Год. XXXV

Варна, 16 Ноември 1931 г.

ВАР

ИЗДАВАВАРНЕНСКАТА

Брой 259-260

СКИ

ГРАДСКА

ОБЩИНА

Излиза всеки петъкъ
Абоваментъ:
За година . . . .
55 лв.
За б месеца . . . .
30 лв.
Броя 1 лв.

Всичко, що се отнася до
вестника, да се изпраща до
кметството — Варна

Обявления:
Официални по 2 лв. на кв. сант.
търговски по споразумение.

Редакцията: Общинското управление, секретарията.

Броя 1 лв.

Не икономии, а справедливость!
Напоследълъ много упорито се загово
ри за намаление на чиновническите запла
ти, Съображенията се очертаха въ много
погръчценъ, обаче тонъ.^ Необходимостьта
отъ икономии фатално се смЪси съ необходимостьта отъ справедливостьта при за
плащане труда на държавния! окржжния и
общинския наемвикъ. Въ резултатъ се дой
де до известното вече положение, надхвър
ляшо всвка възможна граница.
Винаги чиновникътъ е жив^ялъ въ
оскждица. За него излишествата и разкоша
еж биле всъкога чужди. Той не ги търси и
сега. Но негово право е да иска да приежтетвува сносно. ВЪрно е, че Н-БКОЙ вис
ши чиновници еж усп-ввали да се наредятъ,
даже прекалено, добре. Десяткигв хиляди
лева месечна заплата е възмущавала ед
накво и чиновничеството въ неговата Ц-Блость. И тъкмо този поводъ .даде основа
ние да се появи обшия повикъ за намале
ние на заплатите, но не по съображения
за икономии, поради „ п о е в т и н я в а н е * на
живота, а поради въпиюша несправедливость.
Въ днешнигв времена на дълбока и
обща криза не бива да се допускатъ слу
чай, които могатъ да обезв-врятъ и отчаятъ
обществото. А това се постига най-вече
отъ тази своего рода деморализация на
висшето чиновничество.. Грамаднигв запла
ти на чиновницит-Б въ мината „Перникъ",
въ Бълг. нар. банка и лр. дадоха вече своя

отрицателенъ резултатъ въ психиката на
народа. На виновника започна да се гледа
почти съ ненавистъ и отъ тукъ обшото же
лание за общо намаление на заплатигв.
Тезата "за намалението, поради „ п о е в 
т и н я в а н е " , е ясно, че сериозно не може
да се подържа, защото ВСЕКИ знае въ ка
кво се то изрази и какви размери има.
Захарьта, напр. намаля съ 1 или 2 лв. на
килограмъ, но колко килограма зехарь кон
сумира едно семейство при заплата напр.
2500 лева—не повече отъ 1*/2—2 кгр., сле
дователно на месецъ чувствува поевтиня
ването съ 1—2 лв. Кое друго поевтиняло?
Топливото ли?! Наемитъ стоятъ твърдо, съ
малки изключения може би за ГОЛЪМИГБ
кжши, които еж недостжпни за чиновника
въобще. Хлъба чувствително поскжпня. Мо
же ли такова съобрежение разумно да се
подържа?! При тева заплатигв на чиновницитъ б-вха изобщо недостатъчни и ако бъше се паявило едно малко поевтиняване
то би дала възможность за приближаване
до екзистенъ — минимума. А какво става
сега?—отъ мизерия въ по-гол-вма мизерия.
Това е положениете на чиновника, като
Н*БКОЙ смЪтатъ завидно.
Никой добъръ българинъ не може да
бжде противъ ИКОНОМИИТЕ, но тъ тр-вбва
дабждатъ разумни и не поставятъ държав
ното наемничество въ постоянни грижи за
наежшния, защото ртъ това държавата въ
никой случай не ще има полза. Неговото
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сжшество тръбва всецъло да е ангажирано
въ службата, а това е възможно, когато
той е обезпеченъ материавно.
Икономии, следователно, могатъ
да станатъ, като се намалятъ голъмитъ заплати.
Такива икономии биха донесли справедливость и успокоение. А повсемъстнитъ на
малявания на заплатитъ, при това положе
ние ще предизвикатъ само нови и масови
безпокойства, отъ каквито държавата, наймного сега. нъма нужда.
» 10%-ното намаляване заплатитъ на не
женените е сжщо една голяма несправедливость, когато ГБ издържатъ семейство.
Не е мжчно да се разбере, че този който
самъ е пожелалъ да образува семейство,
ше носи тяжеститъ му. Не е така, обаче,
за оня който изпълнява тежъкъ синовенъдългъ, носейки СЖШИГБ тяжести, и въпръ
ки това, вмъсто да се облекчава и насърдчава заплатата му се намалява съ 10% по
вече отъ другитъ. Въроятно, държавата ка-
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то че ли, намирайки го много добъръ, з»
да издържа семейството си: майка и не
връстни братчета и сестричета, иска да взе
ме и тя за своята издръжка отъ скромната
му заплата! По-голъма несправедвивость,
едва ли е възможна! Ако това е нвкакъвъ
• е р г е н с к и д а н ъ к ъ " , смешно е отъ човъкъ, съ такива оскждни сръдства и усло
вия, да се иска задомявенето му т. е., из
дръжката на две семейства. Такъвъ данъкъ,
би билъ до нъкжде справедливъ, ако засъташе не само ЧИНОВНИЦИТЕ, а бъше общъ
и се отнасяше, така да се каже, до ОХОЛ
НИТЕ младежи, които не помислятъ за се
мейство, а не до ония, които безъ да еж
семейни иматъ ГБХНИГБ тяжести, поради
постигнало ги нешастие.
Впрочемъ въпросътъ за намаление на
заплатитъ съ казаното не се изчерпва; той
е важенъ и надяваме се да бжже правил
но разрешенъ, като се направятъ съответНИТБ необходими корекции.

