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•Варна като
Ето че еъмъ въ Варна, въ морската гради
на, истинската гордость на града. Вгрвя изъ
алеите подъ веления лиственъ покривъ, който
червеникави,
ч вече лещи ту съ кафявги. ту..„съ
ту оъ ярко желти подобни на квдифе цветове
Въ свадбена есенна премяна етоятъ горичките
Ширятъ се по стръмния морски бреп. кафяво
зелени, опърлени отъ жешкото сдънпе храсталаци.
Като капчици кръвь блещукатъ въ грижливо
гледани градинки далии и разни други цветя на
тропическата фзора. Трептятъ при лекъ източенъ
вътрецъ бели и сиви сребърни тоиоли. Блеотятъ
. матово оранжеви ясевь и джбъ. Бре<итЪ оъ свои
те трептящи листа изглеждатъ, като че ли хиля
ди лимонно желти пеперудки хвърчатъ около
тбхъ. Кокетно еж увиснали метлоподобни листа
на палмите. Въ боровата горичка стои съ впе
ренъ погдедъ отроенъ войникъ, — „паметникъ
на непознатия войникъ." Венци отъ яркочерве
ни глогини до пиедистала на паметника пръщатъ
подъ краката и ми напомнятъ за родния ми
Данцигъ. Наоколо почти навредъ дървета и урасталаци, — както и до Балтийското море. Обаче
тука всичко е тъй пълно и тъй оъвършенно
другояче. Варна но е на прага, който разделя
изтокъ отъ еападъ, а е далечъ отъ него.
— Нндалечъ блуждае погледътъ надъ нео
бятното море. „Повтъ ЕВКСЕНОСЪ" — гоеаоприемно наричали го старите гърци, за да добиятъ
еъ ласкателния прекоръ благоразположението на
своите не дотамъ гостолюбиви богове. Опасно
*) Впечатления отъ Варна на главния редакторъ на
в. .Даниингеръ Ноесите Нехрихтенъ*- г. КурдъХертенъ, кой
то миналата година гостува въ града ни

то е, когато кавказкитЬ планински снежни вър
хове изпратятъ бурния ветъръ. То ще забучи,
8афу°и, дчгне пеещите* се вълни. Оъ щурмъ и
г»т„чъ- удрягъ те., пристанищния кей, разливатъ
се далечъ по брега, а при оиленъ студъ натрупватъ по него и кея белоснежни ледени маси.
— Сега, при блесъка на слънцето, подъ
тъмно-синия небооводъ, то е тихо, спокойно; по
чива впдниятъ неликанъ Само излеко днща и
ту издига, ту опуща оноигЬ глироки, мог&щп
приличащи на матоно отоманевъ кржгъ гърди.
Почива въ обятията на покритата оъ зеленина
околность, която се вавършва при морето съ
нежно м къ чиетъ, желтъ, блестящъ песъкъ,
простиращъ се и по дъното му.
Вълнообразните хълмове покрити еъ дърве
та гаграждатъ залива, въ койго преди много
много години гонените отъ бури кораби намира
ли своето спасение. Огпредъ надясно на високия
брегъ фарътъ хвърля периодично светлинни лжчи за да показва пята на корабите Надъ ве
черната мъгла като че ли се простира светлинна
мрежа оъ разноцветни перли по нея. Тъкмо
предъ васъ у самото море еж разположени го
леми надлъжъ около единъ киломотъръ комфорт
ни, ранкошни бани, които въ последната година
привлекли около 8000 летовници чужденци кои
то очудват». съ своигЬ модерни посгройкн и ми
напомнятъ тия въ Ц/шотъ. Налйво на високия
брегъ покрагъ съ аеле.-шна се издига б*до ма
сивно здание — царскп.пъ дворецъ „Еякспногрндъ", Нататъкъ въ задната часть на иолуокражняти сцена са нампратъ възвишения, ковто
ми напомнятъ Оксхьофгъ. Едпо своеобразно
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сходство овързва двет* местности; едното при
Балтийското, а другото при Черното море И
двет* е* разточително надарени отъ природата
оъ прелестни ландшафт, и презъ двете минанатъ
граници. Бдиво до Цопотъ стоятъ знаците на
полското владичество. Парижкиятъ договоръ ва
миръ лишилъ Варна отъ нейния еотественъ хинтерландъ, — Добруджа. Румжноката граница е
само на около 17 кли. отъ Варна.
Вечврь. Дневната задуха, която тука въ
септемврий месецъ надминава дапцагеката въ
юлий, се сменя отъ вечерната прохлада, която
липсва на далматинския брегъ, когато горегцяятъ
ветъръ на Сахара .сироко" стигне презъ дъл
гия чувалъ на А1риатпнката чакъ до Далмация.
Дишашъ съ пълни гърда и се наедаждавашъ отъ
овонирания и богатъ съ иодиоти съединения въздухъ, носенъ къмъ града отъ вечерния морски
ветрецъ.
На тъмната едва блещукаща поаърхнооть
на морето луната изрита, рисува широка сре
бърна ивица. Бавно и вйжно плиска водата въ
водоскока ва морската градина и се разпръсва
оъ ситни капчици искрящи се при светлината
на електричнитъ крушки. Гжста и весела тълпа
хора пълни градината, казиното и разни бюфети.
ЗвуковегЬ на мандолината се лъятъ отъ нъкжде.
Като светулки овътятъ навредъ запалените па
пироси. Отъ павилиона за музиката се рвзяасятъ
звуковете на мелодия изпълнявана отъ морския
оркестъръ, — мелодия, която чувашъ да се пъе
и тананика, когато се равхождвпгъ по булеварда
и улиците, когато се излежавайте. еъ удоволствие
на морския брегъ в когато сърбашъ черно чер
вения сокъ на българското грозде Вероятно, е
че тая мелодия е няцяоналенъ български *имнъ.
, 0 Богат СЧагаЧ . . .
Раввоягь на Варна до единъ европейски
големъ курортъ стана собствено не отдавна и
изведнажъ. Едва ех изминали 3 -години, откакто
съ построени банигЬ въ сегашния имъ видъ.
Постройките ож обширни. Часть отъ тЬхъ ох
друетажни, — оъ тераси върху тЬхъ за осве
жаване, съ мосгь, водещъ отъ банитЬ кжмъ ку
лата, отъ койго любителите, знаещи да плувать
се хвърлятъ въ морето, съ топли морски бани,
оъ кабини за събличане, оъ обширни до разточителность приспособления за използуване на
морския брегъ. Песъкътъ се пречиства и изглаж
да всеки следъ обедъ и лъщи като паркетъ. На
валицата въ твърде големи размери не се за
почва много рано. Отъ всички краища на южиа
Европа се стичатъ на курортъ въ Ваона, Мно
зина ромжнцп не отиватъ въ тЬхната Кюотенлжа,
а идватъ въ Варна, защото животътъ въ послед
ната е значително по евтинъ. Идватъ твърде
много унгарци, които ивползуватъ великоЛпния
воденъ пать — Дунава. Тази година Варна бе
ше посетена отъ една голяма група нйици, кои

