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Варна е курортъ съ св-Ьтозна известность. Само въ няколко години тя зае почтенно место въ фалангата на най-реноми
раните европейски курорти. Това никой не
може да й го оспори. Числото на посети
телите отъ чужбина се увеличава ежегодно.
И така, безъ особена реклама, безъ много
шумъ, много отъ чужденците, които посе
щаваха курортите на нашите съседи, за
почнаха да идватъ въ Варна, до като ста
наха нейни редовни посетители.
Изглежда този фактъ е вбесилъ наши
те съседи, особенно ромънците, които еж
пуснали въ ходъ всички средства, простени
и непростени, само и само да отклонятъ
чужденците отъ 8арна.
Първи дадоха сигнала противъ Варна
югославяните. Това бе пради две години,
когато чехословаците започнаха да отбегватъ югославянските курорти на Адриатиче
ско море, на които биле постоянни посети
тели отъ дълги години, и да идватъ въ
Варна. Следъ техъ се обадиха ромънците,
които имаха всичкия интересъ да спечелятъ чужденците за своя курортъ Кюстенджа, отъ една страна и да отклонятъ масо
вото посещение на ромънци въ Варна.
Създадоха се специални облаги за Кюстенджа, наложиха се големи ограничения,
за ония ромънци, които предпочетоха Варна
предъ Кюстенджа. Напоследъкъ е заседа
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вала специална конференция въ Букурещъ,
която имала за задача да обмисли новите
ограничения, които ще бядатъ приложени
спремо ония ромънски поданници, които
ще посещаватъ чужди курорти.
Писа се че и турците готвели нещо.
Изглежда, обаче, че борбата на турците
противъ Варна е по-лоялна отъ тази на
другите ни съседи.
Нашите съседи преди всичко требва
да си дадатъ сметка за едно: защо чужден
ците предпочитатъ Варна предъ техните
курорти?
Требва ли да припомняме на югославя
ните и ромънците, че ония удобства които
чужденците ще намерятъ въ Варна, въ
Сплитъ и Кюстенджа ги нема? Нема да говоримъ за плажа, за природните хубости
на Варна въ сравнение съ тия на нейните
конкуренти; нема да говоримъ за това, че
въ България живота е може би най-малко
два пжти по-езтинъ отколкото въ Ромъния
и Югославия; нема да говоримъ за онова гос
топриемство, което е характерно само у
българина, и на което ромънците и сърби
те еж чужди.
Ето кое привлича чужденците въ Варна,
г-да ромъни и югославяни! И каквите ин
триги да пущате, колкото и строги мерки
да вземете, те нема да низасегнатъ, — те
само издаватъ вашата злоба!
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Както въ кжщата на едно семейство
всички членове взаимно влагатъ своя трудъ
въ известни моменти, сгрупиратъ своите
усилия и поправятъ вредите или разхубавяватъ нейииятъ видъ, така й въ община
или държава, особено когато економическитЪ условия налагатъ това, гражданите,
които не еж нищо друго, освенъ децата на
едно голямо семейство, еж длъжни, да се
притекатъ въ известно време на годината
и съ своя трудъ да изградятъ и благоустроятъ пжтищата на своите околии, улиците
на своите градове и въ редъ други насоки
изобщо, помагайки на своята община, благоустройватъ своя градъ или село, нищо,
което при тая криза, не би могло да се
реализира съ платени средства.
Закона за временната трудова повин
ность, който е създаденъ по типа на сжществуващигЪ отдавна такива въ други мно
го по-богати въ материално отношение дър
жави — Франция, а особено въ Холандия
е създаденъ да даде възможность чрезъ
колективния трудъ на способните за рабо
та хора по градове и села, да разреши
единъ въпросъ, благоустройственъ предимно,
за който, ако се употребеше платена над
ница, би требвало много милиони. Чудеса
еж направени въ Холандия чрезъ усилията
на всички. Тази страна, която се намира
по-низко отъ нивото на океана и въ мина
лото е страдала отъ катастрофални навод
нения, а земята е представлявала безкрай
но мучурливи равнини, днесъ е превърната
въ цветуща градина. Обширни земи днесъ,
запазени отъ водите на океана чрезъ огром
ни ровове, даватъ богата печалба на холан
деца земеделецъ, тамъ чрезъ колективния
трудъ холандеца е победилъ природата,
бурния океанъ, и е превърналъ земята си
въ земенъ рай. Така и у насъ би могло да
се направи много. До колкото зная тази го
дина г. Министра на Пжтищата и Благоуст
ройството чрезъ Главната Дирдкция на тру
довата повинность е решилъ съ съдезствието на всички, подлежащи споредъ закона
на работа граждани, да постигне по-вече
реални резултати. Държавата изнемогва, тя
е почти до черната пропасть на банкрута,
пжтищата еж занемарени по нямане на
средства. Граждани, изградете и разхуба
вете своите градове и села. Отъ васъ не се