Д-ръ Ив. Теодоровъ — Варна

Влиянието но морето ВЪРХУ ЧОВЪК

Благотворното влияние на морето вър
ху човешкия организъмъ е доказано прак
тически: хиляди и хиляди деца и възрастни,
които въ вжтрешностьта на страната и при
най-съответно дългогодишно лекуване не
могатъ да се поправятъ, край морето се
съвзематъ и начесто напълно оздрав-Ьватъ
за нЪколко месеца.
— Кжде се крие причината на това
явление?
— Въ климатическите условия, — ще
каже интелигентниятъ читатель, който е
челъ по въпроса. — верно е: въ благо
приятните климатически условия: въ чисто
тата на морския въздухъ, въ липсата на
бактерии въ него, въ това, че морскиятъ
въздухъ, съдържа повече кислородъ и помалко вжглеводенъ двуокисъ, отколкото
континенталния въздухъ, че той съдържа,
сравнително, много озонъ и че въ него се
намиратъ въ твърде малки, невъхоми количестла йодови и бромови органически съе
динения, а сжщо и въ това, че той е повлаженъ и по-равном-Ьренъ отъ въздуха въ
вжтрешностьта на страната и че слънчева
та светлина край морето е много по-силна,
отколкото другаде. Но тукъ азъ н-Ьма да