Брой 244

то оъ очудване конетатпрваха, че въ Варна мо
же да се мине само еъ нъмеки езикъ. Мимоходомъ да забележа, че въ Варна пма едно нЬмою
добре уредено училище оъ не повече отъ 60
ученика. Съ радооть и съ ономени за родината
си оаушахъ авъ нежните гласове на децата, пъящитъ сгарата, придружена оъ игра, песничка:
„Искате ли да знаете, какъ оелянинътъ" . . .
Преди 2 години въ Варна е имало 2 от
делни плажа: единиятъ за мжже, а другиятъ за
жени. Въ последно време въ пъаенъ ходъ е см4оениятъ. Споредъ думигв на въкои варнваца
слабиятъ полъ единъ день съ блескавъ щурмъ
заелъ плажа за мжже и като победитезь тамъ се
и уетановплъ. Въпреки воичкитЬ възражения на •
общзнекия съветъ дамите не се покориха. По
такъвъ начинъ оъ единъ ококъ Варна преминаи
къмь модеренъ бански животъ и тръгнала въ
това отношение по пжтя на европейската кулгура. Но пв1жамата още не е на мода. Аео едно
гиздаво момиче или една възрастна жена се покаж тъ предь света дори въ най закопчаната и
вързана подобна дреха, погледигЬ на местната
жатели се. насочватъ къмъ тЬхь, и вапочва ев
шушукане по техен ь агресъ. Още идната годи
на това ще се измини. Модата както е известно,
не търпи насмешки, както тука, — въ Данцагь,
така ежщо и тамъ, при Черното море.
(Следва).^ а

