставички
--10 до 15 лв. парчето;
Холандски моркови —
сръдно 12 лв. връзка;
Игалянскн картофи длъ
гнести—сръдно б лв. клг.
Италиянски картофи об
ли, жълти — сръдно 4*50
лева клг.
'
Французки череши—-сръ
дно 40 лв. килограма;
Холандски ягоди—70—
90 лева кгр.
Тенденцията въ ценитъ
колони къмъ полепенно
спапане, следствие очаква •
НИГБ по значителни пред
лагания.
Понижение на сконто
вия проценгь въ Гер
мания Поцъ натискана настжпилия ликвидитетъ въ пос
ледното време ка между
народния париченъ пазаръ
отъ една страна и съ цель
за улеснение и съживява
не на германското народ
но стопанство, отъ друга
Райхсбанкъ намали скон
товия процентъ отъ 5 на
сто на 4 и пол. на сто, а
тази за ломбаряни заеми
— отъ 6 на сто на 5 и
пол. на сто съ сила отъ
20 май.
НОВИГБ вносни дшта за
зърнени храни
Жито—15 марки за 100
клг. (максимално мито),
Царевица—5 марки за
100 гЪ клограма,
Ржжъ~9 марки за 100
кгр. (предстои ноао увели
чение ка 15 марки),
Ечемикъ за фуражъ —10 марки за 100 кгр.,
Ечемикъ за др. цели —
15 марки за 100 кгр.,
Овесъ—12 марки за 100
кгр.,
Рапица —безм«тенъ внос
Слънчогледъ — безмтенъ
вносъ,
Кюспе - безмитенъ внос
За царевицата се въвеж
да държавенъ монополъ
съ специаленъ Законъ.
ЩМШШШМШагтИЩШМНта

Отпечатаните
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Варнен. Общ. вестникъ бр.
227. 13. У.1930 г. статия
„Кринината и кантарната
и законопроекта за изме
нението имъ" е отъ Л. К.
Бочевъ началникъ отд.
търгове и имоти при общи
ната.

за работата въ вете
ринарното отдън. отъ
1 апрнлъ д о 3 0 IV
т. г. включ.
Издадени еж 452 пътни
листа за разни сурови жи
вотински произведения, съестни продукти отъ живо
тински произходъ и разни
животни за вжтрешностьта
на Царството:
Пръсна риба разна 27990
кгр. солена риба разна,
15030 кгр. пушена Риба,
270 кгр. хайзеръ 80 кгр.
скариди 860 кгр. миди 60
кгр, говежди консерви
2190 кгр. свинска масъ 30
кгр. топено масло 40 кгр.
кашкаеалъ 150 кгр. сире
не 810 лой 620 кгр. черва
разни 20 кгр. кожи разни
2710 кгр. и кости разни
19000 кгр.
Крави 1 глзва, биволи
1?а 1 гл. овци 90 гл. агне
та 39 гл. свини 6 гл ко
кошки 10 гп.
Провърено е около
13000 хиляди литри млъко
разно. Провъренъ е град
ския пазаръ и докарания
въ него добитъкъ, всичко
едгръ и дребенъ рогатъ
добитъкъ и свини около
705 глави.
П:овврени еж и пръгледвани всички работилници
и магазини за пръработва
не и продажбата на съес
тни прдукти и животин
ски произходъ и градски
пазаръ на такива,
Лвкувани. еж Юзаболъли общински коня и една
свиня отъ лозоаия разсадникъ н дизинфекция на оборитъ на • целия ргсадникъ.
Отровени еж 57 кучета,
3 котки, убити 9 бъсни,
изпратени еж на антреби,
чно лъкуване 7 человъканаблюдавани еж 9 съмни
телни кучета като бъсни.
Издадени еж 31 свиде
телства за правособетвеность на едъръ рогатъ добнтъкъ и коне.
Проверени еж внесенитъ вв града следнитъ жи
вотински
произведения:
сирене 1920* кгр. топено
масло, 440 кгр. нетопено
масло 116 кгр. СЕИнска
масъ, 1539 кгр. солена ри
ба, 500 кгр , аг< ешко месо
275 кгр., озчи кожи 400
кгр., говежди кожи 530
кгр., говежди крака и шкем
бета 220 кгр, птици 1110
броя глави, кашкавалъ
2961 кгр., отвара 46 кгр.,
каймакъ 150 кгр, пръсна
риб* 240 кгр., рога 477
килограма.
Издадени белъжки за
изнесъ вънъ отъ предълитъ на царството 5 бе
лъжки.
Заклано е еъ градската
кланица едъръ и дребенъ
рогатъ добитъкъ и свини:
едъръ рогатъ добитъкъ
199 гл*ви 30871 кгр. агне
та 18818 глава 119762 кгр.
свини 54 глави 4941 кгр.
Унищожено отъ разни
болъсти и .Туберкулоза"
едъръ рогатъ добигъкъ 5
глави 900 кгр. агнета 5
глави 34 кгр.

