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Л. К. Бочевъ

Въ местната преса напоследъкъ се пов
дигна въпроса за двойното счетоводство въ
Варненската община, важностьта на който
не искаме да_отричапце,. Аксиома... е: .добри
сметки—добри финансии. Шша да обвиня
ваме и въ тенденциозность писачите.
Разбиранията могатъ да бждатъ различни
въ зависимость отъ много условия. Опас
ното е, когато съзнателно се отбягва обективностьта и заключенията се правятъ възъ
основа на неистински факти.
За да бждемъ справедливи, требва да
отбележимъ, че не твърде розовото поло
жение на общинските сметки е заставило
общинската управа да се замисли за начи
на на подобрението имъ. Навремето се го
вори доста по това, писаха се изложения
и най-сетне се реши да се направи тази
реформа, която натоварените съ реализи
рането й лица считаха за възможна и да
ваха пълни уверения за успеха й.
Така^започна, доколкото си спомняме,
огромната работа за реформирането на
общ. счетоводство. Много трудъ се положи,
Ще подчертаемъ, добросъвестенъ. Месеци
наредъ се работи буквално денонощно, съ
по 2 или 3 смени. верно е, че маса сръдства се разходваха, но гЪ бЪха необходими, защото прехода между старото и но
вото, тр-Ьбваше да бжде колкото се може
по-късъ. Сметките требваше бързо да се

поставятъ въ редъ споредъ изискванията
на реформата.
Вече 5 години отъ тогава. Време пре
достатъчно за реализирането на подобна
реформа. Бюджетътъ на общината е годишенъ и това, което реформата направи
презъ течение на тогавашната финансова
година, става всека година съ влизането въ
сила на новия бюджетъ, т е. наново обло
зи, наново сметки, които въ този периодъ,
за всички бюджети еж съобразени напълно
съ нейните изисквания и следователно, има
създадена даже и практика.
Така че, заключения за резултата мо
гатъ добросъвестно да се дадатъ вече. Такъвъ, какъвто е, той се „дължи, споредъ
насъ, първо — на системата и второ — на
лицата. Имали сме други пжть случай да се
искажемъ (спр. статията ни: .Общинската
финансова служба"—сп. .Самоуправление"
год. V. отъ 1.1У. 931 год. кн. X. стр. 1 и
„Варненски общински вестникъ- бр. 10 отъ
24.У 931 г.) по този въпросъ.
Сега, обаче, не се търсятъ причините,
а се обежжда резултата. Това е естестве
но и никой струва ни се, нема да отрече
неговата логичность. Тамъ се търси и оправ
данието на правените разходи. И това е
приемливо. Съ нищо неоправдано е посрещането съ нервность некой констатации и
обвинението авторите имъ въ недоброеж-
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вестность и невежество. Това не осветлява
въпроса и не доказва при никакви спорове
правота на защищаваната теза. Нуждни
еж факти, обективно преценени.
Тия, които стоятъ подалечъ отъ функ
циите на общинските финансови служби,
правятъ своите заключения отъ случайния
и времененъ контактъ, който иматъ съ гБхъ.
Така се е създало известно убеждение,
което въ никой случай, поради лошите еденични впечатления, не е добро. Но, такива
впечатления не биха отразили верния резултатъ. Те. макаръ и отъ значение, не
илюстриратъ напълно създаденото положе
ние. Техния брой и разновидни причини,
обаче, могатъ да оформятъ единъ отрицателено възгледъ. Обикновено тези еж фак
тите. които се иматъ предъ видъ и отдел
но взети, може би еж правилно преценени.
Нуждно е,- обаче, всичко добро и лошо, да
се обобщи и тогава да се прави преценка.
Така ще имаме необходимата обективность.
Големиятъ брой чиновници, особено ако
има излишни, не е сериозно основание за
повикъ противъ новото счетоводство въ об
щината, ако резултата, който дава е добъръ. Излишното може да се съкрати. Ако
и некомпетентность пречи и това не е отъ
характеръ да дава право за атаки срещу
самото счетоводство. Тя може да се подири,
намери и отстрани.
Не отъ малко значение е, наистина,
формалниятъ въпросъ. Общините се управкяватъ и функциониратъ по установени въ
респективните закони, постановления. Те
еж твърде обширни и всеобемляющи, за да
не оставятъ извънъ своята сфера въпросътъ за счетовоеството. То е предвидено
тамъ. Посочено е какво требва да бжде,
какъ требва да се води и необходимите му
книги. Законите-за общините, макаръ и
много стари, еж претърпявали редъ изме
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нения, но въ тази имъ часть до сега, те не
еж бивали засегнати. Това сведочи все не
що за въ негова полза. Ако за селскитй
общини не се е схващало за належащо,
поне за градските, кждето може да се на
мери и достатъченъ подготвенъ персоналъ,
то можеше да се въведе. Но и за техъ зако
нодателя не иска да прави изключение.
Последниятъ законопроектъ за общинитЪ
сжщо не въвежда двойно счетоводство.
При това положение, въпроса е изясненъ отъ гледище на закона. Той не го
предвижда. Но забранява ли го? Ние мис
лили,—не, но при условие да не се изоста
вя предвиденото въ него. Това още далечъ
не значи, обаче, че требва да се водятъ
две счетоводства. Много нещо би могло да
се коордира и, книжата и бланките се приспособятъ така, че безъ да игнориратъ
първото, да служатъ и на второто. Тогава
почти нема да има увеличение на вещест
вените разходи, а може Ой само едно нез
начително такова на персонала.
Такава комбинация нищо не пречи да
бжде направена. До колкото ни е известно,
Столичната община сжщо е извършила едно
подобрение на счетоводството си, като го
е нагодила, чрезъ разни нововъведения, кои
то не изменятъ основния му характеръ определенъ отъ закона, къмъ" нуждите на
живота. Това е направила и Варненската
община, като си е послужила съ принци
пите на двойното счетоводство. Кжде ся
получени добри резултати, дейностьта на
съответните служби показва.
Спокойствието, разумностьта и компетентностьта въ появилия се споръ, съ пред
поставка—обиктивностьта, ще доведатъ са
мо, до полезенъ край. Ако доброжелател
ство е подбудата за появяването му, той
требва да върви по този пжть.

