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В Ъ ЗАЩИТА НА НАРОДНИТЪ БОГАТСТВА
къмъ всички икономисти, финансисти, техници.
индустриалци, занаятчии и домакинства.

ГЛТ1ИН
Тъй като избора на двигателната сила и го.
ривните материали за индустрия, земледелие, за
наяти и домакинства е отъ съдбоносно значение за т%хното трайно и полезно съществуване, то време е
да се обясни и разбере отъ всички, които искренно милеятъ за закрепването на нашето иконо
мическо, и стопанско положение, каго какви дви
гатели и горива да се употребяватъ предимно у
насъ.
Благоденствието на нашето отечество е било
на тежки изпитания по причина на заблуждения
или невежество, лични интереси и нехайство.
Вследствие на тия грехове ний сме загазвали, по
пътища, които ни водятъ къмъ съсипия на дър
жавни и частни финансии безъ особенни облаги,
отъ тукъ и къмъ убедняване на страната.
Необходимо е да се ревизира общия сегашенъ стремежъ и *да се призове къмъ щателна
см-втка всеки български гражланинъ, който бора
ви съ двигателна сила и съ горива.
До около 1905/6 година българската още
начинающа индустрия употребяваше каменни въг
лища местни отъ мините Перникъ. Плачковци и
новооткритите такива край Твърдица, Сливенъ и
другаде. За особени нужду се внасяха английски
кардифъ и турски каменни въглища, защото на
шите мини не беха още добре разработени. Мно

ГОР
го наредко се употребяваше петролъ и бензинъ
за съзсемь малки мотори. Появяването на газоженните и диселови мотори, предизвика общъ
интересъ въ младата и жадна за нововъведения
индустрия. Насоката на отделни технически ръ
ководители б+ше къмъ газожените, защото за
т%хъ имаше въ страната горива — дървени въгли
ща ефгини а и антрацитътъ се откри на много
места. Тая двигателна сила беше най подходящия
заместникъ и съдружникъ на парната машина по
удобства и по икономия съ 2/;5 по ефгина за то
гавашните условия отъ парната сила *) Новата
Диселова машина, кояго беше предназначена за
.страни гдето газовите горива беха въ изобилия,
Ромъния, Росия, Америка, Англия и другаде, 6Ь
препоръчена огь техници и продавачи не толкова
отъ добре проученъ общественъ интересъ а отъ
гледна точка на частни интереси. Постепеното и
несмислено нагазвгне въ едрата и дребна индуст
рия. насърдчи личните интереси на чуждитв фаб
рики и на посредниците продавачи на Дисселовата скъпа и скъпо подържана машина
При все
това балканската война ни завири съ повече пар
ни мзшини, пи-малко газожени а най-малко дисе
лови машини. Безконтролно разширение на мест
ната ни индустрия въ и следъ всеобщата война,
•) Стр. Инж. Ярх. Д-во 1907 г., бр. !, .Варнен. Окр.
В-къ* 1931 год., бр. 26, 27 Водна, парна или газова двига
телна сила.
И. Христовъ.
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донесе толкова стари, негодни и нови Дисселови
и др. газови двигатели, щото почти на всекжде
даже и въ земледелието двиг. сила биде замес
тена съ дисселови, полудиссели, нафтови, бързоходни, трактори й др: двигатели Въпреки безпло
дната деятелность на местната индустрия за сега
поради изгубени пазари, вноса на течни горива
днесъ достига на стотина милиона лева, която
сума е абсолютенъ минусъ за общественното богатсво за държав. и частни финансии тъй като нема
реална компензация отъ нейното 7п0тР*бление.
Местните нужди бързо се задоволиха отъ блуждающата индустрия, износа бе почти парализи
раш», а вноса на течни горива намери широко
употребление и въ земледелието, като изблъска
отъ всекжде дървените и каменни вжглища отъ
местно производство. Вместо да се поощри плас
мента на каменни и дървени вжглища, да се под
крепи минното д"Ьло въ страната, да се очистватъ
ежегодно горите отъ отпадъци и вредни изра
стъци и по тоя начинъ да се добие двояка полза
за страната, създаде се общъ народенъ разходъ
отъ стотина милиона лева годишно безъ огледъ
на реалната полза за общото финансово благосъ
стояние на България Безогледната фаворизация
на газовата двигателна сила послужи най-щастли
во на чуждото благосъстояние и на чужди инду
стрии. а насъ очаква всестранно и пълно иконо
мическо пленяване. Полза ще има за ота%лни лица
доставчици на течни горива, и двигатели, но ре
ална обществена полза не ще има. НЪкои достав
чици отидоха до тамъ, че даваха безъ всекакъвъ
контролъ за земледелието съвсемъ неподходящи
трактори- съ течни горива, постигна се пълно ра
зорение на много землед-Ьлски стопанства и други
индустриални предприятия. Противно на тая фаво
ризация, българските държавни и частни мини
работятъ само около 150 работни дни въ годината,
а на бъжарскигЬ каменни и дървени вжглища дир-Ьха купувачи за износъ съ незавидни цени, като
оставаха по складовете неизползувани палящи се
отъ задуха и атмосферни влияния.
Нужно е да се яви на помощь целокупната
народна умствениа и физическа мощь отъ учени
и практични управници, финансисти,, икономисти,
индустриалци, техници, занаятчии, земледелци и
домакинства, за да се запазва малкото иародно
богатство, съ което още можемъ да съживяваме
замрелия стопански животъ и да създаваме рабо
та и поминакъ на отчаяний отъ безработица бъл
гарски работникъ, специалисть и търговецъ; —
Заскжпяване на земледелскигЪ произведения тре
бва да се ограничи, да се заработи съ най прицизна сметка аъ м-Ьстното производство за да
бжде то полеко достжпно за консуматора. Желез

