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Абонаменть:

Всичко що се

За година . , 55 лв.
За 6 месеци 30 лв.

отнася до вестни
ка да се изпраща
до кметството

Обявления:

Варна

Официални по 2 лв.
на квадр. сант.;
търговски
гкГслорезумение

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЪКА СЪБОТА
I

Броя 1 левъ

*

аавтащииядииг вжтаиивва1иаотяаи1аявш,ши^^

вата 1930-31 г. *>»»
след»
продължи

Полските и турски журналисти въ Варна
едоета г. Бяковъ

телни заседания, прие на треВарненци 'особенно цЪто четене бюджетопреекта Въ началото на мин. м-цъ
ха общината за финансова градътъ ни 6Ъ посетенъ нятъ това внимание на пре
та 19.50-31 година.
отъ 9 полски и 5 турски дставителите на пресата
Знае се, чг най-Важната ра- журналисти, поканени на въ трите страни, защото
бета на едипъ общински съ
обща конференция отъ фе съ това иде да се подчер
вет* е бюджета.
3» различните приходо-ра-дерацията на Българските тае, че Варна, благодаре
зходни пера на тоя послед журналисти.
ние на своето, географиния, общинският* събетъ и- Въ посрещанието на тия ческо положение, к а т о
лястрира своята бждащаекжпи иа нашия градъго- единъ удобенъ пжть на
дейнасть, сбоитВ мероприя
тия и п$ какъв* начинъ и «ти. взе живо участие и сношения мажду трите
страни, може да изиграе за
чрез* какВй средстба ще бж-Варненската община.
дат* тЬ реализирани.
На 4 августъ общината сближението имъ една гоВ» тая политика общинскиядаде банкетъ на ГОСТИТЕ лема .ултурна роля.
събетъ държи строга смет въ Морското казино, на
Вчера въ речите на г.
ка за бюджетяишЬ приходни
источтщи и съобразно сътЬхкойто приежтетвуваха и вси Силяновъ, г. Бопре, г. Харегламентира и насочба гри-чки официални лица и го- кж Тарихъ и м ра на вемжитВ си за по-рационална лЪма часть отъ г. г. общи леделието г. Гр. Василавъ
благоустройствена, санитарнскигв съветници.
ясно се подчерта липсата
на и социална политика,
на каквото и да е проти
Кмета
на
града
бкономическата криза, ко
воречие въ интересите на
ято е чубатвително засег
три~е страни, наличиостьта
нала Варненския данъкопла
тец* не е могла да пеблияе
на всички условия за сбли
и Внуша на постоянното прижението на трите страни
сжтстбие и общинския събет
и големото значение ксето
• че се наляга ~ намаление на
има
и моя<е да има преса
бюджетните постжпления и
та
на
тия страни за тяхно
главно не бюджетните раз
хода.
то политическо, културно
Сравнен» с* миналогодиш
и стопанско сближение.
ния бюджетъ, приетиятъ зп
Солидаркостьта на ин
Вчера на трето четене бюдтересите:
политически, стужето-првектъ а 7 930 3/ фи
пански и културни — ето
нансова година, е претърпял*
едно значително намаление
една предпоставка сжщв'
•т* кржгло около 6,000,000
ствуваща де факто — за
лева.
Вашата непрекжената дейЦнешнмя бюджетъ бЬ примость за сближението ма
*тъ при-, редовенъ приходъ
трите страни.
18,009 000 лв извънреден*
г. Първанъ Бяновъ
пруходъ 2304-3074- всичко про
Симпатиите и разполо
държа следната речь на
ход* 71,032,074- лв. срещу ре тоя банкетъ:
жението «а трите народи
довен* разход* 50"'82951 и
изЬрнреден* разход 20,769,117 / Преди всичко благодаря единъ къмъ другъ — ето
всичко разход* 71,052 074 лб.отъ името на Варненските една втора психологичес
Ло параграф 7 за личен* граждани, българските жу ка предпоставка — за ва
състав* е предвидено да серналисти за гдето еж из шата плодотворна дейност
изразходва всичко /4,915,000 брали гр. Варна за своята
Вчера се гоаорн доста
лб, срещу 17,4-00 000 лб ша
върху
солндарнестьта на
ср-вща
съ
колегите
си
пол
м. год. Л1о6а чувствително
интересите
— въоху тая
ски
и
турски
журналисти,
намаление на разхода за за
плата е като резултат* откакто и на последните за предпоставка ка ще се
съкратените 39 длъжности,
гдето еж си дали съгла- спирамъ.
намерени като ненужни илисиато за срещата именно
Ще се спра на втората
слети с* други длъжности.
—
симпатиите и разполо
Параграфа за просвета претукъ.
жението
на трите нации
движда един* разход* отъ
една
къмъ
друга.
9,*20,000 лб.
етбие и общински събетъ еж
З
а
турско-българскнгЬ
Лредвидени еж за общест си предначартали^
вено здраве и хигиена 6,574,000 Приходите предвидени за — Повече отъ 5 века
лв. за благотворителностьпостжпление еж тоже реални
ний сме живели заедно и
2,735,000 лб.
и при една здрава и стегна се пазнаваме добре. Ний
По параграфа за благоус та финансова администрация
и до сега имаме въ пра
както бе подчертал* бъ свое
тройство общинският* съвет
дедите
си значително тур
е предвидилъ по редовния раз-то експозе г. кмета, и при
благоприятно
стопанско
по
ско население и мнозина
хооъ сумата 6,353000 а по из
вънредния разходъ-12,035 000, ложение биха се реализирали. отъ насъ познаватъ турс
която ще се изразходва пакъ Като се има предъ бидъ
за благоустройствена целъ:общата подкрепа която се кия езикъ, както и мнози
вострфвка нови егради, кана
дава на днешното постояннона отъ турците познаватъ
българскиятъ, особено ти*
лизация на утиця, доизгражприежтетвие, което обстоя
даме театъра и пр.
телство ясно пролича при които еж живели и живевъ
МакедоХакто се види, тая годи разискванията по бюджета, я т ъ
има се пълното основание дания. За никого не е тай
шен* бюджет* ма общината
е далеч* не консумативен*. верваме, че предвиденото в*на, че българите въ сега
Предвидените разходни петая годишен* бюджетъ, със
ра почти мзцЬ/го отиват* датавлява реалният* израз* на шна Турция се ползуватъ
задоволяват* крещящата нуедна предстояща за реализисъ, най-големи симпатии
жда от* час* по-скорошноторане разумна политика, как отъ всички чужденци. То
реализиране на оная благоу вато е собствено политикава е защото не се чувстта на днешното постояно
стройствена, саниторна, кул
вуватъ
чужди, едни къмъ
съ*
турна и социална политика,приежтетбае^ и общински други.
бет*.
които постоянното приехт*