говоря за тЪзи неща; който се интересува>
може да ги намери описани въ книжката:
„Варна, като климатическа лечебна стан
ция-. (Издание .Акация" — София), а сега
да разчепкаме въпроса отъ съвсемъ друпа
страна.
Науката приема, че следъ отделянето
на земята отъ слънцето и следъ постепен
ното й изстудяване, което е траяло милиярди години, тя е била покрита издало
съ вода, а днешните континенти се нами
рали на дъното на първия океанъ.*) Отна
чало гжетата атмосфера и океанътъ еж би
ли много горещи, но съ време, когато темиературата спаднала на около 60—50°, бла
годарение на сжществуващитЪ тогава усло
вия, се е синтезирала, образувала се, съз
дадена е била основата, зачатъкътъ на жи
вата материя, който се е състоялъ отъ
елементи, които влизатъ въ състава на
бел
тъците, тлъстините и вжглеводите; тези
елементи се групирвали, прегрупирвали, при
вличали къмъ себе си нови елементи, усъ
вършенствували се, като се приспособявали
къмъ условията
на околната среда и следъ
с
ни:
ч„.
** Р * ?
-Изъ тайнигЬ на морето", отъ проф. А.
Златаровъ. Издателство „Якация', София. Цена 8 лева.
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стотици хиляди или милиони години се ор
ганизирали въ пълни белтъчни вещества
тлъстиии и вжглеводи, отъ които най-после
се образувала една пихтиеобразна, безфор
мена маса — плазмата — първото живо сжщество, съ свойствените на живота: дви
жения, усещане, хранене, отделяне про
дукти на разлагането и размножение.
Какъ се е въодушевила тая пихтия, тая
плазма, какъ отъ вещество тя станала
сжщество — науката не знае и не е
место тукъ да разглеждаме този въпросъ. Подобни първобитни, безформени
организми сжществуватъ и днесъ въ сжщия видъ и то не само въ морската,
но и въ сладката вода. Разгледайте я подъ
^микроскопа и вие ще видите въ нея много
подобни самостоятелно живущи телца, на
речени амеби.
ТЬзи амеби въ първобитните времена,
при този необятенъ просторъ и при липса
на врагове, се размножавали много бързо,
морските течения ги разнасяли по други
места, дето условията еж били други и тукъ
те еж били принудени да се приспособяватъ къмъ новите условия на живота. При
това приспособяване много отъ амебите
измирали, оставали само най-силните, които
съ време, съобразно съ новите услория, еж,
се изменявали.
Условията на живота принудиха аме
бите да се „организиратъ". Когато плазматичното телце се въртело, търкаляло се,
неговите външни части се движели по-бър
зо отъ вжтрешните, като периферията на
движущото се колело се върти по-скоро,
отколкото осьта му. При раздразнения, външните му части ги усещали повече^ отъ
вжтрешните, защото били изложени непо
средствено на техъ — на силата на тече
нието, температурата на водата, ударъ о
некое твърдо тело и пр. и вследствие упражнението чувствителностьта имъ се е
повдигнала и станала много по-силна отъ
оная на вжтрешните части, които никога
не се раздразнявали непосредствено. За
това пъкъ, въ по-спокойната, вжтрешната
часть, отивала поетата храна и тамъ се из
меняла химически, смилала се и по този
начинъ средата на амебата станала хими
чески центъръ; тукъ сжщо се събрали и
други части и образували ядрото. Значи въ
амебата, въ една клетка имаме диференцировка на работата, различните части иматъ
различна служба. Когато по-нататъкъ, въ
общъ интересъ, клетките започнали да се
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събиратъ въ колонии, диференцировката на
работата станала по-ясна, а когато се слели
въ най примитивенъ организъмъ — тя ста
нала съвсемъ ясна. Тукъ вече имало отдел
ни клетки, които служили изключително за
движение, други - за смилане на храната,
трети — за размножаване, четвърти — за
усещане и пр. Следъ милиони години, когато водата намалява и захванали да се
образуватъ континентите, животътъ отъ
морето преминалъ и на сушата, — отнача
ло се образували земноводни животни, а
следъ техъ и чисто земни — организмите
се усъвършенствували, докато достигнали
до човека.
Това е ходътъ въ развитието на жи
вота на земята, верващиятъ човекъ не
требва да се смущава отъ това, нали знаемъ, че библейските дни на творението не
требва да се взематъ буквално, а да се
разбиратъ периоди отъ милиони или ми
лиарди години.
Науката показва, че всичко живо на
света — бактерията, тревицата, червеятъ,
джбътъ, човекътъ и пр. — се състои отъ
сборъ на подобни малко изменени амеби—
отъ отделни, клетки, които съобразно съ
местото, въ което се намиратъ и службата,
която извършватъ, иматъ различна форма,
но вжтрешниятъ съставъ на клетките, кждето и да се намиратъ те—въ мозъка или
костьта, въ мускула или хрущела, въ дро
ба или бжбрецигЬ, въ рибата, въ слона или
кита, остава единъ и сжщъ, понеже всички
сегашни клетки, както въ растителното,
така и въ животинското царство, иматъ на
чалото си отъ първобитната амеба, соко
вете на която се състояли отъ морската
вода. А тъй като животътъ въ моретата
датира стотина хиляди години по рано, отъ
този на сушата, то морската вода, която
тогава е била съставна часть на амебата и
произлезлите отъ нея животни запазила
разтвора си въ тялото имъ и когато те
станали земноводни и земни животни. Тъй
щото днесъ соковете на телото ни иматъ
съставъ на морската вода. Те еж воденъ
разтворъ на натриеви, калциеви, калиеви и
магнезиеви съединения съ хлора, почти въ
сжщото съотношение, въ което те се на
миратъ въ морската вода. Тъй въ 100 гр.
соли, добити:
отъ телес. сок. има отъ мор. вода има
натрий
калций