ниците тр*бва да облекчатъ т а р и ф и т е ,
консумацията на местнагв горива да се увеличи
и да се почувствува реална полза отъ гЬхъ.
Стремежа и лакомството за бързо, безполезно и
лекомисленно модеризнране требва да се ограничи,
предъ видъ на нерадостното общо положение за
утрешния день.
За използуването на местните камени и дър
вени въглища въ каквато форма н да било е
необходимо: да се намали цената имъ споредъ
изискванията и нуждите на индустрия, занаяти,
земледелие й домакинства, да има складове на
мините въ по главвитъ центрове на опредълени
цени. Вместо да се правятъ силови централи край
самите мини, гдето не би могли да бждатъ из
ползувани напълно, да се подпомагатъ градища
и центрове въ страната чрезъ ефтино гориво да- ••
же и съ кредити за централи и частна потреба,
защото така ще се създава редовенъ пазаръ на
въглищата и антрацита.
Вноса на двигателите да бжде подъ конт
ролъ съ участие на минитъ, за да се избягва
вноса на постоянни клиенти на чужди скжпи го
рива. Въ минните съвети да влазатъ само актив
ни компетентни членове, познавачи на истинскитъ нужди на страната и индустрията й.
Управителнитъ съвети на индустриалните пред
приятия да иматъ сжщо съответна компетентность
и добра воля за приность не само частна полза а,
и обща такава съ сметка за използуване местните
производства.
За добиване дървени вжглища да се усвоятъ
по съвършенни методи и за сп^циалнитъ нужди
да се предпочитатъ газоженни двигатели споредъ
мастните условия.
При тия по важни условия за използуване
местните гориви материали, страната би се осво
бодила отъ чужди скжпи течни горива*.
Варна, юний 1931.
И. Христовъ
Инж.-механикъ асс.

Варна
Печатница „Войниковъ"
Телефонъ 502.