Великия р е ф о р я а т о р ъ
па Турция
днешния председател* на
републиката
К е а а я ъ Паша
въ своите белижити из
явления предъ турските
журналисти по поводъ ид
ването ишъ въ Вариа, сам
подчерта т и я симпатии.
Българите, които живеят
въ Турция подчертаватъ
ежщо това. А ний самите
чувствуваме това.
За ваопско-тдоскитй,
Вчера се подчерта, че
Турция никога не е приз
нала разделата на Полша
Следъ разделата на Пол
ша значителна полска емнграчия намери своето убе
жище въ Турция. Следъ
възстанието въ 1831 го
дина, значителна часть от
полската интелигенция ин
телигенция намери место
сжщо въ Турция. Голема
часть отъ тая интелиген
ция
постжпи на турски
дърмавни служби и прес
ледвайки ' възраждаието на
Турция, се е стремила чрез
тава възраждаме и други
политически комбинации
до освобождението на Пол
ша. Това убежище дадено
на поляците, както и ма
сата държавни служби да
дени на поляци свидетелствуватъ за симпатиите,
доверието и разположени
ето на турците ЕЪМЪ п>
ляците. Не е излишно да
спомена факта, че великия
полски поетъ Адамъ Мицкевичъ, като политически
еиигрантъ остави ковтите
си въ Цариградъ..
За пепепо-бънгарскйте
— Отъ историята напо-^
леко българските отноше
ния у насъ е известенъ
с*мо походътъ на Владиславъ III Варненчик и емърта му около Варна. Въ
по-ново време се знае само
смътно за ролята на пол
ските емигранти въ Турция
и сношенията имъ съ во
дителите на народното ии
движение.
Исторически е установе
но, че въ 17 векъ (при натегнатите отношения меж
ду
Турция и Полша) -—
българите Петръ Богданъ
и Петръ Парчевичъ еж из
действували съгласието на
тогавашния полски краль
Владиславъ IV ха една ос
•ободителна мисия.

Втори пжть Парчевичъ
е ходилъ при брата на Вла
диславъ IV — Янъ I! Казимиръ, но вжтрешни м
външни причини осуетили
плана на Янъ II.
Разделата на Полша ту
ри край на тия опити. При
тая раздела най-даровитигв синове на Полша напустнахз отечеството си. Сждбата тури некой отъ ТБХЪ
въ съприкосновение съ бъгари и ги доведе въ Бъл
гария — вече турека про
винция.
Следъ възстанието въ
Полша въ 1831 год. има
вече новъ напливъ на по
ляци въ Турция. Те тамь
еж намерили едно братско
съчувствие отъ страна на
турците. Тия пеляця еж
имали, както се внае една
програма: да съдействуватъ
за възраждането на Тур
ция и съ нейната сила при
бавена къмъ другите съю
зи, да възстановятъ целостьта на своята родина..
Изтъквайки своята про
грама, те се натъкватъ на
единъ елементъ — бълга
рите — които по численость и географическо по
ложение и пробуждащата
се техна национална енер
гия, се явяватъ необходи
ми за тая политика.
При наличиостьта на тия
две предпоставки — солидарностьта въ интересите
и' взаимното съчувствие и
разположение на трите на
рода едннъ къмъ другъ
мисля, че не може да има
друга по-благоприятна фа
за за взаимно сътрудниче
ство.
Завършвайки, ще ми по
зволите да вдигна чашата
си за здравето на полски
те, турските и български
журналисти — пионери за
по ГБСНО сближение на
трите народи, както и за
тъжната щастлива идея за
близко опозна'ане.

Отъ втоаие на туо
скит-Ь "овтм говори

г. Фепмхъ Рпвки
който нам:

Отъ два дена сме гости
на хубави Вярма. Имахме
въаможность да разгледа
ме града и да са възхи
тим* на нейните околно
сти. Требва преди вемчко
да се признае, че при
градъ на една страиа то
ку що нзл-взла отъ голе
мите изтеаания на война
та, и той самия така жес
токо пострадалъ отъ фа
талното тачание иа обего-