ПО СЛУЧаЙ тезоимен*
ия день на Н. В. царя ме
жду г. Кмета и Царя еж
размънени следнитъ теле
грами
Градски кметъ Бян>5ъ
Варна
Благодаря сърдечно Вам
и на гражданството за любезнитъ честитки и благопожелания по случай именимия мм день
Царьтъ
София
Деореца Н. Величество
Празд чувайки тезоимения день на Ваше Величесство отъ името на Варнен
ското гражданство поднасямъ искрени благопожелания за дълагъ и щастливъ жизотъ за благо
денствие на Българския
Народъ.
кметъ: Бяновъ
Варненски арнеологичеекм музей. Постжпления за м. май. Отъ Вар
на Пот. И Титовъ—ютия
Д ръ Ял. Недълковъ— камененъ чукъ, гърне, брон
зово и каменно чукчета,
игла, кремъчна пила и чо
вешки кости (предисторически); Вл. Липчевъ-бронз.
монета Одесосъ; С. А. Димитровъ—среб. рим. моне
та Гета; Т. X. Димитровъ
—глинено краче съ еги
петско писмо, К. Паркамски—-надгробна старохристиянска плоча; С. Татарозъ—глинена лампичка

и два плана на стари гроб ши
ници 3. Д.; Николова — м.
мраморна плочка и среб от~
тур. монета; В. Ионевъ— п
медена монета Томи; Ил кпв
Илиевъ-—стариненъ бронз ба
кръстъ; Иор. Мирчевъ —
фрагментъ отъ бронз, икс 1П<
на; М. Дочевъ мед. моне еж;
та Веспасианъ, К. Паловг ног,
желъз. секира; Д. Нико /1ИЗВ1
ловъ 2 мед. монети К. Ве1, р "
лики и бронзова Марки, с '
анонолъ гр. НбВРОКОЛ > се
К С Джамбезовъ сребър-Ьал
ни паз-и и гирданъ; селс',^