Рекламирайте въ
Варненски Общински вестникъ
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Отзиви з
(Продължение отъ бр. 251)
Между курортистите, които се състояха
отъ поданиците на бившата Лвстро-Унгарска монархия, се чуваше доста често нем
ска речъ. НемцигЬ иматъ голъма задача
да подържатъ немския езикъ, като интернационаленъ въ придунавскитъ страни. Въ
това отношение българинътъ много ни
симпатизира. Той си дава трудъ да напра
ви пребиването на немеца въ България
леко и приятно. Въ вагона съ който пжтувахме отъ Русе за Варна, имаше обявле
ние на немски и български. Въ градското
бюро за чужденци имаше чиновникъ познаващъ отчасти немски и даже единъ служашъ бъше ми предоставенъ за търсене
квартира. Управлението на банитв ми да
де освенъ това единъ немски проспектъ,
който препоржчва Варна, като на-церите-.
ленъ морски курортъ въ юго източна Ев
ропа По езика на проспекта тукъ таме се
вижда че съставительтъ бЪше иностранецъ.
Би било въ нашия интересъ тукъ да ин
тервенираме Сжшо хотелджии често разбиратъ немски, макаръ, че имахъ нъкои
комични недоразомения. Така напримеръ
еднажъ ми поднесоха вмъсто чаша гореща
вода съ лимонъ — както поискахъ — ед
на студена лимонада а до нея пзничка
.ледъ" . . .
Приятно бъхъ изненадана при посъще
нието на мжжката и девическа гимназии.
И ДВ-ЬГБ здания не еж вече нови, но тъ
ни привличатъ съ СВОИТБ разкошни гради
ни. По стенитъ на коридорите бъха окаче
ни картини — копия на художественни
творения отъ Ц-БЛИЯ СВЪТЬ, а между твхъ:
Кьолнската катедрала. Дрезденската крепосгь. Вартбургъ и пр. Жалко само, че тъзи изображения бъха толкозь увъхтели и
. . .! Не биха ли могли ГБ да бждатъ
смънени съ подарени нови такива отъ погол-вма художествена стойность? Колко би
могла българската младежъ да се запознае
даже по тоя начинъ съ Германия. Сжшо
нашитъ по-стари исторически и културни
нагледни картини нам^рихъ тукъ и то да
же въ по голъмъ комплектъ, отколкото у
насъ. Тримата най-важни Хохенцолерни,
държавници като Щайнъ и пр.. немски
полководци. поети, музиканти ме поздравя
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ваха отъ високо. Като жена ме интересу
ваше най-много Мария Тереза. Една адамо
ва картина въ една класна стая ми напом
ни, че тукъ не еж забравили една отъ най
възвишенигв жени. която като никоя друга
може да послужи за свътълъ примеръ на
майчина обичъ. Момчета и момичета на
държавнитъ заведения носятъ униформи,
момичетата лъте бъди блузи, сини дръшки,
черни чорапи и обуша. въ време на урока
черни престилки, казватъ, че пристиллитъ
били задължителни за учителкитъ въ вре
ме на урока. Изображения на задължител
ното облекло еж окачени на стената при
входа. По този начинъ децата се учатъ на
скромность и вкусъ, освенъ това, еднакви
облъкла усилватъ чувството за обша ра
бота и съзнание за отговорность. Въ двете
гимназии бъха окачени релиефни карти на
България. Въ девическата гимназия даже
лампата въ главния входъ бъше обвита съ
национални цвътове. Гимнастическитъ уп
ражнения на двете заведения бъха пронинати отъ национална идея. Подъ звуковетъ
на роднитъ мелодии, имайки на главитъ
си ярки червено бъли шапки, ученици и ученички изпълняваха своитъ ритмически
упражнения. А когато следъ свършена на
упражненията началството обикаляше фро
нта, всичката младежъ се изправи квто
излъта отъ стомана. Млади хора, които
толкова се самообладаватъ, навърно единъ
день ще правятъ честь на своето отечество,
зашото България, заобиколена отъ своитъ
алчни съседи и страдаша отъ ТЪЖКИТБ
последствия на великата война, може да
разчита на по-добро бждаше само благо
дарение на силна младежъ. Бългьрката
нъма политически права. И по-вече нъма
предъ себе си никакви отговорни задачи;
тя се грижи главно за своето ТБЛО. Забелъзва се французка истънченость. Истина
е, че българката си служи умъло съ тоа
летното изкуство, което у насъ се явява
неестественно и бие на очи, тукъ се СМБта за продуктъ на средата. Както падяшето
южно слънце произвежда ярки цвътове,
така сжшо човъчътъ съ своята тъмно черна
коса и блестяшитъ очи подлежи на влия
нието на слънцето. Цъфтяши аленитв уста
изглеждатъ като пъпка, разцъфнала подъ
лъчистата свътлина. Всички твърдятъ. че
българката била хубава, но ако тя бжде
много хубава, то народътъ ще стене лошъ,
мислеше единъ възрастенъ маджаринъ.
Правъ ли е той?
*"
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зъмъ. Нейната хранителность може да се изрази
въ следните цифри: 250 грама даватъ 70 калории,
равно на хранителностьта на 100 грама млеко,
или едно яйце. Ако при това се постави малко
медъ хранителностьта се удвоява. Всичко това
показва, че тя не бива да бжде пренебрегната
като хрзна.
Бозата е единъ видъ растителна супа, млеч
ната киселина на която унищожава чревните гниения и ферментации, за това тя см^ло може да
се консумира при диарии.
Изтъкнатите преимущества еж достатъчни да
ни убедятъ въ полезностьта на бозата. затова ви
наги и всЬкога искайте и консумирайте боза,
разбира се приготвена по всички хигиенически
изисквания и отъ чисто просено брашно.