Стр. 2
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шите търговци и индуст
риалци могатъ тучъ нг?й
добре да се запознаят"» съ
най новото, моперното, съ
Чл. 4. Продавачите на м.' дневно наемъ 15 лева!
направените подобрения и
Значението на лайпцигския панаиръ за напредъка
месечно наемъ 160 лв.
усъвършенствания както стоки ка разносъ плащатъ
на нашето стопанство
Забележка VI. При вхо
въ областьта на техника- ... следните такси:
довете
на града абсолют«|
Стопанското развитие на видъ. Често пжти въпре та, така и въ областьта на
^
но
е
забранено
събиране
нашзта страна презъ пос ки че гегмзнснитЪ маши търговията и съозщенията 1. За продажби на с&то
на
каквато
и
да била|
ледните 10 години става ни еж по скжпи, ние ги Не безъ влияние върху
©сткк продукти
такса.
при почти ежщит& усло предпочитаме. И съ право нашите посетители остава • 1. По 30 лв. месечно,
Чл. 9. Лицата, които довия, както и това на Гер Гарманскята техника умЪе и организацията, редътъ и ако продажбата става на
насятъ
за проданъ въ гра-1
мания. Нещастията, които да ВЪРВИ СЪ времето и да естетиката, т?оито тукъ на ржце, отъ кошове, тгбли
да
на
кола
или товаръ]
сполетяха и лввт4в стрини се на-ажаа къмъ чуждите вевча крачна пг>авянь впе и др. подобни.
дървенъ
строителенъ
маследъ войната. крч?етве- пазари. Колкото по тежки чатление Лайпцигския па
2. По 40 лв. месечно, ко
териалъ,
дърва
за
горене,
но почти не се различа- ставать условията при ко наиръ се погещдра редов ито продавагь на колич
ватъ. Следъ като бе ока- ито тя работи, толкова по но отъ българите и те ки, карани отъ техъ сами слама, сено, жито, царе
стрена «праната ни *-*ай големи е ж нейните ус извличатъ отъ него въ те или отъ единъ (текъ) вица, ечемикъ, овесъ и др.
зърнени произведения, вар,
безжалостно и слепъ като пехи и усъвършенству по вечето случаи големя добитъкъ.
бе напълно разстроено вания.
3. По 70 лв. месечно, вжглища, картофи, лукъ,|
полза. Въ поздетоящиятъ
нашата стопанско равно
Я т-Ьхъ ние требва да есененъ панаиръ, който които продавагь съ коли зеле, пъпеши.. дини и пр.
весие, на ни оставеше ми- глепимъ съ четиои очи. ще, се състои отъ 31 аз- теглени.отъ два добитъка плащатъ следните такси:]
а) Когато стоките еж ра
що друго, всвенъ па се 8ъ която и обпасть на сто густъ до 5 септември, ще или съ : други превозни
зтоварени
на земята по па-1
наемсмъ най усърдно съ панството па еж, ГБ мо- бждатъ изложени и всич средства.
зарищата
споредъ
заетото]
неговото ивграждане на гетъ да бжпатъ отъ огро ки най иоаи; Материали,
Н.
За
продажба
ма
место,
съгласно
чл.
7 отъ;
нова. Покупателната сила мно значение за насъ. машини и спомагателни
№<№»6!Ш
Д|руГЮ
€Т@ВШ,
настоящите
поемни
усло-1
на населението и изобщо Всеки новъ гепмянски сечива за строежъ на пжБИЯ.' •
стопанката ни сила бе по типъ машини се стреми тища. А освенъ тога, некб) Когато предметите не;
минимумъ намалена. Ма- къмъ по гоггвма петели- то и на досегашните па
шити съсеаи ни «онкури- весть на матернал-*- и ене наири, ше бжда давена
Чл^ 5. Продавачъ, кой еж разтоварени, а се про-)
раха силчо въ вг-кчо едно ргия, къмъ по гг^ггЬмъ ра- вър^можчость на погети- то продава до 10 кгр. боб, даватъ отъ кола или ма
отношение. Ние б%хме и нт-билитетъ. Пс> умно ще телите, които са стичатъ грахъ и леща: масло до 5 коне или магарета, нг па-;
сме още прчнудени на бжае отъ неша страна да отъ ц%лъ сгюгъ, да се о- кгр., сирена до 10 кгр., до зарището и улиците, се
крайна пестеливость. Вся купуваме малко но модер риентиржтъ въ|зху напре машни птици до 5 парче плаща дневно такса 5 лв.
ка стжпка въ стопанския ни рентабилна машини от дъка на ас^ка отпелна та, яйца до 100 броя, пра на нола и по 2 лв. на то*
ни жншотъ то&бва да бж- колкото да доставяме въ область отъ стопанзтвото, сета до 2 0 килограма, варенъ добитъкъ.
де планомерна н здраво изобилие стари и ненужЛоилто "то канско поло агнета до 8 кгр., тикви до
ЗксбаййжяЕ. Храни и
обмислена. Тн« страни ще пни
и л и н е г о д- жени» без^ъмнекие ще са 10 броя, вълна до 5 кгр., варива продавани въ об
спечелятъ нпй много, кои ни за нашите условия та отрази и върху Лайпциг- дини и пжпаши до 10 бр. щинската житна борса се
то първи усп^ятъ па ге кива, какъвто бе случаятъ скиятъ панаиръ, 'главно вълна де 5 килограма, ди осаобождаватъ отъ горна
озвободятъ отъ поегръпкисъ дчетав^ята чя земпа- върху числото на негови ни-и пжиеш?! до 10 броя та такса (р. Мг288) 15.УШ
Т"Ь на вилнегощята светов пелски машини. Без та те посетители, но то не и други хранителни про 929 год.
на кота При тия обстоя кива случаи не може Тв ща намали неговото зна дукти въ малсималенъ разиЧл, 10. Ме«тат» с* д*телства за насъ е много тг-ебва обаче да ни слу- чение и влияние.
меръ до 5 кгр., се осво- катъ на гфодамчмтй «тъ
вяж«о при внасяните отъ жатъ за урокъ н не биаа
аождаватъ отъ тази такса, за;чуп»ача «по|»»дъ технаКлая —
странство готови произ да се повтярятъ.
ЗабеяЗшскш: Не са ос- то звилеяиа иди пристигаведения и машими, н* са
вобождаеатъ
отъ 'таксите н», като зшплатятъ пр*х*аЛчйтгтскиятъ" панаиръ
мо т-Ьхното качество и цв точа
по
тия
поемни
условия ли* ритвлко ел«хващнт% се
ЙДЖ€1ЯП®|»%. В ДИМКгв"Ьтовно изл >жени«,
на, но и тяхното усъвър то* пазаръ
отъ междуна тровъ—- жалезна стрелмчка цата, които купуаотъ и пр©- шеми,
шенстваме и ввзупт^тиИз, родно значение,
Чл. 18. С«ргийката так
играе ец- Д. С. Кавдлджиакъ — ?гли- даватъ стоки (матрапазикоито тЬ наяатъ. Така ма- на гол-вма роля въ популя нена сгомчичка. Ат. Г. Ка- те), независимо отъ коли са «а предплаща и нико
паимеръ о т ъ Геомчния ризирането на ВСЕКИ новъ вярпжиавъ — амфора, Ат, чеството, вида и произхо му кв се позволява да тървнасяме главмо маши <и и усп-Ьхъ зарегистрирянъ въ Я^евъ—жалезна стрелич- да на стоката.
гуша на установено м&ств
инетрументи отъ всЬьанъв световното -тоианство На ка, 3 медни п 1 бзонзожа
Чл. 7. Продавачи на ус иян на ркзнжеъ преди да
«гяямкя |юя^доя**дгжаш»8*^^
*до-а».»№»»
монети, Янка Т. Стойчева тановени места плащатъ в евплатилъ опр*деланвта
—мещна игла, Ст. Иа. Рай- дневно или месечно спо- такса и да ез в смабдилъ
ятелства, може съ яллно ропчото упгавлениа
Ние зняемъ много дгбре нчнъ — медна монета, К. радъ желанието си след съ нушдното позаолнтелйо.
право да са горпе* съ пе
Таксата са аз«иа за цел