Народните музикални
тържества въ Варна.
Кметството на града е изпратило следното
иаложенае до парламентарната бюджетарна кома-;
сия въ София:
Известно Ви е, че отъ 1926 год. наоа«*
ежегодно презъ лЪтото въ Варна се урежда**
Народни Музикални Тържества, устройвани п°
рано отъ местното Културно-просветно читалище»
дружество, а отъ 1930 г. отъ специаленъ комв*
тетъ при общината ни.
Тъ еж създадени по образеца на тъй наре
чените Музикални феетвали, които иматъ звро
диша си въ Англия още презъ 18 въкъ и 0°°"
бено разпространени въ Германия презъ 19 •
настоящия векъ, гдето ее манифестира музикал
ното творчество на народа.
Напгатъ музикални тържества, макаръ и X*
се уреждатъ мжчно, поради скромнитЬ ни Сре*"
отва, иматъ значение'не само за града ни, но*
за цитата страна, защото чрезъ тЬхъ се проявЯ'
ва еилата на нашето музикално творчество й
музикално изпълнение.
Те еж наречени „народни'' тържества, з8 '
щото изнесеното чрезъ тЬхъ е най ценното *
най-ожщвотвеното, което нашия музикаденъ, *й*
вотъ набеаезва и изтъква, ващото аъ ней»1*
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нищо локално, а напротивъ въ гЬхъ взематъ
участие музикалните дейци ва цела България,
най вече отъ София и тия живущи въ чужбина.
Достатъчно е само да се разгърнатъ програ
мити на състоялите се до сега тържрствч яа да
ее види какъ на сцената на огромния Варненски
лътенъ театъръ въ приморската градина до са
мия морски брегь, са се изредили най-пзвеотвитъ наши певци като: Христина Морфова, П.
Райчевъ, Костанца Кирова и н р ; най даровитит* ни цигулкови клавирни, челни и пр. виртуози
като: Сашо Поповъ, Боянъ Константиновъ, Ив.
~Торчановъ, Лиляна Добри Христова, Андрей
Стояновъ, Любенъ Владигеровъ и др.; най круп
ните диригевти и български музикални автори
като: Добри Храстовъ, Маестро Атанасовъ, Пан
чо Владигеровъ и др.
Цената на тия тържества лежи и тамъ, че
тв даватъ въвможнооть на всичките българи отъ
разните краища на страната и вънъ отъ '''нея,
главно отъ Ромхния. както и на всички чуж
денци, да чуятъ въ една седмица почти всички
ваши музикални сили — изпълнители и творци,
вещо което даже и въ столицата не би могло да
ее постигне, освенъ ако се проследятъ концерти
те на неколко севона А като се има предъ
видъ че една часть отъ първите ваши музикал
ни сили живеятъ въ чужбина, то Варненските
-.музикадиц-лъ^жества придобпватъ още по-големо
вначение.
Уреждането на тия тържества е неразривно
евързаво съ значението на Варна като пръвъ
вай уреденъ и най хубавъ морски курортъ; тъ
еж немислими безъ летния бански севонъ, когато
града става седалище на гости отъ цела Бълга
рия и толкова други съседни и по-далечни намъ
етрани. Огъ друга страна Варна не би била то
ва търсено и известно вече далечъ отъ предели
те на малката ни родина летовище безъ тия мувикални тържества
Те еж именно, които въ най големия разгаръ на банския севонъ прилаватъ на Варна
вултуренъ видъ и съдържавие, безъ които не
може да просъществува нито единъ модеренъ
европейски курортъ,; тъ еж които чревъ мани
фестацията на българското в чуждо музикално
изкуство, при големата грижа ва уредницитв
имъ допринасятъ много за издигането на Варна
като културно мйсто отъ европейски етилъ.
Въ тая насока общината ни е работила и
работи съ голтзмо усърдие, прави големи мате
риални жертви за да издигне града въ културно
отношение, наредъ съ издигането му въ благоу
стройствено, хигиенично в курортно отношение.
Но сега усилията и жертвите на общинската
управа не еж ДОСТРТЪЧНИ. При тежката стопанска
криза, която преживява особено града ни, об
щината мжчно се справя съ толкова много развосбразнв нужди и е въ невъзможноель да от