Разделението на половегЬ, както се
вижпа се' длъжи на турското влияние. На
една вечерна срЪша видЪхъ двмитъ- на
_ една страна на дългата маса а господата
сед-Ьха отсреща. Пъстрия репъ не е оше
зраво възприетъ.
Съ гордость ми разправяше единъ
българинъ за своя демократиченъ Цврь,
който въ моето време пристигна въ Варна
инконгнито и съ ауто се отправилъ за сво
ята лътна резиденция Евксиноградъ.
КЪСИТЕ ваканции не ми позволиха па
предприема по подробни изучвания; Въ
момента, когато започнахъ по-отблизо ла
се запознавамъ съ населението, удари часътъ на прощаването.
Мария Кернеръ,
Гимназиална учителка—Глайвицъ.

МЕДИЦИНСКИ КОЛОНА
БОЗ
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Редко се срещатъ питиета, които да не причиняватъ нЪкаква вреда, било поради това, че еж.
боядисвани съ различни бои и есенции, въпреки
че носятъ понекога големи названия: „медицински,"
«натурални" и пр.
Едничко изключение въ това отношение пра
ви б о з а т а. По всички краища на страната тя
се приготовлява, за жалость по различни начини
и отъ разлицни продукти, което до некжде нама
лява нейната стойность. Иначе приготвена отъ ху
баво просо, въ чисти еждове и помещения, тя е
ефтино и здравословно иитие. Бозата е ориентал
ско питие, което въ Нубия се приготовлява отъ
дълги столетия. Приготовлява се отъ изварки отъ
просено, царевично и др. брашна. За тая цель въ
единъ казанъ се поставя да ври каша отъ браш
но. Следъ охладяването, тя се оставя да фермен
тира, като се смесва съ особена мая. Следъ
няколко часа се-прибавя малко покълнато просо,
отъ чиито ферменти става много силна ферментация, при което се образува малко алкохолъ, млЪчна, кехлибарена киселини и въгледвуокисъ. При
продължителното стоене се отделя и оцетна кисе
лина — става вписването.
Бозата е резливо, приятно на вкусъ и хра
нително питие, защото съдържа захарни вещества
2-5 — 4 % , декстринъ до 5 % , минерални соли
— 0 5 % , млечна киселина — 0 7 % . Съдържа и
малко количество алкохолъ до 0-5%, който не
може да се отрази вредно на човешкия органи
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Д-ръ Сп. Хубеновъ.
——