Татаръ махле Д. Ни-'^ол
коловъ мед. рим. монетв,1 ДВ1

Дджемлеръ. Кр. Лт.7*
8

Каванджиееъ мед. рнм.мо Ъ8°|
нета, Н. Г. Търновчето *отр|'
с/кщо; Хр. Г. Михаленъ •'рел
също византъ; Н. Мале-/
новъ сжщо брон. Маркиз•)!•
нополъ; Я. Д Качаковъ! орв
глинена ламбичка; Г. Тп.ъ
Субаиневъ плетена гривна.1ь г1
въ форма на змия; Ив. К. ; Р
Димитоовъ 2 медни Моне- ,1в1*
ти; Г. Яневъ 2 желъз. сре- ,*Н0
мички; Т. ИванЪвъ бронз.7 и
тур. печатъ; Н. Желъзков •
брон. монета Маркиано-еж
полъ;Г. Т. Субатевъ 2 мед!
трак. и 1иза». монети; Ян.
Т. Стойчева 2 мед. старо. ,п
бъл. и 1 визан. монети; о|
Ел. Иванова древно хри
стиянски меденъ кръстъ
Р. Девня Яни Димитровъ в
желъзна статуйка ключар- ^
ка. Дружеството благода- 1а I
ри на дарителитъ.
*
рег
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гр. Варна 3 юний 1930 година
Ш(
§2
••: в '
Предъ видъ нарастването на денътъ налага се ог
изменение на часоветъ за работното време, въ раз- 1ТВ1
нитъ служби въ общината, а именно:
а
ш
:о
Начиная отъ 5 того до втора заповъдь работно Дв
то време въ разнитъ служби презъ приежтетвенитъ Б
дни да залочва и свършва както следва:
1. Преди объдъ отъ 7 и пол. часа до 11 и пол. \ТО!
часа, а следъ объдъ отъ 3 часа до 7 часа.
ЙГ
2. Общинската каса ще функционира за публи ,уг
ката отъ 8 и пол. до 11 и пол. часа и отъ 3 до 6
часа, презъ останалото време ще приключва смът- >01
китъ си.
3. Гишетата за изпълнение исканията на пуб
ликата, ще бждатъ отворени отъ 7 и пол. часа до
11 и пол. часа. и огъ 3 до б часа св пладне, а е<
времето отъ 6 до 7 сл. пладне, да се употръбява
отъ службитъ за изпълнение препискитъ и другитъ текущи канцеларски работи.
ш:
4. За ежботенъ день отъ 7 и пол. часа до 12 0
и пол. часа.
Н!
5. За работата на останалитъ служби вънъ отъ •Т1
канцелариитъ, началницитъ на отдъления да опредълятъ време съобразно общинскитъ интереси.
Настоя цата ми заповъдъ въ преписъ да се съ
общи на г. г. началницитъ на отдъления при об
щината за изпълнение, на г. г. гражданитъ за зна щ
ние, а на г. Варненския Окр. Улравитель за сведе
ние.
Д
кметъ; (п) П. Бяновъ е
Ь
В е р н о
При Варненското Градско Общинско Управление II

ЗЛПОВЪДДМЪ:

1

I

{

(п.)секретаръ: Ив. Ркхневъ

Стр. 4

Варненски Общински Вестникъ

^Р0Й22в

Варненско Градско Обжинсио УправлеНу,
3. Работодателите воза нарушение правилника
за вътрешния редъ на пред дятъ книга за глобите съ
приятието, се внасятъ съ следните графи: а) Име и
лечение отъ фонда Об вносенъ листъ въ Бъл презиме на глобените ра
ботници, служащи и чи
щественк осигуровки гарската Народна Банка
№32
Варненската Окръжна
Съобщавайкии това ин новници б) № на ос. книж
ГР. Варна, 14 май 1930 година
Инспекция по Труда съоб спекцията нарежда за въ ки; в) дата на глобяване
то;
г)
размеръ
на
глобата
§1
ч щава, че съгласро окр. бждаще следното:
№6989 отъ б V! т. г. на 1. Всички предприятия д) по какъвъ поводъ еж
За да се обезпечи редовното събирана на ц
М-ствто на Т. П. Т могатъ ежемесечно безъ кгквито глобени (кой чл. отъ пра
товииците на летовните такси, предназначени.
да бждатъ лекувани кур и да е покани, ще пред вилника за вътрешния имъ
благоустройване и разхубавяване на морското ни и
ортно самоония отъ оси ставятъ писменни списъци редъ) !и ж) контролните
товище,
«•««»-«
гурените, на които въ ос. на глобените. № № на № № на вносните листо
3 АПОВ15 Д В АМЪ
книжка е отбелвзано, че осигорителните имъ книж ве еж които еж внесли
презъ течение на година ки, размера на глобите и глобите.
1. Всеки варненски ^гражданинъ, въ чйто ,
та еж боледували отъ из- по кой чл отъ правилни
4. Книгите за глобите
телъ, кьошкъ, апартаментъ или стая отседнатъц|
.тощителни страдания, а и ка за вътрешния имь редъ се представятъ при реви
товци, е длъженъ въ 24 часа отъ пристигането |
сегешното имъ състояние еж глобени, ведно съ вто зия на инспектирующите
гостите, да съобщи за това на Бюрото за лЪтоа
показва, че лечението имъ рата половина отъ внос лица при поискване.
при общината въ Приморската градина.
требва да продължи. Къмъ ния листъ. Следъ съответ
5 Глобите да се вна
Леювннкъ е всеки гостъ, който прибивава прл
тия баледувания спадатъ: ната проверка въ инспек сятъ незабавно следъ ка
летните месеци отъ 15 май до 15 септемврий
1. Остри или хроничес цията, вносния вистъ ще то се одържатъ отъ гло Варна, безразлично дали плаща или не наемъки страдания на белите се връща на предприяти- бените при исплащането
2. Всеки наемодатель, хотелиеръ или собсц,
дробове съ изключение е о надлежно визиранъ, а на надниците, заплатите
никъ на кьошкъ или кжща въ града се снабдф 3«
на белодробната туберку списъка ще се задържа имъ и др.—никакво задър
отъ Бюрото за летовци съ летоненъ бюлетит4'15
жане
или
невнасяне
не
се
въ
инспекцията.
лоза.
;
;
който веднага следъ пристигаоето на гостите по|Сли
]|
2. Остри или хроничес
2. Вносните листове ще позволява. ;
пълаа и предава на Бюрото ведно съ надлежни И
такси, които се събиратъ отъ летовниците.
Горните нареждания ра
ки заболявания на сери се сжхраняватъ отъ рабо
озни^ ципи (плевритъ, тодателите и представятъ ботодателите еж длъжни
ТАКСИГВ СЖ СЛЕДИИТЪ:
[г.П
перетонитъ, видимите или при поискване отъ инспек- да изпълняватъ най точно.
1)
Л-Ьтовна
такса
1Иконстатираните на рент- тирющите лица при реви- Окр. Ииспк П. Михайлов
За възрастни на лице. . . . . 30 лева бюд:
гвнтъ ЖЛ-БЗИ) ставит^ на зия'Секретарь Ас. Върбанов
За деца до 15 годишна възрастъ. 10 лева ната
костите отъ туберкулозенъ произходъ, реконвале2) ЛЪтовна карта
«иценти,'следъ остр» за
За семейство, независимо отъ броя на член, 50 Госги
разни болести.
№ 39
За едно лице сжщо
50
3. Хроничните страдания
гр. Варна, 10 VI 1930 година
3. Нарушителите на тая заповедь ще се щ«епИ'
на органите на движени
•
•
' .
•
§ 9
бяватъ съгласно чл. 72 отъ Закона за градскит!гсд
ето (ставанъ и мускуленъ
Назначавамъ комисия въ съспзвъ: пом. кмета
общини до 500 лв. и ще се държатъ отговорни 1в а .
ревматизъмъ, ишиасъ и
Ц. уанджиевъ като председатель. и членове: общ.
неизплатените летовни такси.
невралгия).
съветници арх. Д. Дабковъ, инж. Бръчковъ, окр.
Гражданите нека иматъ предъ видъ, че сви ръ,
4. Болестите на детоветр. лекаръ д-ръ Тюлевъ Директора техн. служби
временното събиране на летовните такси е отъ веп
родните органи, съ изклуинж. Кърджиевъ, Старши общ. лекаръ д-ръ Марлемъ интересъ за подобрение на летовището ю вя
чение на венеричните стра
тевъ, началника на ветер. отделение Дръ Влздовъ