иска много — по няколко часа на день,
рано преди или следъ работното време, това
не ще е много за отделния човЪкъ. При
съзнанието за добре изпълнень дългь'он
се постигнало много за града ни и би облек
чило общинското ни управление. Това ни се
налага по законъ — това ни се налага отъ
тежките по финансово затруднение години.
Варна е хубава, но Варна требва да бжде
благоустроена, не само за чужденците, но
и за насъ самите. Закона за Временната
трудова повинность ни дава възможность
да направимъ това. Общинската управа,
имайки предъ видъ тежкото положение на
своите граждани, ще дава всичките улесне
ния, щото отработването на повинностьта,
което ще започне отъ 15 априлъ, да остане
така, че подлежащия безъ да губи целъ
день да може да я отработи по-леко.
Нека всички да се проникнемъ отъ съз
нанието, че въ тия години, требва сами да
си поМогнемъ.
Хр. Д. Филовъ.
Варненското градско общинско управ
ление на основание чл. 21 отъ закона за
Главната Дирекция на Статистиката, покан
ва г. г. Варненските граждани, които иматъ
засети пространства съ зимни и пролетни
посеви, варива, зеленчуци, овощни и чер
ничеви градини, угари — разорани и неразорани, а така сжшо и тия които иматъ
пчелни кошери обикновени и нова система,
работенъ добитъкъ, кола, земледелски орждия и машини да деклариратъ въ отдела
„Гражданско състояние и Социални грижи*
при сжщата община най-късно до 30 ап
рилъ т. г.
Горните сведения еж нуждни за съста
вяне на земледелска статистика и нематъ
нищо общо за облагане съ данъци.
Ако некои до горния срокъ не декла
риратъ споменатите по горе посеви и пр.
ще бждатъ глобени съгласно чл, 25 отъ за
кона за Главната Дирекция на Статистиката.
Декларациите се даватъ безплатно.

Четете Варненски обшински
вестникъ.
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Не алармирайте обществото!
Напоследъкъ нъкои вестници писаха че поради ва
лутните ограничения наложени въ н-вкои отъ европейските
държави, изгледите тази година Варненския курортъ да
бжде посетенъ масово отъ чужденци, биле много малки.
Редакцията на Варненски общински вестникъ е опълномощена отъ компетентно место да заяви, че въ писанията
на тия вестници нЪма нищо върно, тъй като валутни огра
ничения въ държавите, отъ които идватъ и се очаква да
идватъ летовници въ Варна, нЪма.
Точно обратното: отъ постоянните запитвания въ
курорното бюро отъ частни лица, организации и институти
отъ чужбина относително улесненията съ които се ползватъ
чужденците въ Варна и за условията на живота изобщо въ
нашето лътовище може да се предполага, че тази година
броя на посетителите лътовници, ще бжде много по-голЪмъ
отъ колкото миналата година.
^
СВОБОДНА ТРИБУНА.

Варна е л-втовна столица на България, въ
която търсятъ отмора и наслада министри, дип
ломати и десятки хиляди сънародници отъ всич
ките краища на Царството ни, Тази година, бла
годарение на усилената реклама, имаме по гол-Нмъ
брой чужденци, който (брой) до година още по
вече ще се увеличи. Хиляди летозници изъ чуж
бина ще си съставятъ мнение за България само
по тоза което ще видятъ въ Варна. Ето ззщо
покрай редкитъ си природни красоти тъй много
бройни и разнообразни, които постепенно се облагородяватъ, покрай всички приспособления нагодени отъ човешката ржка за използуване ле
чебните свойства на морето, градътъ ни требва
да се сдобие съ всички условия, които отъ него
ще направятъ летния културенъ центъръ на Бъл
гария; той надминава по красота всички* плажове
яа европейските морета. Тукъ требва да се види
какво значително еж. направили българите, бъл
гарските майстори и творци на култура, требва
да се покаже въ Варна, всички области на наука
и изкуства, требва да се застжпятъ. Нуждна е
една всестранно обмислена програма отъ държа
вата и Варна. Всички българи требва да бждатъ
обединени въ усилията да се издигне Варна въ
сьрдцето на българския народъ като неоценимо