Стр. 3

дели суми за уредбата на музикалните тържест
ва, които поради озоето общо народно значение
требва да бждатъ подкрепени и отъ държавата
оъ една субсидия поне отъ 300,000 лв. Нека
сумата не се види голема Тя е скромна и, кое
то е още по важно, тя що се даде и требва да
се даде съ п ъ т я вера, че за лт»шата отолица
на България, тъй онеправдана отъ стеклите се
политически ежбишя, ще се даде ва първото мор
ско летовище въ родната ни земя. ще се даде
ва първите и единствени у наоъ народни музиказнн тържества — гордость и изравъ на кул
турна Бъ1гария.
Успоредно оъ грижите еа музикалните тър
жества, ва да направи града още по големъ кул- ^
туренъ центъръ, градската ни управа въннамт»- ^
рява да иоотрои единъ навшионъ — галерия за 0
постоянни художествени изложби. За необходимо гО
считаме да споменемъ, че големото значение и
раввитие на Венеция, па и на други морска ле
товища въ Европа се дължи на урежданите, тамъ
почти ежегодно художествени изложби, било ита-. тлияяска, било международни, които привличатъС^
отъ четините креища на света художници и лю- ъ
бители нн изкуството, които харчатъ средства да X")
си набавятъ художествени картини, а чревъ това °
спомагатъ много на града и на Италия въ сто- <-»
панско отношение Нека имаме предъ видъ и 1 3
центъра н а оъвромевия културенъ животъ — 5
Мюнхевъ, който е станалъ неваменимъ, благода
рение н а многобройните си изложбени галерии и -5;
салони.
Д
Установената презъ 1930 год. отъ общин- ^
ската ни упрпва изложба, чре»ъ която бе пред- $
ставено българското изобразително изкуство отъ «
равните му представите до съвременните млади -'©
надеждни сили съ картини, некои отъ които никжде другаде не могатъ да се видятъ, освенъ
въ музея и мжчно доотжпни за големата публи
ка отъ целя българин, даде отлични резултати.
Тя биде посетена повече отъ 20,000 души и
бидоха откупени картини 8а повече отъ ЮОООО лв.
Тяви изложба е начало на единъ починъ,
оъ който Варна и за себе си като морско лето
вище, и за п*ла България, па и за близките
балкански страни, иска да създаде традиция, коя
то да остане паметна и отъ историческо значе
ние ва духовната култура на отечеството ни —
особено, яко въ нея уопеемъ да привлечемъ
участието на художници отъ веички балкански
страни, зяешо оъ Чехия и Полша.
Но тяя традиция ще може да се подържа и
крепи само при наличноотьта на единъ поотояненъ павилионъ галерия чиято постройка ще
отрувя повече отъ 1,000.000 лв.
Общината, ни колкото и да съзнава нужда
та отъ подобенъ павилионъ, гол*мото значение
на който не ще ее отрече отъ никого, не е въ
състояние да отдълп отъ скромния си бюджетъ
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горната сума и неминуемо се нуждае отъ помощь въ ожщия размеръ отъ страна на държавата.
Субсидията за музикалните тържества и помощъта аа така проектираната галерия ще дадатъ
вай добри плодове за ободряването на градя и
страната и то въ една епоха на тежка сгояанска
криза, всредъ коя:о, колкото и да се опъва нор
малния живогь ва държавата, грижшЪ за духов
ното просветление па народа, грижите за из
граждането на духовната му мощь за нищо и
никога не бива да спиратъ.

.
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което е направено и което тепърва ще се права
г. Дюме не идва оъ строго факоиранъ планъ,
защото самь не е компетентенъ по въпросите,
които ще разрешаваме, обаче е въ връзка еъ
големи капиталисти въ Франция.
Съ пристигането си въ София, той ме пови
ка телеграфически, тамъ разминахме обща мнсзи,
уясниха се нЪкои положения и преда воичко
требваше да се уясни въпроса за хазарта, ващото
този въпросъ е тЬсно свързанъ еъ постройката
на казиното въ Варна. Явихме се при м ръ
Молловъ, който ни даде уверения, че въпроса 8а
хазарта въ Варна ще бжде разрешенъ благориятно.
г Дюме смЪта да организира една груаа
капиталисти, които да поемагъ върху себе си
реализирането на идеята за постройка на хоте»
и казино въ Варна.
Следъ този кратъкъ отговоръ г. Бяновъ
даде думата на г. Дюме. Последния нъ своето
изложение, заседна главно устройството на фракцузкихЪ курорти м описа патя покойго са ми
нали за да достигнать днешната си извеогность.
Г нъ Дюме е въвхитенъ отъ хубостите на Вар
на п намвра, че ато тя иска да добие европей
ска извеетносгь и ако желае да привлича все
повече летовници и екекурвиянти неминуемо
трЪбва да си вземе бележка отъ това, което
французите правятъ за подоорениего на свопгЬ
курорти.
Въ единъ отъ идните броевл, ние ще пре-'
дауемъ текстуално изложението на г. Дюме.

Хотелъ и казино въ Варна
Предложението на една
чужда компания
Варненската преоа се отнесе твърде ласкаво
8а мисията на кмета на френското курортно
градче Булио Сюръ Меръ — г. Франсоа Дюме,
а това идва да ни наведе на мисъльта, че идея
та за модернизиране ва нашето летовище е вече
обхванало целото варненско гражданство. Друго
б*ше преди 2 — 3 години— друго е сега. Днесъ
когато 2/з отъ варненокпте граждани очакватъ
препитанието са отъ курорта, ние не допущаме,
че ще се нам4ри в^рненецъ, който да не удобри
воеко начинание на общинската управа, което
цели създаване поминъкъ и благоденствие на
житсаитЬ на града, особено когато ое касае за
начинание отъ по големъ мащабъ и Еогато това
начинание се подема оъ огледъ ва едно по-да
лечно бъдаще

Повдигането на Варна въ
стопанско отношение.