ла иавършами отъ наго че нито ле*ната й рааост Пгнайотоаъ—-медна овсто., ния наемъ за първоразрядните
места:
каландаранъ
мосецъ, неза
Н.
ГаоргивЕъ
—
бронзова,
въ толкова кратко време. нито величествената музи
висимо
отъ
това кога е
Заето
пространство
до
4
Д.
Ламбовъ—сребърна
тур
Варна, която бе л^шема ка на нейните вълчи, как
кз.
м
днезно
наемъ
10
л.,
била
открита
сергията
през
ска
мзнетз,
Т.
Ияановт—
отъ своя хинтарлвнпъ е съ- то красивата й природа не
месечно
50
ла.,
де
бкв.
м.
гшщия
шеецъ.
жалезна
ст^аличка,
Я
Д,
умела да си устрои н*й гж достатъчни за да уте
Лмбулантните търговци
хубавия плажъ въ Че^но шатъ скръ^ьта, която » се Кочакбаъ— мап. монета и дневно наемъ 14 л., месе
чно
70
лв,
до
10
кв.
м.
поешленъ,
Хр.
Николов>
—
еж
длъжни да се еъобраморе и дя стана »»дмиъ таи въ нейнатя души. Но
дневно
наемъ
20
лв.,
ме
мая.
рий
монета,
Д.
Сиззватъ
съ звкоиа за жмбуотъ павм^те куроптни най-яркото дочвзател^^ЕО
сечно
200
лв.
мо»ъ—жале-тна
стрелка.
Г.
лаитнота
търгоаая, съ ЙОИградове на България, кито зп твъ)дата вопя на един
Забвяшгша
1.
Тояи
на
!\.
Ст
иновъ
—
мещча
рим.
трола?а, не кесто се за
по този начинъ да придо на-оаъ да ж-^в^е и да се
емъ е за съестните про дължава и закупувана.
рязв-'па е въ коайчята му мо^етв.
бие ново социално
и
сто
дукти, а за други стоки се
Чл. 20. Таквитй за сер
(панско преп"вз,лачя"ие и нгдежпа и с-окой^ия му
гия се събиратъ на самвто
!дя навчкея изгубените за-. рядо течъ ГУОПРМЪ. В^рна Ц?зг>51 с блегозолилъ да удвоява.
Заб®гт©жка II, Първо* «есто, Н1Е коато е открита
Д|губи. Тона е ппедчязч*ч*- ше бжп© този примаръ въ подари на Варненската об
разредни
се считатъ «ес сергията за продажба, а тия
историята.
«ннието на народите чиято
щина 200 броя разми да- тет®: пазаря,
бул. яСлив- за раамвсъ — твмъ гдвтв
сила. не ся ппхябяяя предъ
Сжщчя цанъ ппеди обедъ кор&тиини разстения.
ница",
б
септемврнй",
ж
ИЦ,
прадааачите бждатъ на
никаква нешветма и"тозия: са състоя вт> фзаето на но
Борисъ",
.Преславска",
мелени да продааатъ.
чмято ч^пя «ъ самня наго вия общ. театръ, пързото
, 1
„Редни
«Г(РЛ**
НЯ
'
угтройва
„Царибрсдска",
площадъ
Падчв етрихъ ма глвба
е непг»холббмм<\ чиято на заседание на общата кон вдиодшвенъ ИЗЛЕТЪ. въ ввте„Независимость",
е?улевард
ъ&брптт ш на звкупуаача
дежда въ бждащего не ференция на турските пол кгбплн въ кед-Ьля 7 т.м. «ъ
изчезка предъ никакво ските и българските жур м*|ккрутъ: Вярна, Козлуджа, .Фе^динендъ" (отъ „Слив иа ек^гайнв праао дла *б~
Прввядия. в. Нвае-сйко, тука- ница" до ул „Солунъ"), лага и да «ъбмра тави*
изпитание на еждбчта, съ налисти.
ул. „Вдадиславъ", ул, .Гур отъ лмцв, иаито не прв*
лмтЬ (ярестФЙ) и «бгатно.
една лума, това е дйло на
Бюрото
и
последно
за
Трьгвгна
въ
неделя,
5
часа
благородния български на- седание въ което б1*хя взе сутр. пжтни 126 дз. г»*ти «е гулята",'района около га дааатъ а премнааватъ по
рата и пристанището, а
за д | «тнматъ
родъ.
ти резолюцията са състоя «ризмвтъ. Сбареяь пунитъ кл. второразрядни — всички улиците,
стоката си яъ ехов игм
Представителите на об въ София.
ул. Шмпченгкбв жгъпн Бдиичка
Ззпиваянмя м ко^рзбности въ останали, за които се пла чущдм дюхяян.
щественото мнение на Тур
Ня-коро следъ завръща клуба вейив *лч8?ь отъ 7 до ща следния наемъ:
ция, която се бори и са
Така вжща, аио тоЙ си
Заето пространство, до 4 поваоли да събира пв гввълнува отъ раяъ години нето на гостите въ турския 10 ч. кай-кжвно да Патъкъ ш.
въ името на напредъка и и полския пачатъ се посве
Ш&Ш&ШВ «в нп 20 то- ка. м. дневно наамъ 8 л., #емм отъ следващите ве
на демократическия идеал тиха статии за Взрна, въ го ч?езъ търгъ 26 общин месечно наемъ 45 лв.; за или непредвидени въ кам о ж а да
почувствува кои^о авторите игаъ поста- ски дворни ме:та до Тър'- ето пространство до 6 кв. втвящите поемни условия
!отъ дъното на душата ги вятъ нашия градъ иарав ш гоеското училище и Евкси- м. дневно наемъ 12 лева, 7акси, той «• глобява «*
месечно неемъ 60 лв ; зае вапоаепь отъ Кката съ
и по-сильо отъ всеки друг въ големите еаропей ки
курорти.
ноградското
шосе.
то пространство до 10 кв. глоба — неустойка втъ200
този живъ примаръ на на-
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директоръ на операта за
еждействието което указа
Речьта на г. кмета . Бояновъ
по организиране на тия
Отъ 5 години иасамъ
традиция е станало да се
устройватъ ежегодно му
зикални тържества въ гра
да ни.
Вий чухте отъ г. пред
ставителя на Министра на
Народната Просвета, как
во е значението на тия
тържества. Времето тукъ
не позволява да се говори
повече за ГБХЪ. Значени
ето имъ е вече обрисувано.
Те внасятъ единъ кул
турен* животъ и имтересъ
въ всички слоеве на об
ществото и особено въ на
шите музикални и худо
жествени ср-Ьди.
Нашия градъ, благодаре
ние отличното му географическо положения и бла
гоприятни климатически ус
ловия се развива не е«мо
, като летовище, което при
влича вее повече и пове
че чужденци но и като
единъ културенъ центръ,
който презъ лЪтото съби
ра веички интелигентни
сили на страната,
Чрезъ тия тържества се
—500 яв. за вейки отдеяенъ случай.
; Чп. 22. Звкуяужача ме
можа д« мека да му се
алатм таке* по иастежщят* повили уеяввио, когато
вродалкбата на нанаеоните
: етояй не • на озиачакитЪ
; м*«та, както и когато «те
мата с* равтевари ив за
на с« продава, « за да се
; отнаое *ъ склада и*и лък
: прямкнава транзитъ презъ
|рада. •
I Чл, 24. За вс#ка яъ!ра' на сума закупувача с жлъ! жаиъ веднага да изпада
| на платеца редеянв иан1 танция отъ кочамъ проив) мараванъ, прошнурован* и
• пощпвчвтаи*. отъ вбщинеквто уаровломн», кат» »ъ
| квитанцията се впиша кме
те и прашното иа прода
вача отъ где а, за каква
•това н разшйра на таквата.
! Лицата, които откаават
да заплатятъ доброволно
таксата, последната са съ
бира прниудиталяв, въгла
ело чл. 10$ втъ закона за
| гр. общини и по реда за
• събиране преките данъци,
\ чразъ общината.
Чл. 26. Когато възникне
' «яеръ по тълкуването иа
I «свйнют-к условия, въпро
с а е* отшея за равраша'НИ1 до общината и ако
предприемача не бяде удовлетворанъ, м-вма враво
на вреди и загуби. Спор
ната сума «е делезвра въ
! в€щмнеяата каса и со пре
дава на закупувана слодъ
изтичане на 2 и пол. м«• «вца, м то ако въ тоя
срокъ налогоплатеца ме
;'• «• е потжжнлъ пред* Вър
, хевния Админиетратшввнъ
Сждъ. Ако ли «е а потж! *илъ, чака са ввшапмате
I на «жда.