Д-ръ Ив. Хр. Ивановъ

ЛЕЧЕНИЕ СЪ Г Р О З Д Е

Плодовете еж твърде полезни за човешкия
организъмъ. Те съдържатъ, изобщо взето, малко
белтъци, тлъстини.и вжглехидрати, а повече вода
„ органически киселини, минерални соли и етерични
1 масла, които имъ придаватъ приятенъ ароматъ,
приятенъ вкусъ и освежително действие. Освенъ
това, плодовете съдържатъ, въ значително колиество, витамини, които еж необходими, както за

детския, тъй сжщо и за възрастния организъмъОрганическите (плодови) киселини, които се намиратъ въ плодовете, спомагагь за смилането на
храната; т-Ь убиватъ въ непродължително време
микробите, които, по една или друга причина еж
попаднали въ червата и причиняватъ вредни ферметации. Тези киселини еж ябълчна, , лимонена,
винена и др. Различни учени еж изследвали влия-
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нието на гЬзи киселини върху болезнотворнигЬ
микроби и еж. доказали, че тъ еж отлично бактериубийствено средство. Отъ това следва, че
ЯдодовегЬ, които ги съдържатъ, еж едни отъ
най-добритъ- дезинфектанти на дебелите черва.
Чрезъ употребление на плодове, мнего болести,
които се дължатъ на микроби, заразяващи сто
маха и червата или черния дробъ, се излекуватъ
или пъкъ не успеватъ да се изразятъ съ болеенни
признаци.
Освенъ киселини, плодовете съдържатъ и
соли, които попълватъ нуждите на организма отъ
такива, и подобряватъ обмената на веществата.
Захарьта която се съдържа въ плодовете,
обикновено е гликоза или левулоза, тя н%ма нужда
отъ преработка, а се поглъща въ готовъ видъ и
набавя необходимите запаси отъ захарь на орга
низма.
"
Болшинството отъ плодовете съдържатъ мал
ко тлъстини и белтъци. Такива се съдържатъ по
вече въ орехите, лешниците, бадемите и др Тези
плодове дължатъ хранителностьта си главно на
тлъстинитъ и белтъци. Другите плодове еж сжщо
хранителни, като хранителностьта имъ се дължи
главно.на захарьта, обаче главното си здравослов
но действие върху организма те дължатъ на орга
ническите киселини, солите, водата и витамините.
Измежду всичките плодове, по отношение на
здравословни и целебни качества, а сжщо така и
по отношение на хранителность, първо место дър
жи г р о з д е т о . То справедливо се нарича царь
на всички плодове.
Съставните части на гроздето, въ 100 грама
суровъ продуктъ, еж следнигЬ:
~Вода
75-80%
Захарь (гликоза и левулоза) 1 7 — 2 5 %
Бълтъци
0.590/0
Тлъстини