I. Важно за износителите на зелвнчукъ
|
и овощия
|
М вото на Търговията, промшленность| та и труда проучва въпроса за вносъ на
| зеланчукъ и пресни овощия въ Полша. Споредъ едно съобщение на Царската легация
въ Варшава отъ 3 того, съществуватъ ус
ловия за вносъ на прасни сливи, круши,
| ябълки и ор-бхи въ Полша. Пръхни, домати
I се внасятъ отъ Италия, а краставяци се
I отглеждатъ въ парници и затова за сжши| гв-нЪма условия за вносъ въ Полша.
;
По ходатайството на м-вото, Легацията
! е поискала контингентъ отъ правитнлство; то на Полша за вноса на сдщитЬ и то за:
! прасни сливи — 200,000 кгр, круши —
: 75,000 кгр., домати — 75,000 кгр., ябълки
{ — 150,000 кгр. и ор-Ьхи 200,000 кгр. Вно; сътъ на сящит-Ь е допустимъ само съ раз; решенъ контингентъ,
!
Следъ получаването на контингента,
! м-вото ще уведоми камаритъ. Тр-Ьбва да се
| има предъ видъ, че използуването на кон
тингента ще стане както миналата година
за гроздето, т. е. ще бжде разпредЪленъ
между-полскит-Ь фирми вносителки на сжщитб продукти, съ които нашитъ експортьори тръбва да влезатъ въ връзка. Това
е общо правило, отъ което не може да се
прави изключение.
Вноснигб мита за вносъ въ Полша на
сдщигЬ продукти възлизатъ;
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За пр-ЬснигЬ сливи — 15 злоти за 100
кгр., плюсъ 10% върху вносното мито манипулационно право. Амбалажътъ и време
то на вноса еж безъ значение.
За крушигЬ — 30 злоти за 100 крг.,
плюсъ 10%, амбалирани въ повече отъ 15
кгр., ако внсътъ се извърши между 1 юлий
и 15 септемврий; амбалирани въ пратки помалки отъ 15 кгр, или презъ друго време
—-150 злоти за 100 кгр, плюсъ 10%.
За ябълкитЬ — 55 злоти, плюсъ 10%,
амбалирани въ по 15 крг. и повече и презъ
времето отъ 1 юлий до 15 септемврий; ам•балирани въ помалки отъ 15 кгр. пратки
или изпращани въ друго време митото
възлиза на 258 злоти за 100 кгр. плюсъ 10°/°.
ОрЪхи — 80 злоти за 100 кгр., плюсъ
10%, независимо отъ амбалажа и времето
на вноса. ОрЪхи се внасятъ отъ Ромъния,
Гърция, Турция и Италия.
Домати — 40 злоти за 100 крг., вне-сени презъ времето отъ 5 юлий до 15 сеп
темврий. Вноса презъ друго време е немислимъ.

__ Варненски Археологически Музей
Постжпления презъ априлъ-юний Огъ ВАР
НА: Паско Талевъ — камъкъ съ надписъ; Л.
Димитровъ — сребърна римска монета; Л Христовъ — сжщо; Хр. Генчевъ — фрагментъ отъ
•берелефъ съ надписъ; Ст. Петровъ — железна
стрела; Н. Ивановъ — сребърна римска монета;
Началника морска пол. служба — две старинни
• икони и камъкъ съ надписъ; Д р ъ Ал. Неделковъ
— 2 бронзови игли, 1 длето и 3 кремъчни стър
гала; 'Ст. Хареевъ — книги; К. Паркамски —
бронз, монета и пръстенъ и 2 глинени предмета; Д.
Спировъ — медна византийска монета; В Панчевъ — 2 медни монети визант. и турска;
с. АДЖЕМЛЕРЪ. Н Кръстевъ — бронзова
монета: Ат. Ив. Яневъ — бронз, пръстенъ; Тона
Николова — металическа гривна; Ат. Я Качаковъ
—металическо копче съ кукичка;Д. Я Качаковъ
— медна визант. монета; Г. Л. Георгиевъ — сжщо римска; Г. Консгантиновъ — новъ бронзовъ
пръстенъ; Ив Ангеловъ — медна византийска мо
нета; А. Сотировъ — сжщо.
с. РУСЛАРЪ'. Б. Георгиевъ — тракийски
конннкъ съ надписъ.
с. ГОЛ. ФРАНГА: Кмета — сжщо франгментъ.
с. ЕЛЕЧЪ: Липчо Пеневъ — 2 сребърни мо
нети: старо-българска и римска.
Дружеството благодари на дарителите.
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Варнен. Град. Обш. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ №11903
гр. Варна, 29.1У 1931 г.
Варненското Градско Обшин.
Управление обявява, че поставе
ните столове въ приморската гра
дина, дадени на експлоатация отъ
предприемачъ, съгласно решение
то на общин. съветъ отъ 28 май
т. г. подъ № 16197 еж общински
и публиката е длъжна да ги пази
и да не ги поврежда.
Използуването имъ може да
става само срещу\заплащане на
предприемача следнигв такси — 2
лв. на часъ за тия поставени въ
първата часть на градината и 1 лв.
— за тия въ втората часть.
Нарушителите ще бждатъ гло
бявани.
Отъ Общината.
Варненско Градско Общинско Управление