негово съкровище и зеница на изтокъ.Ч;/ >,,
«.V
Всички остатъци отъ стари шумни и '"крее*
ливи панаирджийски зрелища требва вече да отстжпагь местото иа културни забави, представяни
отъ театръ и музика подъ най съвършенъ видъ,
въ какъвто можемъ да ги предегавимъ, както на
нашенци така и на чуждевци.
Въ подкрепа на тази необходимость ние сме
вече предъ радостния факгь, че болния въпросъ
за градътъ ни—театралната зграда, която вече 20
години стърчи като памегникъ на партизанските
ни нрави—е на привършване.
Не беше много отдавна когато въ Варна се
подвизаваше и така наречения театръ „Ибишъ
Ага* радваше се на много гол*мъ уогЬхъ защото
художествения вкусъ на театралната публика стое
ше на низко стжпало. Въ по новото време се
създаде малко по предприемчива театрална пуб
лика и виждаме, че знаменития яИбишъ Ага" из
чезна за винаги.
Въ това отношение—въ пречупването и об
работването вкуса на публиката играло е и ще
играе винаги добре обучения, даровитъ и способенъ актьоръ. Актьорите, това еж живи театри,
а най главно и сжществено е щото режисьора да
бжде много вещъ даже съ висше образование, съ
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голЪма култура и даровитъ чозЪкъ и привличзщъ сь името си театралната публика. Такъвъ
приблизително беше г. Стоянъ Бъчваровъ; него
вото д-вло ще остане паметно и дълго време
обр&зецъ на бждйщетс.
Безпорно е, че индивидуалните качества, ман
талитета и художествения усетъ на художестве
ния 'ржкозодитель—режисьора—театъра добиваше
и различни физиономии. Личните схващания, вкусъ
и възможн.ость зз реализиране, определяне харак
тера на репертоара; твърде рЪдко е вземано подъ
внимание нзличкбстьта на артистичните сили за
поставянето на една пиеса, никога не се е съгла
сувала съ силите на изпълнителите. Поргди това
и редъ други причини не се забелязан една стро
га последователнссть въ подбора на пиесите.
Иззесгно е отъ театралната литература, че
въ Московския художествеиъ театръ — училище
Качалозъ релергоара се е нарежда.тъ за години
и то съ огледъ на лицата, които ще могатъ
всестранно да оживятъ мъртвите букзи на роля
та си. Тамъ се е репетирало по цели три години
и затова именно Немировичъ Дянчегко казвзлъ;
чуждно нещо, колкото повече репетираме, толко
ва повече откриваме все нови и нови неща".
Всичко това добре ни подсказва, че предстои гра
мадна работа на художествения ржководитель —
режисьора и актьори, натоварени съ поставянето
и изнасянето на една пиеса.
Обаче днесъ пргдвидъ особените тежки дни
създадени отъ кризата, започватъ да играятъ за
хлеба, това го иска разбира се и страшната раз
руха, която времето и загубената чочешка душа
нинасятъ върху худол<естзеното театрално твор
чество; това вече налага постоянното сменяване
на репертуара, като всека седмица почти се изниса нова пиеса — шлагери По този начяиъ дра
матичните театри заприличаха по скоро на кине
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матографи отколкото на културо-просветни фак
тори. Това догонване на публиката съ все ново
и по ново, но не и оформено въ техническо и
художествено отношение, превръща всички актьори,
както казва единъ критикъ, на пощенски коне.
Те требва въ кариеръ да догонватъ джеба на
публиката, защото се изгрзе за хл-вбъ.
• Самия фаитъ, че привършването на новия
театъръ въ окончателна форма е вече въпросъ
нгй-много на единъ два месеца, налага се щото
още отъ сега да се подготви бждащата му уред
ба, като се обмисли добре всеки единъ въпросъ
изживянъ до сега и всичко това легне въ единъ
правилникъ за управлението и стопанисването на
театра, като даже се обособи въ една самостоя
телна стопанска единица, автономно под-Ьление на
Варненската община (по примЪрътъ нз пловдив
ската съ тригодишната практика, съ свой бюджетъ съ приходъ отъ представленията, отъ суб
сидии, непредвидени, глоби и пр., а въ разход
ната: заплати на щатния персоналъ (всичко 32
души) постановачни, отопления, осветления, наемъ
салона, подържане сгради и пр.
Безспоренъ е факта, че нзвиятъ театъръ ще
наложи на общината ни и нови разходи: за пога
шение и лихви на заемътъ отъ Популярната банка
най-малко единъ мнлионъ лева, за отопление и
осветление най малко 180,000 лв. за персоналъ,
домакинъ, касиеръ-счетоводитель, трн чистачки,
машинистъ за парното отопление, електротехници
3-ма души, театръ майсторъ техникъ, гардероберъ,
пазачъ, портнеръ или всичко 320,000 лв. Събрани
трите числа получаваме единъ милионъ и петстотилъ хиляди лепа съ които ще увеличи разход
ната чзсть на общинския бюджетъ и за това пър
вата и то наложителна задача е да се потърси
начпнъ, щото тия парн. непременно да пссгжлятъ
въ общинската кгса. При такова положение ще
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Варненския общински вестннкъ е единствения
въ Варна, който изразява най вйрно и точна
общата стопанска, финансова, благоустрой
ствена и културна политика на общината.