80 гр.
4 гр.

78 гр.
4 гр.
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4 гр.

2 гр.

магнезия 2 гр.
15 гр.*)
Какво сходство! Разтворътъ на тези
соли се нарича физиологиченъ разтворъ,
той е съставната часть на кръвьта ни и
прониква наедно съ нея чрезъ порите на
кръвьта ни сждове въ тъканите и обмива
всичките органи, до най-малкиг& единици
— клетките, тъй щото всичките клетки на
човешкото т-Ьло плуватъ, тъй да се каже,
въ ози разтворъ — въ морската вода, като
водни животни. Сжщиятъ физиологиченъ
разтворъ е оснавата на различните сокове
на тялото ни, като стомашния и чревния
сокъ, жлъчката, млекото, сълзите, потьта,
пикочьта и пр. Никога въ т&лото нЪма чи
ста вода — тя е отрова за клетките — на
всЪкжде физиологиченъ разтворъ, подобенъ
на морската вода.
Количеството на този разтворъ въ чо
вешкото тБлото е много по-голямо, откол
кото ние можемъ да си представимъ. Тъй
тримесечниятъ зародишъ съдържа 94%, де
тето, при раждането—69% и възрастниятъ
62% отъ този разтворъ. По този начинъ,
човйкъ, който тежки 70 кгрм се състои отъ
44 кгр. физиологиченъ разтворъ — морска
вода вода — и 36 кгр. тъкани — кости, му
скули, мозъкъ, дробове и други органи.
Първобитните ни предшественици еж
напустнали морето, което ги окржжвало, но
морето, което носили въ себе си, еж задър
жали и предали, чрезъ милиони поколения
и на насъ; човЛжъ и до днесъ си е оста*) Тукъ не могатъ да се дадатъ обяснения за откло
нението, което прави магнезиятъ.
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-налъ морско животно, което живее натвър.
да земя, а носи морето въ себе си.
И като никой старецъ, който напусналъ
. на младини родния си край, при връщането
си се радва на,всичко, което е свързано
съ младежкит-Ь му спомеои — на роднитЬ
полета, на родната кжща и пр., й хиляди
възпоминания, които еж дремали половинъ
векъ въ дълбочините на подсъзнанието му,
изплуватъ наново въ съзнанието му, въз.
буждатъ наново преживените чувства и той
ту плаче отъ умиление, ту се смее отъ ра
дость и на душата му става леко и прият
но и той въ родината си намира почивка и
успокоение, така сжщо и у човека, който
живее въ вжтрешностьта на страната, край
морето възкръсватъ подсъзнателно, ако
може тъй да се каже, атавиратъ се чув
ства, отъ които го обзема едно приятно усещане и когато диша пропития съ морски
изпарения въздухъ и влезе въ морето, де
то морската вода обмива и отвънъ телото
му, тогава той се усеща въ родния елементъ
— въ родната стихия.
Необятниятъ просторъ, безкраятъ, приятната синевина на небето, чистиятъ лекъ
морски ветрецъ, навеватъ на душата едно
спокойствие) една тишина, една лекота и
човекъ забравя несгодите на живота. Ето
кжде се крие тайната на благотворното
действие на морето върху човека, ето за
що единъ-два месеци, прекарани презъ го
дината край морето, възстановяватъ сили
те и укрепяватъ нервната система толкова,
колкото никоя друга местность не може да
направи това.