Бюлетинъ
за придошлите храни отъ коля въ Варненската
общинска борса на 15 до 20 юний 1931 г.
.0

<и
ех
о
Е

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13

Средната
ЮОгЬхъ
О в:
Видъ на храните цена на
хектолитр. килогр. и о
Жито
Колосъ
Ржжь
Мамули
Ечмикъ
Овесъ
Просо
Бобъ
Леща
Фий .
Нохутъ
Слънчогледъ
Рапица

175

240

150
155
150
90

220
7
210 — 12
240' — 17
200
2

.390

515

240

300

32&

—

480

Ь8

—
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БЪлгродъ въ ц
ве иладежьта. - Чистота. - Банн. ЗГчгбио йло. Отъ списание „Самоуправление" органъ на
съюза на градовете въ България заемаме след
ните интересни данни за столицата на Югославия
— Белградъ, които верваме ще бждатъ отъ интересъ и за читателите на .Варненски общински
вестникъ".
*

*

Чистенето на града е служба, която се за
вежда отъ санитарното отделение. Големи грижи
и средства се отдълятъ презъ последните години
за чистотата. Улицигв се* метатъ и почиствагь
седмично. Службата е организирана съ модерни
смътосъбирачки и поливачки.
*
*

*

Общината издържа и двата вида бани: топли
и студени. Топлитъ бани се намиратъ въ кварталъ „Машарска", а студените — на р. Сава.
Все за сжщото време въ топлите бани се окъ
пали 84305 а въ студените 31298 души.

*

Столицата на Югославия притежава 14 бол
нични заведения. Отъ гвхь три еж притежание
на общината. Презъ 1931 год. ще се привърши
големата общинска болница, която е въ строежъ
отъ две години насамъ.
Общинската санитарна служба се разделя на
шесть бюра. между които се числи службата по
погребенията и тая на пожарната команда. Самата
санитарна елтжба датира отъ 1894 г. презъ 1901
год. е въведена службата по стерилизиране на
млекото, а отъ 1925 год. образуването на спе
циални училищни санитарни секции — всека сутринь се отпуща на анемиченъ ученикъ. по 250
грама чисто млеко. Амбулаторната служба е от
крита презъ 1902 год. Едва презъ 1925 год. е
създадена специална ветеринарна служба. Презъ
изтеклата година санитарната служба е зарегистрирала 45825 прегледа на болни и 56445 ре-.
визни. Презъ сжщото време еж заболели отъ за
разителна болести 2176 души, отъ които 90 слу
чая еж смъртоносни.
*

*

*
*

*

Общината притежава своя библиотека, която
наричатъ „градска" библиотека и отдЪлна общин
ска читалня Общинската библиотека притежава
4317 тома книги. Презъ 1930 година на библио
теката е билъ отпуснатъ кредитъ въ рззм-Ьръ на
ЗООООО динара.. Закупени еж биле 2240 тома
книги.
. . ' - ' .
*
*

*

Държавниятъ университетъ притежава 6 фа
култета отъ които единъ по медицината и оптич
но дело. Числото на студентите презъ 1930 год.
възлиза 7850 отъ които 6100 студенти и 1750
студентки.
Числото на среднитъ учебни заведения е 8,
отъ които 4 за ученици, и 4 за ученички. Чи
слото на учителит* . презъ 1930 учебна година
възлиза на 3900.
*

*
*

Огь 22 априлъ 1920 г. общината е въвела
къмъ основните и средни училища и специалното
"психологично и умствено изследване на ученици н
млздежьта. Резултатите, споредъ директора на
службата, еж задоволителни. Общината е въвела
тъй наречената . С е д м и ц а на обществе
ното здраве". Всека година санитарната служба
организира една седмица презъ м-цъ май, презъ
което време се четатъ въ всички части на града
беседи отъ л*кари и общественици. Числото на
л-вкаригЪ възлизатъ на 700 души отъ които 600
души практикуватъ.