Р2КДМН, следете ввшва оргогъ - Вврнея. о"
Годишенъ абонаменъ — 55 лева.
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почерпимъ поука отъ начинътъ по който еж ор
ганизирани такива театри въ другите държави.
Въ Русия е имало три вида театри: 1) частни,
2) общински или държавни и 3) концесионни; за
втория видъ театри обшината имъ дава субсидии
за гардероби, костюми, декори, а актьорската
трупа плаща наемъ на салона, осветление и отоп
лението, общината плаща на домакина, касиеръсчетоводителя, техническия персоналъ, електротех
ника, театръ-майстора, перукъ-майстора (който е
и реквизиторъ), въ отговорнестьта на сжщия се
намиратъ мобелигЬ и декорите. Домакина е администраторъ, а перукъ-майстора се грижи и отно
сително афишите, биле1нгв и др. административни
работи; грижи се за подръжката и на зданието.
Домакина и техническия персоналъ се подпомагатъ
материално и отъ доходите. »а трупата
При концесионния начинъ се практикува и
този: общината обявява, че дава т. е. че театра
се дава подъ наемъ за зимния сезонъ, следъ това
за пролетния и летния и по този начинъ групите
се сменяватъ презъ тригЬхъ сезона, коего значи,
че презъ зимния сезонъ играягь една а презъ про
летния д р у г и . Т у к ъ е м е с т о т о
да
се подкрепи създаденото настроение отъ некси
среди шого Нарадния Театръ да устрои и основе
свой клонъ въ Варна, като изпрати вещь режисьоръ и едно ядро огъ опитни и именити артисти.
Това е една задача належаща и навременна, за
управата на Народния Театръ. Къмъ тази задача
требва да се пристъпи часъ по скоро. Миналото
е оставило плодородна нива, която чака своя орачь.
Нуждно е най енергично и настойчиво подемане
на този въпросъ предъ надлежните места Пре
цедента има. Ако държавата издържа Плов
дивската библиотека, то и Варна съ огнетия ннтерландъ не по нейна вина, яма право н то най
настоятелно, да иска това малко, отъ държавата
за да се подкрепва и лухътъ на окия, които еж
отвждъ много близката граница.
Варна е единствена и не само на Варненци
— т я е на България, за нея требва да се грижатъ всички бърлгари съ всички средства.
Съ това далечъ съмъ отъ мисъльта да из
черпя въпроса, а по скоро е желание да съживи
още повече интереса на гражданството и се нзкажатъ по единъ или другъ начинъ, защото това а
единъ важенъ общественъ въпросъ и кека всеке
предварително свободно си каже думата за или
противъ по този или онзи начинъ за уреждане
театра.
Юр. Мицозъ
Б. Р. Горната статия ни бе изпратена за
поместване още презъ мцъ октомври м. г. ебаче
поради липса на место не можа да бжде публи
кувана своевременно.
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Къмъ абонатитй. Изтеклата
1931—1932 фйи. гол. изтече, следователно гшадк&з абонат')! на
ваоменеки общнн. веетни&ъ ще
следва ла сн изгшатятъ абона*
мемта за тая година, Обръщаме
вниманието на абоигтнтсаденда
нзплатятъ още при първо л©исушене аб&маментматЕ стойносгь
за да не ст&аа нужда да имъ се
спира изпращането на зестгшка.
Двудневни теоригически и практически
курсове по лозарството. Специално по р"Ьзидбата на лозята въ гр. Варна се устройватъ в ъ Общинския лозовъ разсадникъ.