Въ какво по точно се съсгои мисията на
Делегацията въ София. Рашението иа
г. Дюме въ Варна, гражданотвото ще узнае следъ
министерския съветъ.
като се свика общинския съветъ, вждето
Преди едне седмица отъ Варна замина за
кмета ще изложа предъ избраниците на града !
| столицата една многочленна делегация начало съ
предложението, което' г. Дюме е направилъ отъ
кмета на града г. Бяновъ, която да ходатайствува
името на нйколко французки кааитвлиоти.
предъ меродавните фактори за приравняване нае
лата Б/ргазъ-София и Бургазъ-Габрово съ тия
Подо1у ние ще предадемъ въ резюме до
Варна—София, Варна-Габрово и за създаване
клада на г. Дюме на 5 т м 5 часа следъ обедъ
свободна зона въ варненското пристанище.
въ фоаето на новия градски театъръ. предъ по
Искането си делегацията мотивира съ факта
стоянното прие&тотвие на общината, г. г. общин
че Варна запада не по своя вина и че държавата
ските съветници и поканена граждани.
е длъжна да съдействува за икономическото й и
стопанско.повдигане.
Кмета на града г. Бяновъ едедъ като пред
Делегацията е била приета последователно
стави г. Дюме на аудиторията каза:
отъ всички м-ръ, които еж изслушали най-внимвтел— Огь м цъ декемврий м г. ние сме въ
но исканията на Варна.
кореспонденция еъ кмета на Вулио Сюръ Меръ
Б/ргазци, които смътали, че ако бждат*
ва постройката на хотелъ и казино въ Варна по
удовлетворени Варненци, града Бургазъ ше п°*
страда, еж изпратили контъръ делегация. Послед
типа на тия въ модерните европейски курорти.
ната се противопоставила енергично на исканията
Кореспонденцията се водеше безъ, каквито и да
на Варненци и при това положение, министерския
било задължения. Между другото поканихъ кмета
съветь е решипъ да отложи разрешаването н»
на поменатия френски курортенъ градъ г. Фран
въпроса до основното му проучване.
соа Дюме да дойде въ нашия градъ, да го види
По време пребиваването на варненската деле
аа да ее ориентира на самото мйото върху онсва,
гация отъ града се изпратиха десятки телеграфе
до м-ръ председателя отъ дружествата и сдру# '
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ния търговско МИТНИШКИГБ и железнични посред
ници, манифактористи, бакалско, хотилиерско, аптекарско, общъ занаятчийски комитетъ, обущарско,
опълченско, подсф-церско, кафеджийско, питиепродааско, запасно офицерско, млекарско, шофйорско, сладкарско, строителско, фотографско, Родна
защита, К/братъ, адвокатско, инжинерно, юнашко,
Сливница, техниците и др.
Отъ граждани, подписали повече отъ 2500 сг
изпраща следнята телеграма до Минисгьръ пред
седателя:
Ц-Ьла Варна съ трепетъ очаква да се разрешатъ благоприятно исканията на ' делегацията ни.
Дълбоко сме уверени, че Вие и Министерския
съветъ ще погледнете на въпроса като националенъ и ще го разрешите пргвилно.
Съставенъ бЪ акциоиенъ к тъ въ ксйто влиз а т ъ : пом. кмета Ц. Ханджиевъ, Н. Поповъ, бившъ
кметъ, Хр. Мирски, бившъ народенъ представитель,
Я . Яяковъ, Л . Ганевъ и П. Панайоговъ.

Землед^лската катедра съобщава по поводъ окрхжното № 8937 отъ 19. III. 1981 г.
ва М-то на Землед^лието и Държавните Имо
ти, че съгласно едно писмо на Ромжнското
Министерство на Землед-Ьлието, иматъ право
да изнасятъ лози за Ромлшия само ония пипиниеристиГ чийтоПкатерйалъ е билъ"контролиранъ отъ органите на нашето министерст
во на Земледелието и е билъ иамйренъ за
автеетиченъ.
Миналата година вкоренилищата отъ
облагородени лози б^ха контролирани отъ
съответните агрономства и резултатите отъ
ансетата еж известни. Възъ основа на тия
резултати, пипиниеристит*, които ех въ пре
говори съ купувачи за износъ на лози въ
Ромжния, требва да се снабдяватъ съ удосто
верения отъ агрономството, отъ които да се
вижда, че лозовиятъ имъ материалъ еавтентиченъ. Следъ представяне на такова удосто
верение въ Министерството, гв получаватъ
писма, съ които се удостоверява автентичностьта на материала имъ предъ романското Ми
нистерство на Земледелието. Везъ такова
писмо никой не може та внася лозовъ мате
риалъ въ Ромхния.