\

*

Числото на основните училища е 22. Презъ
последната учебна година числото на децата въ
основнигв училища възлиза на 12289 отъ които
6319 момчета и 5970 момичета.
*
*

*

Народния театръ е основанъ още презъ
1868 г. а е подобренъ и увеличенъ презъ 1922
год. Числото на артистите отъ операта и драмата
възлиза на 150 души. Освенъ операта, която се
числи къмъ народния театръ, Белградъ' притежава
едно висше музикално училище.
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Хроника
СПОРЕДЪ едно решение на Върховната
Сметна Палата м вото на благоустройството не е
властно да предписва начина за извършване раз
ходите за строително предприятие на изборно
учреждение.
ЛИПСАТА на решение на
за одобряване извършена отъ
дировка не е отъ значение да
отъ право на пжтни и дневни
наложена отъ по горна власть.

общинския съветъ
кметовете коман
лиши последнигв
пари, щомъ тя е

ОБЩИНСКИТЪ съвети могатъ да гласуватъ
допълнителни бюджети само въ случаите предви
дени въ чл. 231 отъ правилника за прилагане
закона за градските общини.
ОТЪ ИЗВЕСТНО време въ столицата започна
да излиза списание „Земя" въ списването на което
взематъ участие видни наши общественици, жур
налисти и икономисти.
Последния брой на „Земя" е посветенъ на
нашия градъ. Въ единъ отъ броевете на „Вар
ненски общински вестникъ" ще се повърнемъ
върху този специаленъ брой на списание .Земя".
ОТРАДЕНЪ фактъ е че тази година започ
наха да пристигатъ летовниците много ранО|
особено чужденците. Летовници чужденци въ
Варна имаше още презъ м-цъ май.
Презъ последните дни дойдоха значителенъ
брой чехословаци.
ОТЪ 7 ЮЛИ всека седмица отъ София ще
се пущатъ специални влакове за Варна. Пжтницигв пжтуватъ съ 5 0 % намаление ако пристоятъ
въ Варна най малко 7 дни. Връщането е сжщо
съ 5 0 % намаление. Такива влакове ще има до
Ю септемврий.
ПО ИЗДАВАНЕТО патенти на частни лица
за правоварене на ракия следва да се спазвагь
нарежданията на данъчнигв власти относно изи
скването на бирнически удосговерения.

Стр. 7

КОМИТЕТА по уреждане мрзикалнитъ тър
жества е приключилъ съ предварителната подго
товка на тържествата. Уреденъ. е въпроса за
участието на народната опера.
ВАРНЕНСКИЯ общ. театръ наскоро открива
летния си сезонъ.
СЪОБЩЕНИЯТА въ местната преса за нЪкакви неуредици въ общинската опера СА при
бързани и, въ поголймата си часгь, не отговарятъ
на истината.
Говори се че операта ще излезе съ разяснение.

Външно хроника
Специална полиция за пжтищата
Въпросътъ за създаване специална полиция,
която да надзирава правилното движение по пж
тищата се изучава въ управителните среди почти
въ всички държави.
Огъ втората половина на 1928 година въ
Франция е създадена специална полицейска служ
ба за пжтищата. На свой редъ въ Англия е вл%зълъ въ сила новия законъ за движението и
превозъ.