Първиятъ курсъ ще б ж д е на 30 и 31 мартъ,
а вториятъ на 1 и 2 априлъ т. г. Занятията
ш е се водятъ отъ 9—12 часа следъ об-вдъ
отъ 3 — 6 часа. Курсоветъ - еж безплатни и
могатъ па блчдатъ посещавани отъ всички
желаюши. Предвзрителни записвания в ъ
лозовия разсадникъ, а може и по т е л е ф о н ъ № 203.
На основание чл. 10, 33 и 42 отъ зако
на за плгтишата, поканватъ се всички вар
ненски граждани които иматъ: автомобили,
камиони, мотоциклети, велисопеди, файто
ни, кабриолети, кола и галйоти, а така сжщ о и впрагатенъ лобитъкъ: коне, волове,
биволи, катъри, мулета и Пр. за свое упо
требление, или ги отдзватъ подъ наемъ. да
се явягъ и ги обявятъ в ъ Статистическото
отд^лгние при обшината (стая ..V,: 12), като
попълнято приготвените за цельта декла1
ргции
Поалежатъ на деклариране сжщо кра
ви, биволици, овци, кози, свини и птици:
кокошки, юрдечки, гжеки, пуйки и пр. за
статистически цъли б е з ъ па се об/шгать с ъ
какъвто и да е било д з н ъ к ъ .
Тия декларгции попълнени и подписа
ни тр-кбва па се дадатъ въ отделението
нзй-кжено до 1 мей тек. годинаОния отъ гражданите, които не спазватъ срока, или д з д г т ъ неверни сееления
ще бгкдатъ глобявани за неизпълнение пред
писанията на поменатия законъ и настоя
щето обясление.
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Настояшето е задължително и за тия
граждани, които впоследствие биха се снабдили съ превозни средства и добитъкъ въ
15 дневенъ срокъ отъ покупката» да подадатъ декларация» иначе и гь- ше бждатъ
подвъргнати на глоба.
Обявява се, че канцеларията за Вар
ненски Окржженъ Ветеринаренъ Л-Ькарь се
премести отъ 30 мартъ т. г. на улица „Булевардъ Фердинандъ" № 21 •— въ зданието
на старото Турско консулство.
Свгласно писмото на Варненската учи
лищна инспекция отъ 22 мартъ 1932 год.
подъ № 1845 председателя на училищното
настоятелство г. Маринъ Котаровъ е вече
встжпилъ въ длъжность.
Това за сведение на началниците на
учрежденията въ града.
Сбобщава се на гражданите, подлежащи
на временна трудова повиность за 1932 го
дина, че съгласно строгото окржжно на
Главната Дирекция публикувано и въ Държавенъ Вестникъ, брой 285, стр. 4787 отъ 17
мартъ т. г., общинското управление, имайки
предъ видъ горното, ще прилага най-строго
санкциите на закона по отношение на не
редовните Варненски граждани. Всеки е
длъженъ да се яви на работа съ групата
си или да се откупи до свикването й, за
щото следъ изтичане на срока, неотработилигв веднага ще бждатъ глобени, а гло
бите ще се събиратъ по екзекутивенъ
начинъ.
Сбобщава се на г. г. Варненските граж
дани, че всички видове български банкноти
отъ 5, 10, 20, 50 и 100 лева въ 5 годишенъ
срокъ, считанъ отъ 15 януарий 1932 годи
на до 15 януарий 1937 година излизатъ отъ
обръщение, като следъ 31 декемврий 1933
год. тия банкноти преставатъ да бждатъ
законно платежно средство, а ще се обменягъ само въ касите на банковите кло
нове и агентури, като се има предъ видъ,
че последнята дата за обмена е 15 януарий
1937 г. вечерьта.
'
Следъ тая дата тия банкноти еж нева
лидни.
Фалшивите и съмнителните банкноти
нема да се обменятъ.