Скарлатина
Скарлатината е много заразителна белеоть,
лесно се прихваща но не така лесно ее изпаря
ва. Никое дйте не тръбва да ваволее отъ нея.
Понеже едното дете я прихваноло, то не е при
чина и другитЬ да я прекарагь. Не оставяйте
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здравите деца яливо до болното дете. Въараотяи
хора могътъ сжщо да прнхванагь скърлатина.
Въ повечето случаи лице, което е прикарало
веднъжъ не я прихваща отново.
Какъ д а познаемъ Скарлатината?
Детето внезапно се чувствува уморено, не
спокойно и неразположено. Обикновено има гърлоболъ, тръпки повръщане или конфунсип. То
•ма треска Кожата му е суха и гореща. Езика
му е обложенъ и подъ билата покривка е червенъ и подутъ
При обикновенни случаи тези първи приз
наци еж последвани въ едивъ или два дни отъ
единъ обрпвъ. Малки, плоски, червени топчицн
на гдето една до друга ее появяватъ първо на
шията и гърдите и скоро обвива е по целото
тЬло и сплепъ по цвЪть.
Ако забележите тйш признаци отделете де
тето си отъ другите хора и повикайте лекаря.
Изпълнете доауизброенпте наредба.
Наредби:
1. Оставете детето само въ една стая.
2. Обличайте една роба плп свободна дреха
когато влизате въ саята на болния Дрехата ще
се снема когато излизаха отъ стаята Косата ще
бдде покрита съ кърпа или шапчица. Р&цете и
лицето ще се измиватъ съ сапунъ и течащI то
пла вода и ржцетЬ ще се оплакватъ въ никой
дезинфективенъ равтворъ следъ вейко приелужване около болния.
3. Събирайте всичката слюнка и отдЪлявив
отъ устата носа, гърлото и ушите на болния въ
парчета отъ старо хасе памукъ, марла или книга.
Тогава гп изгорете тъй като гЬ могатъ да равпростравятъ болеатьта.
4. Болния требва да сиима свои чинии, лъ
жици, ножове и вилици. Т-Ьзи чевии трЬнва да
се стерилизиратъ като се омиватъ въ врйла во
да. Всичкото облекло носено отъ него тръбва да
се дезинфекцира. Попитайте лекаря какво требва
да направите. Дрехите на болния не требва да
се ператъ съ нещата употребявани отъ другит*
членове на семейството.
5. Домашнитъ ще се подложатъ на каран
тина за да се изпита кои о& накюнни да нрихванатъ болеотьта. Доктора може да пожелае да
вмунязпра ония на които ее появятъ червени
петна съ 3 или 4 дози отъ „ваксина" противъ
екарлатвна.
Има единъ ефикасенъ антитоксинъ 8а церене на окарлатина. Вашия лекарь може да по
желае да предпише това средство ако случая е
оавоемъ сериозенъ.
Требва да вземете всички предпазителни
мерки даже и при лъки случаи. Тези последните
понекога разпоотраняватъ скарлатината на друга
които могатъ да ваболеягь много сериозно.
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Децата, които ох прекарала окарлатина ши
които е& биле изложени на нея, не требва да
посещаватъ училище докато не имъ се даде по
зволително огь санитарните власти ши отъ лекаря.
Неоременно повикайте декарь. Сърдцето,
бъбреците в ушитъ чеото ож сериозно засегнати
отъ ссардатината и оздравяването требва гриж
ливо да бжде ръководено отъ декарь. Следвайте
предписанието му относно храната, облеклото и
грижат* еледъ подобряването отъ болеотьта.
Грижливото нагледване болния ще продъл
жава оледъ като кожата започне да се бели и
детето излежда привидно добре.
Бойка требва да изпълнява тези наредби.
За да запазимъ децата си здрави, требва
да помогните и на другите хора да вапазятъ
своите.

ВАРНЕНСКО ГР. ОВЩ. УПРАВЛЕНИЕ
Комисарство по прехраната

Сланина варена
48 лева
Саламъ типъ унгарски
80 „
Македонски наденици
42 „
Наденици обикновени
40 „
Ловежийски наденици
48 я .
Луканки обикновени
60 „
Кука нки екстра
80
,'
Пушени гърди
40 „
Пушени котлети
50 „
Пушена сланина
40 „
Солена сланина
36 „ % . •
Свинска мась
36 „
Забелезка: Горните цени се отнасятъ ва.;
първокачествени стока.

За

§2.
месото

Говеждо месо 1 качество
Говеждо месо II
„
Биволско месо
Телешко месо
Агнешко и ярешко месо
Свинско съ маинини
Свинска масъ продавана отъ касапи

20
18
17
22
30
30
34

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

кгр.
кгр.?
кгр.;
кгр.!
кгр,]
кгр.!
кгр.

№ 18
Варна, 26 февруарий 1981 год.
Предъ видъ на това, че разните видове
колбаси, като продукти отъ първа необходимость за ежедневната храна на малоимотното
и бедно население еж добили сжществено зна
чение, и поради обстоятелството, че цената
еа едщигв ве се* намали отъ колбасарите въ
съответствие съ перата на свинското и го
веждо месо, която днесъ въ сравнение съ ми
налите. години е значително спаднала, то втзъ
основа ва чл. 2 п. п, .А* в , В " отъ Закона
за Облекченве Продоволствието и Намаление
на Ск&потията, въ свръзка съ чл. 72 отъ За
кона за Градските Общини
ЗАПОВЪДВАМЪ:
Начаная отъ 1 мартъ калбасигЬ споредъ
долното разпределение да се продаватъ на
дребно както следва:
Обикновенъ саламъ
30 лева
Паризеръ саламъ
42
Шумковъ саламъ
42 I
Леберкезе
.
42
Кървавица
20 *
Пача
У0 *
Мешено
42 "
Кпемвирстъ
36 "
Шаековъ саламъ
56 *
Шунка варена
73 *
Пушена шунка
56 "
Котлети варени
50 *

••

§ 8 .