На настоящата ми заповедь да се даде в
дания
и началника на архитектурното отделение арх. Бог- широка гласность.
йодн
5. Хроничните профгейданевъ която да проучи и даде напжтетвие на тех
Изпълнението и възлагамъ на Бюрото за съо<
онални отравяния.
ническата дирекция за изработването на единъ ратовци,
«прав,
6. Чуствителни разтройционаленъ планъ за благоустройството на стария
Кметъ: П. Бяновъ
нос
ства или боледувания на
пазаръ, по начинъ за да може постепенно да се ре
В
е
р
н
о
,
съво
централната или перифе
ализира.
При Варненското Градско. Общ. Управленш К0ИТ1
рна нервна система.
Протокола да ми се представи.
Секретарь: К. М. Дюлгери ()бщ(
7. Болести на сбмената
кметъ: (п) П. Бяновъ
инъ
(камъни, диабет ь)
Вернз
Варненско
Градско
Общинско
Управление
8. Гръдна или гърлена
При Варненското Градско Общинско Управление
туберкулоза при спазване
къвт<
Секретаръ: К, Дюлгвровъ
закона за Н 3.
и;.
Въ понеделникъ 16 того
между 4 и пол. и б часа
ва.
гр. Варна,, 13 юний 1930 год.
сл. о&Ъдъ въ инспекцията
ктно
№ 40
Обявява се на интересующите се, че на 1кое:
^
ще заседава комисията по
гр. Варна, 13 юний 1930 година
юний
т.
г.
отъ
9
часа
въ
Варненското
окржжкС"
курортно лечение, която
§3
. : • ' . .
данъчно управление ще започне спазаряването» обг
ще преглежда и разреша
Съгласно чл, 64 п. 26 огь закона за градените
отдаване
под наем по доброволно съгласие за времео то|ц '
ва на осигурените лече
общини заб&аОДШ&МЪ въ заведенията на булесключване договора;до 31 мартъ 1931 год. павилии^
ние въ топли минерални
вардъ „Сливница" да се изпълняватъ отъ артисти.
не
№ 5 въ морското казино.
и морски бани, летовища
куплетисш, пеацн и др. номера чрезъ песни, играР«Д*
- Пъраоначзлния наемъ се определя отъ търим » и санаториуми. За избяг
не и декламиране, които еж цинични и тенденциоз
>Т
та комисия. За правоучастие залогъ 10 на сто.
ни и докачатъ добрите нрави.
>а ване на натрупвания и наВсички разноски по публикация, гербъ, данъШ»гпраздно давгне и запазва
Преписъ огъ тази заповедь да се изпрати на г.
и
пр.
еж за сметка на наемателя.
не на реда съобщрва се
Варненски Грздоначалникъ, зз да нареди до подвевъ
Поемните
условия се виждатъ въ общинаи
че явяване на курортна
дом:?вените си за нейното изпълнение.
1—2453—1
Отъ общия»)?
комисия, която ще заседа
Кметъ: (п.) П. Бяноаъ
ва периодически ще става
верно,
следъ предварително за
Варркекско Градско Общинско УправлейР
При
Варненското
Градско Общ. Управление
писване въ инспекцията
-"•"•——»-———••—
- * гв Секретарь: К Дюлгеровъ
стая № 3 втория етажъ
Спр,
при представяне ос. книж
слуь
Варненско Градско Обшин. Управление
ка въ пълна исправность.
При записването ще се
гр. Варна, 7 юний 1930 година
указва на всеко лица по
ъ
^ Допълнение на обявление К« 9725 отъ г УГ
отделно въ кой день ще
гр. Верна, 12 юний 1930 година.
V. 930 г., публикувано въ Държавенъ вестник*
се яви на комисия.
Обявява се на интересующите се, че на 17 того
50 оть 5. VI. с. 1., обявява се на интересуюшит* г
отъ 9 часа въ Варненското окржжно данъчноуправче на 19 того до 10 часа въ Варненското окрГ
ление ще започне спазаряването за отдаване подъ
данъчно управление ще се произведе търгъ съ
наемъ по доброволно съгласие за време отъ'сключ
конкуренция за доставката на 800 метра амв
работодателите
*..
ване на договора до 31 мартъ 1931 година дюгени
и
78
метра
платъ
за
буриузи.
4
Съгласно чл. 178 буква
№ № 4 и 8 въ халите на III уч.
Приблизителна стойность за американа 20Я1
„б* от е Правилника за
Първоначалния годишенъ наемъ се определя
леаа
и за плата 20000 лв. Доставката е делина^
приложение на забона за
оть тържната комисия въ *енз на търга.
видъ.
Залогъ 10 на сто въ банково удостоверен
Обществените Осигурорки
Залогъ 10 на сго.
Документи съгласно 3. Б. О. П.
гвсички глоби, които се наВсички разноски по публикация, гербъ, данъци
ц
Всички
разноски
по
публикация,
гербъ,
дан*
1 ,„.
лагатъ отъ работодатели
и пр. еж за смЬтка на наемателя.
и
пр.
еж
за
сметка
на
доставчиците.»
те на рвбтниците, служащ
мнитЪ
- р ^ 43С4М 1 Н И Т ^ у с л о в и я с е виж Датъ въ общината.
1 2пхД°?
УСЛ0Бия се виждатъ въ общината
ите и чиновниците имъ
43
"•
Отъ общинат
« ! 2:1
0 ? ъ обЩНИ«?'{

По курортното
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