ЗАПОВЪДЬ
№ 21
гр. Варна. 21 мартъ 1932 година

§2
Възъ основа чл. 71 отъ закона за град.
общини възлага мъ върху г. г. Софроний
Георгиева, Ченко иордановб и Георги Трайковб, следните мои длъжности, а именно:

1. на ж . Кмета Соф. Георгиев*
Адвокатура
Социални грижи и гражданско състояние
Техническа дирекция с подразделенията йс
Морски бани
Обшин. театъръ.

II. на пом. Кмета Ченко Йордановъ
Санитарно отделение
Пожарна команда съ домакинството
Цветни градини
Курортно бюро
Библиотеката

Ш. на пом. Кмета Георги Трпйновъ
Горско отделение
Ветеринарно отделение
Лозарно отделение
Житна борса
Училищата

За себе си зпппзвпмъ:
Разпоредитель по бюджета
Административно отделение
Контрольорството заедно съ Финан. от
деление и обшин. имоти и търгове,
Комисарството по прехраната
Обша контрола
Тъй разпределени отделенията и служ
бите да се завеждатъ отъ лицата, на кои
то е възложено завеждането имъ подъ своя
лична отговорность.
Настоящата ми заповедь да се съобщи
надлежно за знание и изпълнение. Единъ
преписъ отъ нея да се изпрати на г. Вар
ненския окр. управитель за сведение.
Кметъ: (п.) Ас. Брусевъ.
Верно,
при Варнен. гред. общинско управление
Секретарь: К. Дюлгеровъ,
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ПОВДИГЯНЕТО на--ВАРНА.
На 1 того, 6 часа следъ обедъ по инициа
тива на кмета г. Ас. Брусевъ бе свиканъ на за
седание общогражданския комитетъ за повдигане
то на града. Инициативата на г. кмета се посрещ
на съ възторгъ огь 'гражданството, което има
пълно основание да очаква много отъ този коми
тетъ. Варна загива. Съ отнемането на хинтерланда
А, пресушиха се всички източници за препитание
то на 70-80 хилядното население. На всички погледитъ бъха обърнати къмъ курорта. Никой не
може да отрече, че курорта може да даде пре
питание на една часть отъ гражданството, но сжщо
-така никой не бива да си прави илюзия, че кол
кото и да се развие Варна като курорть. тя не

може да очаква изключително припитание отъ ку
рорта. Ето защо иуждно е да се погьрсягь други
ресурси. Нуждно е да се погьрсягь нови пжтнща
за ла се облекчи и оная часть отъ гражданство
то, което не е очаквало и не може да очаква отъ
курорта.
Именно цельта на свикването на общограж
данския комитетъ е тази. Той ще има редица за
седания въ които ще обсжди положението, ще си
направи своята преценка н следъ това ще пристжпи иъмъ действие.
Имама всичкото основание да вервама, че
решенията на комитета ще донесатъ реална полза
за града .

Извънредно сесия но общинския съветъ

Варненско градско общинско управление

На 4 того — понеделннкъ общинския съветъ
се свиква на извънредно заседание. Ще бждатъ
разгледани иекои текуща въпроси, следъ което
ще бждатъ назначени началнккъ на житната бор
ел и общински лееннчей.

ОБЯВЛЕНИЕ № 6128

Новия бюджегь яо ойщнаою
Въ най скоро ареме пост. приежтетвие на
общината ще започне съставяинто па бюджета за
фия.
1931—933 г.
Въ новия бюджегь ще бждатъ направени
значителни икономии. Преди всичко ще се съкрлтятъ излишните служби и чиновническия кадъръ
който до сега е билъ много гол-Ьмъ.

Варна

Печатница .Войниковъ'
Телеф. 502.

Чтп Варненски общ. вкпнъ.

Варна, 31 мартъ 1932 год.