ЛЮБЕНЪ ТОНЕВЪ архитектъ и урбанистъ

Модерното градоустройство
и гр. Варна.
(Сказка изнесена на 1 септември 1931 г. въ гр. Варна).
Уважаеми слушатели,
мите вие ноито съ желание сте дошли да ме"из
Истински ме радва факта, че между варненслушате .. . всичко това подчертава ясно първата
цн, има такива, които се интересуватъ отъ всич
ми мисъль т. е. че варненци искрено желаягь
ко що засега хубавиятъ имъ градъ—отъ всичко,
прогресътъ на града си!
което би имъ посочило и изяснило неща и пжНемислете че съмъ съ претенцията да ви
тища за неговото преорганизиране и модернизи
начертая
точния пжгь за градоустройството на
ране. Големата охотность и съдействие, която
Варна.
Не!
прояви общинската управа и дружеството на ар
Това е много сложно.
хитектите и инженери-архитектите за да дойда
Върху този въпросъ работихъ дълго — по
и изложа предъ Васъ скромния си трудъ
са
вече отъ година. Безмисленно ще е да Ви отру-
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яамъ съ цифри, диаграми и изчисления. Никой
не би желалъ, тоже да ви занимавамъсъ исто
рически факти или сухи статийки, върху които
.съмъ се базиралъ, при разните проучвания^ Отъ
друга страна, тъзи проучвания иматъ за цель по-скоро да посочатъ принципите и начина, по който
би требвало да се прави градоустройството на'
Варна въ най-широкъ смисълъ, отколкото да ви
дадатъ исгинското преустройство; Та: даже, това
ми б% мжчно, защото бидейки на странство преди
5—6 години неможехъ отблизо да следя интере
суващитъ ме елементи. Данните съ които разполагахъ бъха съ поголема или номалка компетентность и точность. Пъкъ вие знаете, че градзтз,
бидейки едно живо с&щество, изменя се все
ки моментъ, и би требвало човекъ да бжде на
-самото м-всто, за да не рискува да направи, не
отговарящи на реалностьта и на истинските нуж
ди, проектирания.
Мисля; че по уместно ще да е да ви изло
жа — близо, въобще модерното градоустройство
— неговите причини и принципи отъ социаленъ
и икономиченъ характеръ. Едновременно ще се
•помъча да представя единъ паралелъ съ Варна и
•проучванията които направихъ за нея.
. Градоустройството (както го наричатъ на за*
шадъ „Урбанизъмъ"— което иде отъ латинското
„С1гЬи5" т. е. градъ) тази наука която толкова
много шумъ вдига по настоящемъ —- и за която
толкова трудъ се жертвува — това съвсемъ не е
нова^наука. Не! Тя датира отъ най-древни вре.мена отъ когато датира и самия градъ.
Да погледнемъ нъкогашните Египетски и
.'Аса Вабилонски цивилизации.- Техните дворци,
улицигв и градините на градоветъ имъ; отбра
нителните стени и гробниците . . . всичко това,
съвсемъ не е било изоставено на сждбата на случаиностьта — но е създадено споредъ планове и
предвиждания, предварително и дълбоко проучени
съ най-голъма целесъобразность. Жертвувани еж
били животъ и време — столетия. Разните раз
валини и разкопки го потвърждаватъ ясно.
ПосетнешнитЬ култури; гръцката и римска
еж още по забележителни въ това отношение.
Не мислете, че основателите на хубавата Варна
еж поставели нъкога първия камъкъ, така, безъ
огледъ и разучвания. Тъ еж имали предъ видъ,
всички тия благотворни условия и обстоятелство
— било отъ природно, било отъ географическо
гледище, които еж. издигнали града до днешно
положение. Като се разгледаггъ по обстойно раз
ните исторически данни, сведения и карти, които
еж останали до наше време, лесно е да се види,
че "Варна съвсемъ не прави изключение 0Т8 тиЛЗТЗ старогрзики КОЛОнии. Разположението на
Агродола съ - стратегическо значение, „ниския
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градъ" и пристанището . . . всичко това еж прин
ципи,- 'които-еж-били- прилагани -и организирани
планомерно на всекжде, споредъ местностьтаГ1 V
Огъ многобройните развалени отъ паметници,
храмове, великолепни пжтища и места за олим
пийски игри, варненци хубаво знаятъ, че и побе
доносно дошлите римляни, не еж били по долни
градоустройтели. ' .о,- ... ч ,
Изъ Европа и Ма ла Азия еж намерени тол
кова много колонии, създадени изцпло и изНОвЬ
отъ римляните. Човекъ се очудва, виждайки че
всичко, даже и най-незначителното е на своето
место и предварително обмислено. Да вземеме
напримеръ устройството и разположението на единъ назаренъ площадъ. Колко логика! (която че>
сго и днесъ липсва).