насърдчение на род
ното изкуство въ, различ
ните му проявления още
и внасянето на едно кул
турно съдържание въ на
шия курортъ.
Това което следва да
отбележа по тЬхъ е, че
тази годишните тържества
се уретдятъ по инициати
вата на Варненската Град
ска община. До сега гол-вма културна роля по уреждакето на тия тържес
тва е играло мастното Кул
турно Просветно Читали
щно дружество. То,е уре
ждало тържествата презъ
1926, 27, 28 и 29 години.
Варненската градска об
щина изхождайки отъ мисъльта да обхване въ тчя
тържества всички браншо
ве народното ии изкуство,
което ие е по силите на
едно частно дружество, взе
инициативата и съ съдей
ствието на народната опе
ра, Художествената акаде
мия, Симфоршчаския оркестъръ подъ вещото ржководство на г. Генералмузикдйрактора г. X. Щанге
Българския Музикал. Съюзъ, Съюза на Професио
налните музиканти. Кул
турно Просветно Читали
щно Дружество въ гр. Вар
на, Софийския хоръ „Гуеяа" и Варненския общин.
ски театръ урежда тази
годишните тържества, еъ
ц«ль жа даде на 'в&еки
българииъ и чуждвйвцъ
възможност ь непосредстве
но да се запознае съ раз
витието на нашето младо
изкуство въ всичките му
разклонения — музика, по
езия, живописъ, скулптура
и пр.
Като председатель на
комитата по организиране
на тия тържества пожелавамъ бл-Ьсказо изпьлнение
на поставената задача, ка
то постепвно Варна, на
шия хубавъ морски градъ,
стане това, което Байроитъ за Германия.
Завършайки съ тия попожелания, като поедседатель на комитета |за орга
низиране на тия тържест
ва, държа да искажа бла
годарности:
1. На Н. В. Царя за где
то благоволи да приеме и
тая година подъ свое пок
ровителство
устроените
тържества.
2. На г. Ммнистра на На
родната Просвета за отпу
снатата субсидия и разре
шението да участвуватъ в
тържествата операта и Симфон. оркестръ при нея.
3 На г< Министра на
Железниците за отпустнатите безплатно вагони за
пренасяне картините на
художествената академия.
4. На художестаената акадвмия за организирането
на художествената из
ложба.
'
5. На г. Вл. Василежъ
Ц"БЛН