•

За по-офикасенъ контролъ относно тегло
то на хлеба нареждамъ следното: ' •
а) На видно м"Есто въ вс^ка фурна да
има окачена черна дъска съ размери 30/30
см- на която да се вписва количеството на
произведения презъ деня хлебъ и цената ва
деня
б) На теягяха да има чиста терезия (палавза) съ необходимите грамове.
в) Задължава се веЪки хл-вбарь да се
снабди съ книжка — зав^рева отъ Комисар
ството по Прехраната, въ която да се впвсватъ направенит-в ревизии и резултати отъ
ТБХЪ.

г) Всички коли, които рззнасятъ хлебъ
изъ града да бжттъ чисто боядисани оп
втнъ еъ м?зча боя и да иматъ означена ва

видно мЪсто фирма на стопанина.
д) По ресторантите, гостилниците, мя%'
карниците и др., белия хлебъ да се режи ва
8 парчета, а ТИПОВИЯ хлебъ на 6 парчета,
като всеко парче се прпдака по 1 лв.
е) Вееки хлебарь е длъженъ да произ-*
вежда тиоовъ хлебъ и да ю продава по >
лв кгр., а белия хл*бъ отъ брашно Л 0 по цена 7 лв. кгр.
§4.

'••

Констатирамъ, че цената на бозатъ и кадаифа въ сравнение съ цената на материалите
отъ които се те произвеждатъ е твърде ввес;

ка, за това н а р е ж д а м ъ :

Брой 244

Варненски общински вестни къ

Возата да се продаво по 4 лв. литъра, а
кадаифа 16 лв. кгр.
§ 5.

По етикирането вида и ценитъ на
продуктите.
Всичка продукти отъ първа необходимост!,
независимо отъ това дали иматъ нормирана
цена или не, требва да бхдатъ етикирани.
Задължаватъ се всички съдържатели на
ресторанти, гостилници, калбасьори, мл-вкари
и всички продавачи на съестни продукти да
иматъ окачена на видно мЪсто въ заве
дението си настоящата ми запов-Ьдь.
Възлагамъ на Комисарството по прехра
ната, Ветеринарното и Санитарни отделения,
да бдятъ за строгото и неуклонно изпълнение
на настоящата ми ваповЪдь, като при конста
тиране на нарушение да съставятъ съответни
актове, а на санитарните общински лЪкаара
заповЪдвамъ да взематъ често проби отъ
всички продукти отъ първа необходимость и
и да ги пращатъ въ градската химическа ла
боратория за анализъ, като съ провинените.
се постжпи. съгласно Закона за Народното
Здраве.
Умоляватъ се всички граждани да донанасятъ своевр^енно въ Комисарството по
Прехраната за вс!ко йарушенйе Ж горната
ми заповедь.
~--_ Преписъ отъ настоящата заповъ\дь да се
изпрати на г. Варненския Окр. Управитель
за сведение.
Завед. Комисарството: П. ЗлатевъКнетъ: П. Бяновъ

№ 14.
Варна, 4 Мартъ 1930 г.

§ 11 •
Констатирано е че мнозина отъ гражда
н и ^ изхвърлятъ нечистите води и други
твърди отпад&ци въ градските канали презъ
улочвите шахти и съ това ставата причина
за задръстване каналите и спираре функцио*
ниронете имъ, затова,
3АПОВЪДВАМЪ
Безусловно се забранява хвърлянето на
нечисти води и твърди отпадаца въ градски
те канали, презъ уличните шахти, както и
изместването на похлюпките имъ. Забранява
се сжщо и изхвърлянето на пепель или сметь
на улиците покрай бордюрите, които отпада-
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ци се отнасятъ отъ дъждовните води въ кана
лите и ги задргсгватъ.
На нарушиселите да се съставятъ актове
за налагане наказание съгласно чл. 72 отъ
закова за градските общини.
Изпълнението на настоящата ми. заповедь възлагамъ на подведомствените ми тех
нически, санитарни и общински органи.
На настоящата да се даде най-широка
гласность чрезъ разлепване. глашата и местния печатъ.
. Кметъ. (ц) П._Бояновъ