о-зо%
Соли
0.530/0
Органически киселини
О.ЗО—0.45%
По своя състоя гроздето е много близко до
състава на женското млеко, което съдържа 8 7 %
вода, Ц 0 / 0 захарь, 1 5 % белтъци и 0.40% соли.
Поради това, гроздето се явява единъ видъ пло
дово мл*ко, дадено на човека отъ майкатаприрода.
Солигв на гроздето еж различни: калиеви,
натриеви, калциеви, магнезиеви, железни, фос
форни и др. окиси.
Въ обивката на гроздето се съдържатъ и
много витамини, а сжщо и танинъ.
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Гроздето има отлично действие върху човеш
кия организъмъ. Обаче, за да бжде полезно, то
требва да се яде хубаво измито, особено въ време
на епидемия, и винаги — наедно съ луспитъ.
Здравослопното си и лечебно действие гроз
дето дължи на своя разнообргзенъ оставъ
На първо место, поради съдържанието на за
харь, гроздето е добра храна. Захарьта, която е
гликоза и левулоза нема нужда отъ преработване
въ червата и се всмуква направо въ кръвьта. Тя
се натрупва въ черния дробъ, дето се полемелизира въ форма на гликогенъ, отъ който организмътъ отпуща необходимото количество захарь въ
кръвьта. Понятно е, защо у уморени и преуморени
хора гроздето покрай осветлителното си действие,
указва и бързо възстановително и отморително
въздействио. У такива хора умората е изчерпила
или отнесла твърде много гликогенъ отъ черния
дробъ, необходимъ като енергитиченъ (горителенъ)
материалъ. Гроздето, съ своята готова захарь,
която бързо се всмуква презъ червата тъй кгто
нема нужда отъ преработя успева бързо да по
пълни загубите и да възстанови работоспособностьта на организма. Отъ друга страна гликозата
е добъръ дезинфектантъ на червата и указва
диуретично действие.
,
.. . Гроздето съдействува за по-лесното смилане
на храната. Установено е, че въ луспите иа гроз
дето има пепа.нъ, една отъ необходимигв съставни
части на стомашния сокъ. Пепсинътъ е предназначенъ за смилане на белтъците. Вкарването му
отвънъ, чрезъ гроздето, подпомага организма и
му спестява доста енергия,', необходима за произ
веждане пепсинъ. Отъ друга страна понеже луспит* на гроздето съдържатъ целулоза която за
силва движенията на червата, то отъ това следва
че гроздето е отлично средство срещу запекъ и
чисти основателно дебелитъ черва.
ОргеническигЬ киселини, които се съдържатъ
въ гроздето, както казахме по-горе еж отлично
дезинфекцираше средство на червата. Въ дебелигв.
черва постоянно става гниене на хранителните
остатъци. Поради това гниене дебелигв черва
иматъ алкалична среда, въ която се завъждатъ
вредни микроби. Презъ живота на чов*ка т*зи
микроби отделятъ отрова (токсинъ), която презъ
стенигв на червата се всмукватъ въ кръвьта и по
степенно отравягь организма. Мечниковъ посочва
като една отъ главните причини за старосгьта, това
гниене. Той съветва да се употребява киселото
мл%ко, което съдържа т. н. ЬасШиз Ьи1дапси5;
последниягь изменя средата въ кисела и, понеже
вреднигЬ микроби не търпягь такава срЪда, гЬ измиратъ. По този начинъ киселото мл*ко е едно