тържества.
6. На културното просве
тно читалищно д-во за 4
годишната му дейность по
устройване на досегашни
те тържества.
Завършвамъ съ единъ
апелъ.
Музикалните дейци, пи
сатели, художници от'всич
ки краища на България
вземете и въ бждаще при
сърце наченатото дЪло за
да ставатъ тия тържества
все по-вече и повече тър
жества на Българския ду
ховен* подемъ.

Гол^мия български оперенъ пЪвецъ и театраленъ
деятель г. Ст. Македонски
— директоръ и режисьоръ
на Варненската общинска
опера, подповогнатъ отъ
млади и надеждни оперни
и музикални «или, постави
на Варненската ецана четириактната опера на Жозепо Верди — Трааията.
То б"Ь наистина ецинъ
праздникъ въ музикалния
животъ на Варна.
Въпреки техническите
неудобства на сцената, вар
ненската публика можеше
да се наслаждава на хуба
во пеене, на големи гла
сови и артистични сили.
г. Македонски е удиви
телни съчаталъ ефекта на
пеенето и тоя на играта
у младите си сподвнжници
Постановката на Тряамята мина отлично, защото
Варненската опера има големъ реживьоръ Ст. Ма
кедонски.
Орке«7ра на тая оп«ра
стой. на пръвъ планъ.
И наистина умелата ди
ригентска палка на г. Хаджиевъ създ*де отъ Травията изисланя външноять
гладка и стройна.
А режигьорската ржка
иа Македонски е® чувству
ваше въ вевко явленае.
Играта ка артистите м
пеенето имъ бе отлично.
Виолата Валери се из
пълняваше отъ г жа Ел.
Иововкчъ, артистка «ъ го
леми дароззиия, съ прекрасенъ и приятенъ гласъ
Тя даде завършенъ о1рагъ
ма Виолета.
Ялфрецъ Жермоиъ~Вл.
Кокеновъ, владее напъл
но приятния си добъръ и
соченъ глагъ. Той изнесе
ролята си Ллфредъ много
добре.
Жовжъ Жврмоиъ се из
пълняваше отъ г. М. Людекановъ о т ъ Народната
опера. Той напълни въз«
ложенатв ну роля безуп
речно.
Общото впвчатленнв от
игра, пеене и оркестри е
много добро. Съ това се
обяснява че Варненската
публика препълня селена
на театра и предвещава
постояно нарастващъ усп4|хъ на операта и нейни
те деятели.
;

Стр.

шета 1& Чцишер, щит
Прзшякдякото ка чужВарна, август* (отъ ношня специаленъ пратеникъ).
Подъ горното заглавие
гръцкия вестнккъ „Елефтеронъ Вима" въ броя си
отъ 25 августъ т* г. печати
на уводно ме?то следната
статия:
Курортния градъ Варна,
тази година има големо
щастие. Въ срещата на
българските, турски и пол
ски журналисти, природни
те красоти иа Варна и ней
ната популяр«ость, сполу
чиха да намерятъ нови по
клонници, понеже журна
листите не задържаха впе
чатленията си «амо за се
бе си, но ги врададоха, кол
кото е възможно, по об«
шмрмо на техниге страни.
Въ Гъриия е досга доб
ре познятъ курорта Варна.
Дадоха известность и го
прославиха гръцките жур
налисти, които преди три
години посетиха Варна, и
отъ тогава идватъ редки,
но фанатични посетители
отъ Гърция.
Бгзъ преувеличение мо
же да се кажа, че курорт
ния градъ Варна зае пър
во место между всички
поуги курортни градове на
ЧВРНО море. Местоположе
нието и изобилната ра«тителиость, красивия планиранъ градъ заедно еъ гра
дините, графическото при
станище, красивите окол
ности и най модерните бан
ски приспособления иа из
вънредно магическия плаж
и най вече макиятъ клнматъ, направиха отъ Варна
царицата ня курортните
градове на Черно море.
Известкостьта на града
привлича посетители отъ
Европа и специално отъ
средна, отъ която прииждатъ хиляпи посетители на
баните На първо место
чехи, ромънцй, австрийци
и даже германци летуватъ
въ Варна.
Истимятл е, че за орга
низиране на тези курортъ
Варненската община и бъл
гарската държава направи
ха всичко възможно и продължаватъ да правятъ, за
да задоволяяъ чужденки
те- щото техното престоя
ване да бжд® по приятно
и безгрижно,
Тази година се организиОбщмнск© Стопшзсга®
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рах» и музикални търже
ства съ съдействието на
първенците на народната
опера и художници отъ
София.
Преди няколко дни се
събраха и официалните ли
ца отъ София начело съ
царя, конто дойдоха, за да
честятятъ 90 годишнината
на Варненския и Преслав
ски митрополнтъ Симвоиъ.
По този случай стана и ос
вещаването на бюста на
митрополита, който са на
мира въ морската градина,
близо до бюста на поета
Вззовъ.

РОНИКЯ
Г-гТЪ 1СИ@7Я Първанъ
Бяноаъ ще замине ирезъ
седмицата, вероятно въ
среда, въ София въ свръз
ка съ бюджета.
ГЗдаираЕкя. Въ курсивн&та статия на иастояшия
брой е допустиата короктурна грешка въ 31 редъ
отгоре, като е казано: ме
е могла да повлияе; да се
чете — не е могла да но
повлияе.
@Ш&г®ИШг*тЪ граж
дани отъ 20 до 55 год.
възрастъ вкл. безъ разли
ка на поданство, подлежа
щи на пжтна тегоба за
1931 го^. да се явятъ въ
общината, отделение ста
тистическо, най кжгно до
1 ноемвви т. г. и заявятъ
какъ ще отбиятъ < повииностьта ей: лично или чраз
предприемачъ.
ШЪ ЖМТИЕ7Я борса ва
времето отъ 25 до 30 м.
м. за извършени следните
покуикопродажби: 295 нолч жито по 2'9о лв. втр.
787 колч бобъ по 7*70 лв.
кгр.; 150 коля ржжь по
2*10 лв. кгр. бб кл. ечеиикъ по 202 лв. кгр. и др.
Санитарното отд-клвнн* при
общннатя отъ 24 до 30 мина
лия месецъ е извършило след
нага работа: нвпрввн ревизии
252; издадени бедни евнжетелства 13; раждания 24 умирания
16 въ I общин. амбулатория
праглождания съ санитарни
книжки; 50 пряглеждкна бол
ни 88; I/ вк§улатория прегладъ съ евкитарии книжки 14
прегледъ на болни 51; /У* ам
булатория прегледъ иа болни
4; диспанери 43; сбински майчинъ домъ 50; прегледи прияръски 136.