С е ве р ъ
л
Той обикновено
е тангиращъ на ед
на главна улица —
артерия (а не пре0
пазаръ
сичанъ отъ нея 1)
0
Значи:
0 0 0 0 0 0 01
1) Лесно достж№ 1
пенъ за продукти.
2) Хората—купувачи не еж изложени на ри
скове отъ циркулацията на главната артерия, как
то и циркулацията не е затруднявана и спирана
отъ движението на хората—купувачи.
3) Магазините около пазаря еж ориентирани
къмъ северъ та продуктите да не се развалятъ
отъ горещините
Презъ средневековната епоха, а особено
презъ ренесанса, въ Европа, грижата за урбани
зиране изникна още по-силно. Владетелите не еж
жалили средства и време за създаване на цели
градове съ предварителни планове, обмислени отъ
артисти и архитекти.
Съ всичко това, искахъ да ви подчертая, че
урбанизъма е отдавна познатъ на хората и че
много трудъ и проучвания е предизвикалъ. Но

1

Г

истинския му тлаезкз—и то тлаезкз сз езвсемз по новз характера, истинската му
жизнена нужда, датира отз края на 19 векъ.
До тогава се занимаваха съ него, когато е имало
владетели, които еж го съзнавали и желаели . . .
Гледали еж на него, като на луксъ. Но ОТЗ то
гава насамз, той крещяще се налаш. Иска
щото да го съзнаемъ и мощно ни принуждава да

се замислимъ за едно езвеемз по ново разре
шение отюворяще на новия импулса на жи
вота!
19-й векъ — това е гол%мата епоха, когато
Стифаисовата машина стана причина за видоизме-

няване на социалния, политичеш и икономи-

\

ЧеНд образъ, характеръ и съставъ на обществото
—а значи и на жилището на това общество, т. е.
1радбТ5. Въ 19-й векъ машината и произлезлата
индустрия направиха чудовищенъ прогресъ. До
тогава единичните фактори на създаване и раз
витие на селищата бЪха: природните пжтища, и
богатства; нуждата отъ отбрана или резиденция
на некои монахъ и владетель. . . сега всичко се
изм%ня. Достатъчно е прокарването на железо
пътна линия, или построяване на значителенъ индустриаленъ и фабриченъ центъръ.-.. н ето че
съ невероятна бързина се появява и се разраства
градъ до него втори и т. н. Това разрастване е
особено въ големи размери» когато има съчета
ние на икономически, географски и политически
условия — какъвто е случая съ столицигЬ.

год.
радо*е съ
> 500 хил.
градове съ
> 1 милионъ

Тия събития (... наричамъ събития това чу
довищно развитие на градове), предизвикаха и
създадоха състояние които накараха мнозина да
се замислюватъ) особено че това става въ срав
нително късо време.
Ще ви дамъ неколко цифри, които характеризиратъ урбанизирането, и още по ясно ще ви
подчертаятъ че има защо специалистите да се
осмеляватъ и предлагатъ за разните градове,

нашдз утопични мерки и проекти.
Въ началото на 18-векъ Парижъ и Лондонъ
не надминаваха 500 0 0 0 — а сега броятъ 3 и 5
милиона (въ периметъра на отбранителните нмъ
стени).
ГЕРМАНИЯ
год.
градове съ
> 100 хил.