Въ допълнение на обявление
№ 4325 отъ 4 111. 1932 г., публи
кувано въ Държ. вестникъ брой
295 отъ 29. III. с. г., обявява се на
интересуюшигБ се, че на 3. У.т.г.
до 10 часа въ Варненското окржж.
данъчно управление ше се произ
веде търгъ съ тайна конкуренция
за отдаване на предприемачъ до
ставката на една помпа за чисте
не нужениьни и помийни ями.
Приблизителна стойность 100
хиляди лева. Залогь 10 на сто, въ
банково удостоверение и доку
менти съгласно 3. Б. О. П.
Всички разноски по публика
ция, гербъ, данъии и пр. еж за
сметка на предприемача.
Поемнигв условия се виждатъ
въ общината.
Отъ общината.
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гр. Варна, 10 Мартъ. 1932 година.
На основание правилника за прилагане на Закона за временната десеть дневна трудова повинность и въ изпълнение решението на Варнен. Градски Общински Съветъ подъ Л% 283 взето
въ заседанието му на 14 галий 1931 год. обявява се на г. г. Варненскитъ граждани, че отбива
нето на 10-дневната временна трудова повинность за трудовата 1932 год. ще започне аа 15
априлъ т. г., за което всачки граждани родени презъ годините отъ 1911 до 1892 год. включи
телно да се явятъ и отбиятъ позинкостьта си както следва:
I гр. род презъ 1892 и 1893 г. 40 и 39 г
II гр. род презъ 1894 и 1895 г. 38 в 37 г
III гр. род презъ 1896 и 1897 г. 36 и 35 г
IV гр. род. презъ 1898 и 1899 г. 34 и 33 г,
V гр род презъ 1900 и 1901 г. 32 и 31 г.
VI гр, род презъ 1902 и 1903 г. 30 и 29 г
VII гр род презъ 1904 и 1905 г. 28 и 27 г.
VIII гр. род. презъ 1906 и 1907 г. 26 и 25 г.
IX гр. род. презъ 1908 и 1909 г. 24 и 23 г.
X гр. род. презъ 1910 и 1911 г. 22 и 21 г.

на 15 априлъ.
на 25 априлъ.
на 9 май.
нз 23 май.
на 6 юний.
на 2) юний.
на 4 юлий.
на 18 юлий.
на 1 августъ.
на 15 авгусгъ.

Никой отъ подлежащите на работа не може да се яви на такава до като предварително
не се е снабдилъ съ назначение отъ чиновника за водене трудовите списъци. Назначението се из
дава отъ статистическото отделение при общината.
Освобождаване отъ работа на неспособните за физически трудъ става отъ медицинска ко
мисия, която ще заседава въ санитарното отделение на общината презъ днигв:
За
За
За
За
За

I група на 13 априлъ следъ пладне
II група на 22 априлъ следъ пладне
III група на 5 май следъ пладне
VI група на 20 май следъ пладне
V група на 3 юний следъ пладне

За
За
За
За
За

VI група на 17 юний следъ пладне
VII група на 1 юлий следъ пладне
VIII група на 15 юлий следъ пладне
IX група на 29 юлий следъ пладне
X група на 12 августъ следъ пладне

Заменяване на трудовата работа чрезъ откупване въ пари се допуска. Размера на огкупването е отъ 500 до 1500 лева съобразно материалното състояние на лицето, което желае да се
откупи. Желающите да се огкупягь подаватъ заявление, съ точно обозначенъ годишенъ доходъ
до общината и внасятъ откупа си най-късно до свикването на групите имъ.
Всъки трудовзкъ въ опредъления въ назначението му день и часъ се явява на определе
ното место съ лична карта и свои инструменти годни за работа. Къмъ неявилитъ се трудоваци
съ групит* си ще се прилага забележката на чл. 79 отъ правилника' по прилагане временната
трудова повинность — глоба въ троенъ размеръ отъ откупната стойность илй работа (20) двален
у
сеть ц%ли дни подъ стража.
' д д
Граждани собственици на коля се явяватъ на работа съ колите си
» и и л ™ Л Р е М , Т ЖЙВУЩИТ * въ ГР" В а Р н а чужди общинари могатъ да отбиятъ трудовата си повнность
за сметка на сгоята община, тукъ въ. градътъ.
рудната си по
Работата е лична.
п. Кметъ: АЛ. СЛАВОВЪ.
Н-къ Отдела: Н. ХАЛАЧЕВЪ.