Варненско Градско Общ. Управление

Обявление № 3924
гр. Варна, 9 мартъ 1931 г.
Въ допълнение на обявление № 3268 отъ
27. II. 1931 г. публикувано въ Дьржавенъ
вестникъ брой 270 отъ б. III. с. г., обявява
се на интересующите се, че на 8 априлъ т.
г. до 10 часа въ Варн, Окр. Данъчно Управ
ление ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция за отдаване на закупвачъ общинския
приходъ „Сергийно право" за време отъ 1
априлъ 1931 г. до 31 мартъ 1932 година.
Първоначална цена 200,000 лв. Залогъ
5% въ банково удостоверение и документи
съгласно 3 В. О. П.
Всички разноски по публикация, гербъ,
данъци и пр. еж за сметка на закупвача.
Поемните условия се виждатъ въ об
щината.
ОТЪ ОБЩИНАТА

Варненско Градско Общ Управление

Обявление № 3923
Въ допълнение на обявление № 3280 отъ
27. II. 1931 г, пуоликуванп въ Дьржавенъ
вестникъ брой 270 отъ 6. III. с. г., обевява
се на интересующите се, че на 8 априлъ т.
г. въ Варненското осрхжно данъчно управле
ние ще се произведе търгъ съ тайна конку
ренция за отдаване подъ наемъ общинското
казино въ приморската градина за време отъ
1 априлъ 1931 г. ео 31 мартъ 1934 г. или
отъ 1 априлъ 1931 до 31 мартъ 1936 г.
Първоначалната цена за първия наеменъ
периодъ е 1,500,000 лв. а за втория —
2,500,000 лв.
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Брой 244

Варненски общински вестнакъ

За проучване въ търгь се изисква залогъ
10% въ банково удостоверение за периода,
за който се наддава и документи съгласно
3. Б. 0. П.
Предложения и документи се приелата
отъ 14 до 16 часа.
Всички разноски по публикация, гербт,
данъци и пр. СА за смйтка ва наемателя.
ПоемнитЬ условия могать да се видятъ
въ общината.
Варва, 9 1931 г.
ОТЪ ОБЩИНАТА.

Варненско Градско Общ. Управление
Отделъ Гражд. Съст. и Социални Грижи

Обявление № 2852
гр. Варна, 19 февруари 1931 год.
На основание чл. 10, 33 и 42 отъ зако
на за пхтищата, покаеватъ се всички варнев-1
ски гражданя които иматъ: автомобили,
камиони, мотоциклети, велисопеди,
файтони, кабриолети, коли и галйо
ти, а така с&що и варегателеьъ добипкъ:

коне, волове, биволи, катъри, муле
та и пр. за свое употребление, или ги от»
ватъ подъ наемъ, да се явятъ и ги обяват
въ Статистическото о т д е л е н и е при
общината (стая № 12), като попълвяп
приготвените за цельта декларации. .
П о д л е ж а т ъ на деклариране сжщ
крави, билолици, овци, кози, свит
и Птицн: кокошки, юрдечкн, гжски,
пуйки и пр. за статистически цели безъ де
се облагатъ съ какъвто и да е било даеъа
Тия декларации попълнени и подписани
требва д а с е подадат»» въ огд-влениго
най късно д о 1 м а й т е к . г о д
Оння отъ граждавигв, които не спазяп
срока, или дадатъ невернии сведения ще
б ж д а т ъ г л о б я в а н и за неизпълнение пред
писанията на поменатия законъ и настояще!
обявление.
Настоящето е з а д ъ л ж и т е л н о и з»
тия граждани, които в п о с л е д с т в и е биха
с е с н а б д и л и еъ превозни средства и добитъкъ въ 15 дневенъ срокъ огъ покупката,
да подадатъ декларация, иначе и т-в ще (&•
датъ подвтргвати на глоба.
- п. Кметъ: А п . Славов»
Н-къ Огд-вла: Н. Халачвв*

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ЛОЗОВЪ РАВСАДНИКЪ

гр. Варна, 9 мартъ 1931 г.
Обявява ее на интересующигв се, че разеадниса е пуеналъ въ продащба повече отъ два милиона резници — първокласенъ и второкласенъ дивъ лозовъ материалъ — Монтикола, Шасла & берландери 41 б, Рипария берландери Телени/
Рипария & рюпетрисъ 101", мурведъръ & рюспеетриеъ 120^
и Арамонъ рюпетрисъ Ганзенъ. Има ехщо и вкоренени лози
Рипария & рюпетрисъ 101".
- *
Материала е строго антетиченъ, отгледванъ на волове,
чистенъ редовно отлично узрълъ и класпранъ прецизно.
Поржчкит* се ивпълняватъ вай-бържо и добросъвестно.
За по подробни сведения и цевмЪ, ивтервеующш* • се Д*
сеотнесътъ до управителя Общинския Лозовъ Разсадд н и къ —
Варна. Телефонъ № 208.
Управдтель: П. Н .
Антоновъ.