средство за подмладяване. Ние бихме казали ежщото и за гроздето. Органическите киселини, кои
то се съдържагь въ него, избиватъ микробите на
дебелите черва, и съдействуватъ по този начинъ
за запазване здравето и младостьта на организма.
Освенъ това, ако въ стомаха или червата; или въ
жлъчните пжтища и черния дробъ, еж попаднали
болезнотворни микроби, които еж готови да причинятъ. болесть, гроздето, съ своите органически
киселини, убива тези микроби и предпазва орга
низма отъ заразяване. Най-сетне ако смилателнитЪ
органи еж заболели вече отъ некоя болесть, гроз
дето подпомага по бързото имъ излекуване.
Органическите киселини на гроздето освенъ
това указватъ освежително влияние върху целия
организъмъ, уталожватъ жаждата и забавятъ сър
дечната дейиосгь, съ което, косвено съдейству
вал. за подобрение храненето на сърдцето.
Водата на гроздето, която е въ най големъ
процентъ, заедно съ разнообразните соли, указватъ
влияние върху обмената на веществата. Водата, _
както зиаемъ, ускорява процесите на метаболизъма.
Солите създаватъ ония ср*ди, въ които, единъ
видъ, плуватъ тъканите и които обуславятъ нор.
малната имъ дейность. Чрезъ техъ сжщо тъй про
цесите на метаболизма се засилватъ. Това дейст
вие става* още по-целесъобразно, благодарение на
диуретичното действие на гроздето.
Диурегичното действие на гроздето се дължи
главно на водата и солите му, и сжщо, отчасти и
на гликозата. Колко е силно това действие, всеки
знае отъ опитъ. Не, следъ дълго, този, който е
ялъ грозде получава позивъ за пикане съ лекъ
напънъ. Ако се сравнява обикновеното денонощно
на урината у единъ и сжщи човекъ, преди и следъ
като е ялъ, грозде ще се види, че въ последния
случай количеството на урината е по-гол%мо.
Чрезъ усилената дииреза става изчистване на
организма отъ отровните вещества, главно отъ пи
кочната киселина, която е най-важна причина за
артритизъма: подагре затлъстяване, камъни въ
черния дробъ, жлъчката и бъбрецигв и пр.: отъ
тукъ и целебното действие на гроздето при т*зи
болести.
Най-сетне витамините въ гроздето, които се
съдържатъ главно въ луспите му, указватъ, сжщо
така благотворно влияние върху организма. Вита
мините еж необходими за стимулиране на жизне
ните процеси. Т-в действуватъ, както смолата, коя
то намазва лжка и го прави годенъ, да свири. 'Т-Ь
еж твърде необходими за растенето на организма,
за дейностьта на нервната система, за кренкостьта
на костите, за нормалния съставъ на кръвьта и