Градъ на спорта
Общиискиятъ съветъ въ Амсгердамъ (Холан
дия) е приелъ бюджета за новата финансова
1031/32 година въ който особено е застжпенъ
спорта съ отпущането на гол%ми парични сред
ства и създаване специално игрище за общин
ските чиновници и работници. Общината е от
пуснала 55 мил. лева за откупване разни места
отъ които ще създаде едно големо уредено иг
рище. За сжщого игрище общината отпуща 56
мил. лева, които да бждатъ изразходвани за съз
даването на плавателенъ басеинъ и други прис
пособления. За общинското игрище се отпуща 18
мил. лева. Международниятъ съюзъ на градовете
като съобщава горните сведения заключава, че
Амстердамъ съ право може да носи името „ градъ
на спорта".
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СВЕДЕНИЕ

Общински гори въ Америка
Споредъ данни получени отъ съюза на Аме
риканските градове щата Масашузетъ има 86 об
щински гори съ една повърхность^отъ 8093 хактара, Насърдчението за насаждане на общвнски
гори се извършва отъ едно специално сдружение,
което доставя и насажда безплатно по 5000 дър
вета на всека градска община, която би отде
лила 40 или подече хектара земя. Насадени еж
по този начинъ 38 общински гори.

Покровителетвуване на природ
ните хубости въ Франция
Много общини въ Франция занемаряватъ
своите исторически паметници, легендарни мест
ности, пейсажи, и пр. съ което предизвикватъ
техното по скорашно унищожаване. Законътъ за
горната цель отъ 31 Априлъ 1906 година се
е счелъ въ много отношения за непъленъ за неясенъ и недостатъчно покровителствуващъ изброе
ните обекти. Камарата е гласувала законъ отъ 3
май 1930 год. който е въ сила отъ 1 януарий
1931 год. и задължава всички общини съ гри
жата да подържатъ и съхраняватъ грижливо всич
ки природни хубости, исторически и легендарни
местности или славни дати на французката наука.

ГолЪмъ напливъ отъ чужденци летов
ници въ Варна
На 1 того съ ускоренъ влакъ пристигнаха
въ Варна идящи отъ западъ презъ Русе много
чужденци—курортисти.
Очаква се да пристигнатъ утре още много
гости, които вече еж слезли въ-Русе.
По този поводъ ние се отнесохме до куруртното бюро отъ. кждето ни се дадоха сведения, че
сравнително миналата година днесъ Варна се по
сещава повече отъ чужденци.
Отъ статистиката се вижда, че въ сравнение
съ миналата гадина до вчера огъ Австрия има
въ повече отъ петдесетъ лътовници, отъ Полша'
въ повече отъ 42. отъ Чехославия въ 'повече 55,
отъ Унгария въ повече 10. отъ Турция 26.
Очаква се, че тази година Варна ще* бжде
посетена отъ;много повече летовници чужденци
отколкото миналата година.
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за извършенигЬ работи отъ Водно-Канали
зационото отделение при Варнен. Гр. Об
щина за времето отъ 1 май до 31 с. м. 1931 г
ПО ВОДОПРОВОДА:
1.
2.
3.
4.
5.

Поправка общински чешми
70 бр.
Поставяне водомери
54*,.
Извадени
.
21 ,.
Скициране заявления
27 ,
Пробиване и приемане на нови
инстилации
20 »
6. Поправка пожарни хидранти
5 ».
7. Поправка спирателни кранове
2 ,
8. Изолации
17 ,
9": Предупр. граждани за дългъ къмъ
общината
,
25 душ»
10. Проверка водопроводи
19 бр.
11. Затваряне на частни чешми
26 я
12. Пускане на част. затв. чешми
22 .
13. Поправка въздушницигб въ
Аджемлерския водопроводъ
3»
14. Направа водопр. въ Погр. секторъ 55 м.
15. Поправка хидрантови чешми
7 бр.
16. Изваж клинкстигЬ на сп. кранове 2 ,
17. Направа клонове за хидр. чешми 2 •
18. Направа нова чешма халит-Ь
на ул. Владиславъ
1 »
19. Снемане водопр. на банигЬ
20. Поправка водопр. въ Теке-Караачъ
21. Поставяне отклонение за продухване
на шадървана въ морската градина
22. Каптиране водата на ул. Каналска.
ПО КАНАЛИЗАЦИЯТА:
1. Чистене на отоци по улицитЬ 24 бр2. Поправка и чистене град. клозети 3 .
3. Поправка канали ул. Саидова
гр. Варна, юний 1931 г:
Началникъ Отделението,
Инженеръ: И. х. Стояновъ

1