1871

1880

1890

1900

1910

14

26

33

48

8

СЪЕДЕНЕНИТЪ ЩАТИ
1850

1880

1910

1

—

16

—

1

10

1910
102812
47981
41419
36255
14807

1926
213162
85183
60787
45672
31428

БЪЛГАРИЯ
година
София
Пловднвъ
Варна
Русе
Бургасъ

1900
67789
43033
34922
32713
11738

Последствията отъ това видоизменение на
градската физиология еж били неизбежни. Преди
всичко, повърхнината на центроветъ и активните
части става недостатъчна —това предизвиква не
имоверното повишение на ценигв — очебиящъ
примеръ е съ острова МапЬаНаи въ Нюйоркъ,.
който целия е билъ платенъ за 120 фр. 1908 г.
— а аъ 1924 год кв. м. е струвалъ 40000 фр.
въ Парижъ ауепие с Ь а т р з Е1узее построенъ
теренъ който е билъ оценяванъ между 1897 и
19.0 год. отъ 800 до 1500 фр. кв. м. Разбира
се, че паралелно съ това и цената на кжщите се
повишава. Бидейки недостатъчни, почва да се чув
ствува все въ по остра форма една жилищна кри
за. Като резултатъ се явява еднО »ПренасеАЯваШ«
(см%та се за „пренаселено" жилище, когато по
вече отъ двама се падатъ на стая). Така наприм*ръ 1914 г. въ Парижъ 1/8 отъ населението
обитаяа „пренаселени" жилища. Въ Лондонъ 1/10;
Въ Берлинъ тоже кризата не е по малко остра
— сжщото е и съ всички по големи градове.
Следва

АНГЛИЯ
год.
градове съ
> 100 хил.

1871

1901

18

40

ФРАНЦИЯ
Г

°Дградове съ
> 100 хил.

1872

1891

1911

9

12

15

СЪЕДИНЕНИТЪ ЩАТИ
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Бяновъ градски кметъ
Варна

1. Неявилите се предъ облагателната коми
сия, като носятъ докуменгь за оправдаване не
явяването си.

@тъ еърдце благодаря еЗамъ и на

2. Които еж подали тжжби противъ облага
телната комисия като иматъ предъ видъ, че ако
не се явятъ, молбите имъ ще останатъ безъ по
следствие.

гражданството

аа приветствията и

яу6~авитп> пожелания ноито ми изпра
щате аа именния денъ.

^Иоана.
©офия—У бореца

Нейно величество
Царица Иоанна
Днесъ (Варненското

гражданство

празднува най-тържествено именнния
денъ на с&ашв величество
ната отъ стъпването
гарска

и годишни

сВи на

бъл

3. Младежите отъ IX трудовъ наборъ, не
доволни отъ определения нмъ аоененъ данъкъ.
4. ОсвободенигЬ по болесть и семейни при
чини, като последните доведатъ бащите или помалките си братя, ако еж. освободени за тъхъ.
Освободените за малолетни братчета и сестричета
требва да носятъ нотариално заверени задължи
телни, че ще ги издържатъ.
На неявилите се предъ контролната комисия
безъ законни причини ще се правягъ постановле
ния за глобяване.
Оплаквания противъ действията на облага
телната комисия могатъ да се подаватъ до пред
седателя на контролната комисия и презъ време
на сжщигЬ заседания. Оплакванията, подадени
следъ закриване действията й, ще се оставятъ
безъ последствие.

земя.

кМолитстствувамв

всевишния да

Ви дарува здраве иживотъза

ввли-

Варненско Градско Общинско Управление

яието и благеденотвивто на оБългария.
ОБЯВЛЕНИЕ № 21102

сХметъ: сБянсЗь.

Контролната комисия за проверка действията
на облагателната комисия за XI трудовъ наборъ
за младежит-Ь отъ гр. Варна, ще заседава отъ
15.Х1 до 27 с. м. въ новия общински театръ —
фоаето.
Младежит-Ь отъ I, II и III у-ци ще се преглеждатъ на 23.XI, тия отъ IV уч. на 24 и 25
С. м. и V уч. на 26 и 27. ноемврий.
Задължително требва да се явятъ за про
верка отъ контролната комисия:

гр. Варна, 13 ноември 1931 г.
Обявява се на интересующигЬ се, че
на 17 того отъ 9 часа пр. обЪдъ, въ Вар
ненското окр. данъчно управление ще се
произведе спазаряване по доброволно съ
гласие за доставка на около 1,500 куб. м.
кариеренъ чакълъ.
Приблизителна стойность на предприя
тието е 225.000 лв. Залогъ 10% въ банко
во удостоверение.
Всички разноски по публикация, гербъ,
данъци и пр. еж за сметка на предприемача.
Поемнитъ- условия се виждатъ въ об
щината.
Отъ Общината

йки
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Варненско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ № 21105
гр. Варна, 13 ноември 1931. г.
Обявявамъ на интересующитЪ се, че на
17 того отъ 9 часа пр. обЪдъ въ Варнен
ското окр. данъчно управление ще се про
изведе спазаряване за доставка на 22 куб.
метра дървенъ строителенъ материалъ, нуженъ за Варненски общински театъръ.
Приблизителна стойность на предприя
тието 48,000 лева.
Залогъ-10% въ банково удостоверение.
Всички разноски по публикация, гербъ,
данъци и пр. еж за смътка на доставчика.
ПоемнитЪ условия се виждатъ въ об
щината.
Отъ общината

Брой 259—260

2) НаложенигЪ глоби за закъснение върху
данъка на материалите отъ които се вари ракия,
дължими до 1930/1931 финан. година включи
телно, на който годишния размЪръ не надминав»
5,000 лв.
3) НаложенигЪ глоби за закъснение върху
акциза на виното, дължими до 1930/1931 финан
сова година включително, годишния размЪръ на.
който не надминава 5,000 лв.
'Опрощаватъ се половината отъ глобите за
закъснение, наложени върху изброените по-горе
данъци, дължими до 1930/1931 финан. година |
включително, годишниятъ размЪръ на които е отъ.
5,000 до 10,000 лева.
Глобите за закъснение, наложени върху гореизброенигЬ данъци, дължими до 1930/1931
финан. година включително, на които годишниятъ
размЪръ е надъ 10,000 лева, не се опрощаватъ,
тЪ се събиратъ на общо основание.
Опрощаватъ се и половината отъ лихвитъ,
наложени на учрежденията и лицата, които еж
натоварени да удържатъ необложно данъка върху
,. заплати, дивиденти, лихви и пр. и не еж ги вне
сли на време.
Изброените по-горе глоби и лихви се опро
щаватъ ако данъците, върху които еж. наложени,

Варненско Окржжно Данъчно Управление

се

изплатятъ доброволно най-късно до 25? н У а '

рий 1932 година. Неизплатените данъци слеДъ
ОБЯВЛЕНИЕ № 16149
Варненското Окржжно Данъчно Управление
обявява на данъкоплатците отъ гр. Варна и Вар
ненска околия, че закона за опрощаване глобите
за закъснение върху преките данъци, данъка
върху материалите отъ които се вари ракия и
акциза на виното, е обнародванъ въ „Държавенъ
вестникъ" брой 185 отъ 12 ноември т. г.
Споредъ този законъ опрощаватъ се нало
жените глоби за закъснение за следните данъци
по години и размери:1) НаложенигЪ глоби за закъснение върху
всички преки данъци, дължими до 1930/1931
финансова година включително, на които чистия
годишенъ размеръ не надминава 5,000 лв.

тази дата пакъ ще се събиратъ съ глобитЪ за
закъснение.
Опрощаването на глобите не спира прину
ителното събиране на закъснелитЪ данъци, което
събиране ще става на три пжти до 25 януари*
1932 година, а именно: на 25 ноември и на 25декемврий 1931 год, и 25 януарий 1932 гол,
Предуяреждаватъ се данъкоплатците да й3"
ползуватъ облекченията, които имъ дава законъть
и побързатъ съ изплащането на закъснелитЪ си
данъци, като иматъ предъ видъ, че съ опросте
ните глоби и отстжпките, които се прапятъ-ва
повечето отъ данъците при изплащането имъ съ
бонове, се облекчава положението на всЪки един*
данъкоплатецъ приблизително съ около 40%Варнен, Окр. Дан. Н-къ: А. Тодоров*-