пр. Липсата на витамини причинява различни бо
лести наречени авитаминози: окорбутъ, рахитъ,
берибери, злокачествено малокръвие и пр. Понятно
е, че гроздето, което съдържа богатъ запасъ огь
витамини ще бжде отлично целебно средство
срещу тези болести и ще бжде много полезно за
деца, особено рахитични.
Огъ всичко казано до тукъ виждаме, че
гроздето е отлично хранително, лекосмилателно,
лекоразслабително, очистваще и дезивфекцираще
червата, усилваще метаболазъма диуретично, противоавитаминозно и освежаващо средство. Гроз^
дето е естествено лекарство, дадено отъ приро
дата на човека.
Много болести се лекуватъ съ грозде. Въ
Европа главно въ Германия, Франция, Швейцария
и пр. има специални курорти и санаториуми, дето
изключително се практикува гроздовото лечение.
Около тези курорти има богати лозя. отъ които
всекидневно се доставя пресно грозде.
У насъ Господъ сжщо ни е наспорилъ съ
грозде. Обаче ние още нъмаме специални курорти
за гроздол-Ьчение. Но нищо не пречи на мнозина
болни да се лекуватъ сами, или подъ ржковод- I
ството на лекарь, съ грозде. За цельта требва да
се постжпва по следния начинъ: предпочита се I
пресно грозде, особено памида или гроздето на ^
едри зърна, откъснато сутрннь, докато има още
роса. Обаче, нема големо значение, ако гроздето
не е съвсмемъ пресно. Гроздето дето" се употре
бява отъ 1 / 2 до 3 кгр. дневно. Това зависи отъ
обстоятелството, което може да понеже стомаха.
Гроздето се приема сутринь, на гладно сърдил
преди обедъ, следъ обедъ и вечерь, преди ве
черя. Принципътъ е, гроздето да се яде винаги
на гладно сърдце. Даже при по-тежки болести, I
известно време може да се употребява изключи
телно само грозде.
Лечението съ грозде продължава единъ ме. сецъ, но още по-полезно е то да продължа83
повече.
Въ зависимость отъ гореописаните свойства
на гроздето, то лекува много болести: артритизъмъ,
съ всичките му прояви: подагра, затлъстяване и
др. (чрезъ урегулирване метаболизъма и изхвъР'
ляие на пикочната киселина чрезъ засилената диуреза), стомашни и чревни болести, диспепсия, запекъ, маясълъ и др. (чрезъ дезинфекцирашето си
и разслабваще действие), камъни и п*ськъ въ чер
ния дробъ, бжбрецигв и жлъчните пжтища и пи
кочния мехуръ (чрезъ диуретичното действие я
урегулирване обмената на веществата); чернодроб
ни болести, жълтеница и др., рахитъ, малокръвие
и пр., умора и преумора.
1
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Гроздето може да се употребява и изсушено
—сухо грозде или стафиди. Въ този си видъ то
^н отличава отъ пръсното съ по-малкото съдър
жание на вода и витамини но е пакъ полезно.
Здравитъ хора требва постоянно да иматъ
грозде на трапезата си презъ гроздовия сезонъ.
Гроздето е една евтина храна, и не бива да се
счита за луксъ. Като знаемъ, че то подобрява хра
носмилането, премахва, умората и освежава орга
низма, попълня съ ценни хранителни запаси чер
ния дробъ и т. н , ние виждаме, колко полезно е

I
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гроздето за всички хора,, и заради това требва
да го препоржчваме навредъ. Впрочемъ: „Яжте
грозде, давайте на вашитть деца и б&дстс
сигурни, че поде влиянието на тпзи сочни и
ароматични хапчета, които природата е при
готвила като цплебенз балсама, вашето
здраве ще закрппне и вашияте оршниземе
ще надвие много болести! Ако сте болни,
опитайте и грозделпчението! Не отбгогвайте
никога ота природата, а тзрсете лпкз ва
плодоветгь на нейното люг&що творчество/"

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТЪ ВАРНА.
Самоковския кметъ г. Ат. Германски
Л-БТО б е за кратко време въ града ни.
Г-нъ Германски предава впечатленията
си въ „Самоковския общински вестникъ".
Между другото той пише:
Очевидната необходимость да се съз
дадат» условия за засилвание курортизиранието на нашия градъ ме накараха да по
сетя Варна, за да мога да проследя начи
ните, плетищата и средствата, чрезъ които
тоя градъ е създалъ и държи първенствуюШе положение въ българските курорти.
Който е билъ преди 10 години въ Варна
и в-Ьрва, че тя и днесъ е въ сжщото по
ложение—жестоко се мами.
Съ обществена подкрепа, чрезъ съдей
ствието на държавата и популярната банка,
силна и смела ржка е преобразила бла
гоустройствено доста много нЪша въ тоя
градъ, за да стане за едно десетилетие
неузнаваемъ за предишните му посетители.
Варна и Самоковъ — това еж два града,
които досушъ си приличатъ, -разбира се,
не въ благоустройствено отношение, защо
то Варна завършва благоустрояването си,
а у насъ едва е започнато. Не си прили
чатъ и по местоположение, понеже Варна
« крайбреженъ пристанишенъ градъ на
морско равнище, а Самоковъ е планински
кжтъ на хиляда метра надъ морето. Не си
приличатъ нито по поминъкъ и численость
на жителите, а се схождатъ само по ед
наквата си участь, дошла като послеествие
отъ войните за освобождението и обеди
нението на българското племе, поради из
менението на границите.
. . . Виждайки бедственото си поло
жение, варненци еж потърсили начини за
•^ъздавание чрезъ други средства поминъкъ
«а жителите, сир. чрезъ приграждането
това