за Елоктркч. — Варна

Обявление № 505.
Обявява се на интересующите, че на 22-й септемврий 1930 година, отъ два часа следъ обедь, въ
канцеларията на стопанството, ще се започне спазаряването за доставка по доброволно съгласие на 75
тона циментъ.
Приблизителна стойность 135000 лева. Желающите да взематъ участие въ спазарязането требва
да представятъ въ затворени пликове .офертите си
съ последните цени франко стопанството.
Варна 4-й септемврий 1930 година,
1 2900-1
ОТЪ (570ПЕЯСТВОТО

Стр. 4

НА РАЗНИ
АДРЕСИ
Срамни пропаганди
противъ Варна

Едно немско илюстрова
но списание е поместило
едно извънредна кем^гюментирующа с-атия за Вар
на. Статията е прошарена
съ 9 фотографии за нашия
курортъ които го илюстриратъ като най-комаз
джийски градъ въ света:
работници, чиновници, тър
говци, деца и жени всич
ко проигравчтъ на комаръ
всредъ улицата.
Ние се опасяваме отъ у
важение кътъ читателите
си, да цитираме повече тия
срамни картини и писаноя
не
немския вен-ничъ,
подписани отъ н-Ькой си
Теодоръ Фонта. А*о тия
измислици имятъ н-кчаква
стойносгь за Германия и
за самия имъ автопъ за
насъ гв еж безъ вг^чакво
значение. Защото всеки
не само въ България но и
въ мчого други страни
внаятъ, че въ Варна не се
играе комаръ, а оше помалко пъ селата. Требва
да поибавимъ, че въ ста
тията се казва, че комчпъ
се играе не само въ Вар
на, но и въ селата.
Цельта на г. Теопопъ
Фанта е омевидна. 3* веккиго е ясно, че той ивъ
Вчрна не е идвчлъ, "В то
самъ се
ппепоржчва. Ча
против-»- Варна, ноято се
изпигня като гветовечъ
курортъ, с е в^пи епна
срамна и непо-тойча кам
пания, това знаемъ отдав
на Не ние никога не сме
допущали, об*че, че епин
журналистъ, предназначе
нието на когото е да ос
ветлява правилно общест
вото и па дява обективна
преценка на нещата, мо
же да се поди-рава така
н-хално съ читателите.
Но въпреки всичко Вар
на ще се развива и ще
пооцължява да привлича
вса повече и повечя чуж
денци на пукъ на всички,
които се мжчатъ да я компрометмратъ.
Варненски археоло
гически музей. Постжп
ления за юлий и атустъ:
атъ Варма Г. Ъифочовъ
—медна виз. монета, Ле.
Астацжовъ —бронз, авто
номна монета Одеско ъ,
М. Богдачоаъ!— Гетрафга
отъ К. Фогиновъ (1843 г.),
Пристанищното управле
ние—два мраморна фраг
мента съ надписи, Д. Стаменовъ— плетена метали
ческа огърлица.
Айджи д е р е . Зах. Сла
возъ—пиринчен пръстенъ.
Рипсгннм м изстнръ.
Архим Кирилъ — картина
пиринченъ пръстенъ. Дру
жестяото благодари на да
рителите.