града за морски курортъ, и действително
днесъ виждаме, че пжтя е билъ правилно
избранъ, За да се пригоди Варна за ку
рортъ, похарчени еж 60 милиона лева. Има
улици, които еж разширени съ 6 метра,
като за тая цель еж събаряни или отрезвани масивни здания. Освенъ павираните,
главната улица, водяша за морето, е китонирана, за да нема прахъ. Китониранъ е
и пжтя за Евксиноградъ. По всички улици
еж поставени бордюри каменни и цимен
тови. Последните еж повече отъ първите.
По всички по главни улици еж направени
тротоарите отъ набраздени квадратни ци
ментови плочи съ задължителенъ еднакъвъ
образецъ за целия градъ, нещо, което съз
дава приятно впечатление на минувачите.
Градътъ е безупречно електрифициранъ и
водоснабденъ, обаче водата е варовита и
нема отъ где да се вземе друга. Петоетажни нови хотели задоволяватъ нуждите на
проходящите. Два километровата градска
морска градина, съ фонтани и красиво съ
четани цветни могилки, е гиздаво подре
дена. Тамъ еж поставени паметниците на
възраждането съ бюстовете на Паисий,
Ботевъ и Левски. Нова и красива сграда е
направена въ сжшата градина, която слу
жи за казино, ресторантъ и танцовъ плацъ,
гдето почти презъ целото денонощие сви
ри музика. Издигнати еж красиви нони
сгради за морски бани, които споредъ ду
мите на познавачи на въпроса не отстжпЕатъ въ нишо на европейските такива. Въ
средата на тия постройки издадена е на
вжтре въ морето и направена високо ци
ментова тераса съ сладкарница и бюфетъ,
гдето публиката седи и се любува на кра
сивото море и наблюдава еднакво удобно
въ двата плажа—женския и смесения.
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. . . Грамадните суми за курортното
пригаждане на Варна днесъ вече обилно
даватъ резултати. Презъ сезона ежедневно
се къпятъ отъ 10 до 15,000 души. Таксата
е 10, а за II класа 6 лева, безъ завивкитъч
Градътъ гъмжи отъ чуждеции: чехи. поля
ци. немци, маджари и ромънци.
. Всички варненци презъ сезона се поегвеняватъ въ кжши и отд-влятъ за подъ
наемъ мобелирани стаи, и само така може
да се помЪстятъ МНОГОХИЛЯДНИТЕ курор
тисти. Въ крайморската часть на града,
стая съ 2 легла дава меееченъ наемъ 3—4
хиляди лева. Значи, за сезона 6—8000 лв.
Въ по отдалечените постройки наемите еж
по-ефтени. Като изключимъ наемигв, всич
ко друго е аного евтино. Има гостилница
„Народенъ сгопъ". която дава супи отъ 3
до 5 лв. и готвени ястия отъ 7 до 10 лева.
Разбира се. има и скжпи места, но най-
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скжпия ресторантъ- въ морската градина,
все пакъ е по-евтино отъ повечето софий
ски такива.
Впечатлението ми е, че варненци мно*
го на време и съвсемъ правилно еж пре
ценили новосъздаденото си положение и
уместно еж пласирали 60 милиона въ бла
гоустройство, за да мог.атъ вече да бератъ
плодовете на ПОСБТОТО.
Верно е, че удобното крайбрежие на
Варна е създало условия за създаване мор
ски курортъ, но така сжшо е верно, че
природата е наредила и е създала усло
вията и на Самоковъ да може да бжде
най подходяшъ и удобенъ планински курортенъ градъ—липсва благоустрояването.
Нека прочее мислимъ и действуваме, за да
нам-вримъ необходимите средства за та*
цель.
Примерътъ на варнении ясно показва.
че и нашия пжть е сжщиятъ.

На изумрудния брегънаЧерно-море
Полското сп Радио помества следната
статия за Варна: Надъ Черноморссия заливъ,
заобиколенъ съ изумрудени булеварди, на
повече отъ 100 метра надъ морското рав
нище, лежи живописната българска Варна.
Мекка за жадуващите за въздухъ, слънце
и море за европейски туристи, юженъ градъ
на чувства, толкова неоцененъ отъ насъ,а
заслужаващъ специално внимание отъ стра
на на поляците, макаръ и по тази първо
степенна причина, че наредъ съ качествата
на другите слънчеви градове на южните
морета, е необикновенно ефтинъ. Самиятъ
градъ, развиващъ се отъ день на день, внушителниятъ плажъ и бани съ живописния
фонъ на морската градина, чудесните окол
ности—привличатъ най-пъстра тълпа отъ'
задгранични гости, между които въ послед
ната година на първо место се намиратъ
поляците, заобиколени отъ местните жи
тели съ особени чувства, водещи началото
си отъ 1444 г. и свързващи българите и
поляците чрезъ краля Варненчика. Отъ то
гава взаимните симпатии растатъ всека го
дина, затвърдили се следъ освобождението
въ горещи връзки на братска обичъ. Варненецътъ, чувствувайки тежащата отговорность да представлява своята страна, е

въплощение на това топло отношение къмъ
космополитичната тълпа, която се събира
въ Варна, а не въ други градове въ Бълга
рия. Легендарния вече Царь Борисъ III, съ
официална титла—Царь на българите, нео
фициална—човъкъ и манорхъ, и всеобща—
„нашия милъ царь", намира най идеално
отражение въ характера на народа, затова
и вс&ко негово появяване въ Варна (лят
ната резиденция на царя) изтъква чувстви-,
телностьта на българина. Кой да е варненецъ при пръвъ случай ще подчертае свои
те чувства къмъ царя. А съ каква гордость
ще разправя за любимия спортъ на своя
монархъ—каране лично отъ царя на локо
мотиви и даване отъ него рапорти на начал
ниците на гарите по линията. Отъ тукъ
чов-бкъ ще занесе въ отечеството си ук-'
репналъ организъмъ, озаренъ отъ чудес
ната атмосфера, още по-чудесни изгледи, и
отъ най чудесния запасъ отъ здраве—отъ
жизнеоптизъмъ, отъ липсата на който ние
поляците най непотребно хронически боле
дуваме. Прочее, да посетимъ Варна!

Рекламирайте въ
Варненски Общински вестникъ
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Варненско Градско Общинско Управление

Варненско Градско Общинско Управление

БЮЛЕТИНЪ

Обявление № 16638

за придошлитъ храни отъ коля въ Варненската
общинска житва борса отъ 31.VIII до 5.1Х 1931 г.

гр. Варна, 9 септември 1931 г.
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Видъ на храните

-

СО
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X

О

лева

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Жято .
Колосъ
Ржжь .
Мамули
Ечмикъ
Овесъ .
Просо .
Бобъ .
Леща .
Фий
Нохутъ
Слънчогледъ

' 150
275
123
180
130
100
180
215
130
220
600
95

х
~ •*"
о н
~
н я

§ &
3* *

205 36
360 10
170 13
243 17
210 42
220
3
250:
6
2881 534
180
3
275
750
234 145'

А

Надзиратель; Ж. Бостанджиевъ

Въ допълнение на обявление № 15735
отъ 27 августъ 1931 год. публикувано въ
Държавенъ вестникъ брой 129 отъ 7 сеп
тември с. г. обябява т5е на интересующитЪ
се, че на 8.Х т. г. до 10 часа въ Варнен.
окржжно данъчно управление ще се произ
веде търгъ съ явна конкуренция за отда
ване подъ наемъ общинските ниви отъ 1
ноември 1931 г. до 31 октомври 1933 г.
•

Приблизителната стойность за всека
нива се определя отъ тържната комисия
въ деня на търга. Залогъ 10% въ банково
удостоверение документи съгласно З.Б.О.П.
Всички разноски по публикация, гербъ,
данъци и пр. еж засмЪтка на предприемача.
Поемните условия се виждатъ въ об

ЗА ЗНАНИЕ. Неотработилитъ времен
ната си Трудова повиность за 1931 година
безъ разлика на години се свикватъ на 14
т. м. съ свои инструменти, за да я отра•ботятъ. Неспособните за физическа работа
да се явятъ на 11 септемврий т, г. 3 часа
•сл. обЪдъ въ Санитарното отделение—По
жарната команда, за да бждатъ освидетел
ствувани отъ комисия.

щината.