Варненски Общински Вестникъ

Варненско Градско Общ. Управление

(Обявление

Врой 231

В рненско Градско Общин. Управление
Отд. ГРАЖД. състояние и Социал. грижи

Обявление №16410

Взрна, 21 августъ 1930 год.
И
Въ допълнение на обявлението № 15393 отъ
гр. Варна. 25 августъ 1930 година.
8. VIII. 1930 г. пудпикувако въ държавенъ вестникъ
брой № 112 отъ 19 Августъ т. г. общинското управ
Обявява се за знание на заинтересованите вар
ление известява на интересующигБ се че на 20 IX. ненски граждани отъ гр. Варна, че облагателната
т. г. въ Варненското Окр. Данъчно- управление ще комисия за облагане съ воененъ данъкъ младежите
се произведе търгъ съ явна конкуренция за продаж родени презъ 1910 г. ще заседава въ гр. Варна въ
ба следнитв общински дворни мъхта: кварталъ 596 салона на лоззаня разсадникъ отъ 25 септемрий до
парцелъ 1 отъ 348 50 кв. м.; парцелъ 2 стъ 3757 14 октомзрий т. г. за селските общини и е» гр.
кв. м; парцелъ 3 отъ 351*90 кв. м.; парцелъ 4 отъ Варна.
321-20 "В. м. парцелъ 5 отъ 321 20 кв. м.; парцелъ
Младежите ще се явяватъ: за селските общи
б отъ 32120 км. м. пагцелъ 7 отъ 257 кв. м.; пар ни отъ 25 сеттемврий до 4 окгомврий, а загр. Вар
целъ 8 отъ 264 70 кв. м; парцелъ 9 отъ 264'70 кв. на, качто следва:
м.; парцел 10 отъ 25о/50 кв м.; парцелъ 11 отъ
Младежигв отъ I гр. уч. на 5 октомрий
317-50 кв; парцелъ 12 отъ 317 50 кв м.; парцелъ
. И„
. . 6
13 отъ 317*50 кв. м; квартал* 596 а, парцелъ 1 от,
355 30 кв. м. парцелъ 2 отъ 366 кв. м; парцелъ 3
, IV » . . 8, 9 и 10 октоврий
отъ 362*10 кв м парцелъ 4 отъ 318 70 КР. м пар
» V ж . . 11 и 12
целъ 5 отъ 318*70 кв. м; парцелъ 6 отъ 316 20 "-в
Младежи,
закъснели
по една или друга причина
м; парцелъ 7 отъ 249 60 \>в м. парцелъ 8 стъ 253*10 и не моглн да см яаятъ съ
участъка си, на 13 ожкв м. парцелъ 9 отъ 255 70 кв. м; парцелъ 10 отъ томзрий.
2^3 20 ка м.; парцелъ 11 отъ З^ЗД кв; м., парцел
Предъ комисията еж длъжни да се язятъ всич
12 отъ 318,70 кв. м, парцелъ 13 отъ 321*20 кв. м. ки младежи
вписани въ облапателния спиоькъ 8»
За правоучастие се изисква залогъ 10 на сто и 1930 г., а именно: роценит-в празъ 1910 г. и ония
документи съгласно закона за бюджета отчетностьта отложели и неяаени презъ миналогодишните ко
и предприятигта.
мисии.
Конкурент ГБ се згписватъ отъ 8 до 9 часа.
Младежи, единствени способни членове на се
Първоначалната цена за всЬко мЪсто се оппед"Вля мейството
при старъ или неспособенъ за работа ба
отъ тържната комисия въ деня на търга. Всички ща или братя,
да ги доаедатъ съ себе си въ коми
разноски по настоаш>я търгъ снабдяване купувачите сията за преглеждаме,
за да получатъ облекчени!
съ нотариаленъ актъ, гербъ, данъци, публикации и по обгиганего съ воененъ
данъкъ.
по. с* за смътка на купувачите. ПоемнитЪ условия •'• Младежи, при майка вдовицч,
малолетни братсе виждатъ въ общината.
чета
или
сестричета
или
неспособни
братя, на които
1—2823—1
Отъ общината еж взели издръжката, за да получатъ облекчение
облагането да приготвятъ задължително, нотари
Варненско Градско О| щмнено Управление гп
ално завЪ е ^ , че ще се грижатъ до пълнолетието
или смъгтьта имъ. •
Младежи, които см-втатъ, че по закона подлежать
на осв бождечие отъ воененъ данъкъ, било
Варна, 21 8 930 г.
че
еж
по рано, било че еж завършили
Бъ попъп-е-^е ебявление № 15395 отъ 8 ав Н-БЧО* обпожени
учебни
заведения,
имъ даватъ право
густъ 930 г. публикувано въ държавенъ вестникъ нз оезобаждение или че коию
еж
постжпили
доброволци
б| ой 112 отъ 19 8 т г. ебявява се на интересу га вь армията, да се очабдятъ съ документи,
които да
щите се, че на 20 IX 930 г. до 10 ч. въ Варненско нреястазягъ въ облагателната комисия.
то ОКРЪЖНО данъчно управление ще се произ^епе
М падежи, които еж ученици или втуденти да
търгъ съ тайна конкуренция за доставка на 180000
пзецегавятъ
удостоверения отъ учебчигв заведения,
кгр. евно, зз нуждите нз Варненската Градска
че
еж
тачиаа,
за да бждатъ отложени.
Обшина
Всички младежи да си носятъ удостовеЪренията
' Приблизителна стойность 270000 лв. Зт правоу
сбр.
4, дадени имъ при записване въ книгата за
частие документи съгласно закона за бюджета от
военния
данъкъ.
четността и предприятичтията. Ззлогъ^б на сто въ
Ачо
нъкой не е получилъ отогвлно сгьобщенма,
банково удостоверение. Всички разногки по публика
шомъ
е
записанъ
въ облагателния списъкъ, е длъция, гербъ, данъци и др. еж за сметка на достав
женъ
да
се
яви
предъ
комисията.
чика. Поемчитъ* условия се виждатъ въ общината.
Неявенигв
м
падежи
предъ комисията, безъ у1 2821-1
Отъ Общината
важителни причини, ще бждатъ облагани на общо
Комисарство по Прехоамата — Варна основание и ще бждатъ наказани въ глоба .отъ
5000 до 10000 лева или затворъ огъ 6 месеца до
1 година.
(п.) п. Кметъ: Ял. Славоаъ
Н-кь отдела: Н. Халачевъ
§ 1
Варна, 11 августъ 1930 година
Възъ еснева на чл. 64 п. 30 отъ Закона за Вариан ко Градско Общинско Упрадиеиие
градските общини.
(
И^-ЖШЛ1ЧЖ"«МД«ЛГ*ЯВМТ»^

Обшше №16219

ЗаповЪдь № 42

3 а п о в -ТЗ д в а м ъ :

Начиная отъ 15 тего опредЪлямъ най-високигв
цени, по които могатъ да се пропааатъ въ гр. Варна
следните х^нителчи ппопукти:
1. МЛ-БЧО прЪсг-о крадеш биволско и обче по 10 лв. лит
2.
„
„
козешко
8„
3. Месо овнешко по
30 „ кгр.
4 ,
говеждо
26 „ „
5. » козешко
26 „ ,
6. » биволско
20 ,
Млекото требва да бжде ц-вло сир. да не е
обеземетанено и да не му еж прибавени (Зито млеко, вода или др. примеси.
Забранявамъ на мгсаритЬ да подлагатъ въ вез
ните си книги или картони; тегленето да става съ
чисти блюда на везните и само съ книгата, съ ко
ято се продава месото.
• Контрола възлагамъ на Ветеринарното отделе
ние и на Комисарството по Прехраната при общината
Кметъ комисаръ: п. П. Бяновъ
В-Ьрно
Печатница .Новини' - Варна
Зав. Комисарстве*

зявление № 16729
гр. Варна, 1 еептемзрий 1930 год.
Въ допълнение на обявление № 15950 отъ 18
VIII 930 г. публикувано въ Държаввнъ вестникъ бр.
120 отъ 29 VIII е. г. обявяаа се на интересующите
се, ча иа 30 септемврий т. г. въ Варненското окръж
но данъчно управление и канцеларията на Кестричскоти селско общ. управление, ще се произ
веде търгъ съ явна конкуренция, за отдаване подъ
навмъ нивите на Археологическото ДВо въ мест
ностите: „Аладжа монастиръ" и „Узунъ Кумъ" за
време втъ 1 ноемврий 1930 год. до 31 октомврий
1931 година.
За правоучастие се изискватъ документи съг
ласно 3 . Б. О П. и залогъ 10 на сто въ банково
удостоверение.
Първоначална цеиа на декаръ аа всека нива
се очределя отъ тъг^жната комисия.
Конкуренти ще се записватъ до 9 чава.
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
еж за сметка на иаемателя.
1—2866—1