Желающите да се откупятъ да пода-.
датъ, заявление до г. кмета, въ които да
посочатъ годишния си доходъ. Предупреждаватъ се граждаиитъ че отбиването на
трудовата ще става лично отъ тъхъ самите,
та да не се подаватъ на предложенията на
разни лица, които искатъ да работятъ
вместо тЬхъ срещу заплащане. Тази гру
па е сборна и последна, следъ което ще
*е пристжпи къмъ гвобяване на неотработилите трудовата си повиность. Глобата е
4>тъ 1500—4000 лева.

Въ допълнение на обявление № 15736
отъ 27 августъ 1931 год. публикувано въ
Държавенъ вестникъ брой 129 отъ 7 сеп
тември т. г. обявява се на интересующите
се, че на 18 т. м. до 10 часа въ Варнен.
данъчно управление ще се произведатъ тър.
гове съ тайна конкуренция за доставката на:

Отъ общината
Варненско Градско Общинско Управление

Обявление № 16638
гр. Варна 9 септември 1931 г

'

1) 250,000 кгр. сено и
2) 53,000 кгр. слама.

1
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Приблизителната стойность за сеното
375,000 лв. а за сламата — 31,8000 лв. Залогъ по отделно за всеки търгъ 5% въ
банково удостоверение и документи съгла
сно 3. Б. О. П.
Всички разноски по публикация, гербъ,
данъци и пр. еж за сметка на предприемача.
ПоемнигЬ условия могатъ да се видятъ
въ общината.
Отъ общината

Комисарство по прехраната — Варнa
ОБЯВЛЕНИЕ
гр. Варна, 29 августъ 1931 година
Комисарството по Прехраната при Вар
ненската градска община съобщава на интересиющигб се, че на 14 септемврий1931
година въ 4 часа сл. об., въ канцеларията
на сжщото ще се произведе търгъ съ тай
но мОлонаддаване за изсичане и превозване
на дървесната маса отъ Общинското сечи
ще „Кетенликъ" съ едно пространство отъ
около 900 дек. и сечището пТухла кула"
отъ около 300 декара и двете надъ „Пейнирджикъ», както и за приготовляване дър
вени въглища и колци за лозя ото кастрежа, който ще се получи отъ сжщитЬ и пре
возването имъ до складовете на Комисар
ството въ Варна.
-Ц-блото предприятие възлиза на около
1,000,000 лева и е неделимо, т. е. ще бжде отдадено на едно лице, което ще пред
ложи най-износни условия .по отделно: А)
за изсичането и превозването на дървата,
Б) за изготвяне и превозване на дървенигЬ
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въглища и В) за изготвяне и превозване наI
колците за лозя.
Писмени предложения съ банкова гаранция на стойность 60,000 лева за правоучастие въ малонаддаването ще се приематъ
въ затворени пликове до горнята дата, а
следъ възлагането на предприятието щесе
довнесе още до 8 на сто (осемъ на сто};
залогъ върху ц-Ьлото предприятие.
Поемните условия за проучване се намиратъ въ канцеларията на Комисарството
по прехраната, ул. , Русенска" № 29 и се
даватъ безплатно на интересующитЬ се.
Разноскит-Ь по публикацията еж за
сметка на предприемача.
Завед. Комисарството: Д. ДИМИТРОВЪ
Варненско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ № 16636
гр. Варна, 9 септемврий 1931 год.
Въ допълнение на обявление № 15856
отъ 27 Августъ 1931 год. публикувано въ
Държавенъ Вестникъ брой 129 отъ 7 сеп
темврий с г. обявява се на интересуюшитЬ
се, че на 18 т. м. до 10 часа въ Варнен
ското Окржжно Данъчно Управление ше
се произведе търгъ съ тайна конкурении*
за доставка на 22 куб. метра дървенъ строителенъ материалъ нуженъ за Варненски
Общински Театръ.
Приблизителна стойность 48400 лева.
Залогъ 10 на сто въ банково удостовере
ние и документи съгласно 3. Б.О. П.
- Всички разноски по публикация, гербъ
данъци и пр. еж за смътка на предприе
к
мача.
.
ПоемнигЬ условия могатъ да се видятъ
въ общината.
Отъ обшината
Варна
Печатница „Войниковъ'
Телефонъ 502.

