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Отз година на година Варна придобива
Този ввпросз е вече разрешена отз пра
все по-юлтмо и по-юлгьмо значение като вителството вз положителна смисзль: дзркурортенз градз: Черноморската красавица, жавата е сзгласна вз Варна да се открие
кацнала като дивна чайка по брпловетгь на хотелз, казино сз хазартз, на концесионни
родното море, започва вече да заприличва
начала.
на курорта отз европейски масщабз.
Подобно едно заведение вз града ни ще
привлече много чужденци, и ще придаде поТова вече се признава отз всички!...
голяма стойность на Варна като курортз.
Чужденци пламенно изказватз своитпз
вззхищения отз климата, плажа, природата
Ние се надяваме, че Чернолгорската кра
на Варна. 7п> со1с вззхитени отз нея.
савица — Варна, вз най-скоро време ще се
сдобие сз едно подобно заведение.
Като курортз, който вече сзперничи на
европейскитт такива, Варна, разбира се, за
Колкото се отнася до хазартнитгъ игри,
почна да чувствува и нужда отз редз нгьща,
които биха я направили по-привлекателна, то Варненската община е взела всички лтзрки — ТГО да бокдатз недостъпни за варпо-желана за чужденцитп.
ненци, а да се разрешатз само за чуж
На пзрво мпсто се явява нуждата отз
денците.
единз хотелз, казино, сз хазартни игри.
Това нпзщо ю иматз почти всички голгъми европейски курорти, то е една необходимость за всички.
Напоследзкз вз насз се повдига взпроса
и вз Варна да се построи еданз хотелз, ка
зино сз хазартни шри.

Похвална е инициативата на кметст
вото за откриването на единз хотелз и ка
зино сз хазартз вз Варна и, ние вшрваме,
че тп ще б&датв подкрепени отз всички
варненци, които милеятз за своя роденз
градз и желаятз неговия прогресз.

Стр. 2

Варненски общински вестннкъ

Брой 279

ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЬВЕТЪ
Разискванията по предложението за постройка на казино и хотепъ въ Варна
Заседание 17.VI 1932 год.
Заседанието се откри точно въ 5 часа следъ
обедъ, Присжтствуватъ почти всички г. г. общин
ски съветници
Авр. Гачевб преди дневния редъ взе думата
и отправи следното питане: Верно ли е, че общин.
фай-онъ е билъ даденъ на единъ отъ артистигЪ
отъ народния театъръ, който артистъ е ходилъ
на разходка съ файтона до Гюндюзъ-чешме.
Кмета: файтона е даденъ на артиста Вл.
Трандафиловъ който е гостъ на града ни. И дру
ги пжть е услужвано съ превозни средства на
гости на града
Дим. Янакиев5: меля кмета да ми отговори
каква нужда е наложило преместването на общин.
зеленчуковъ магазинъ на ул. „Столетовъ" на друго
м%сто. Това преместване е съ нищо неоправдано,
още повече като се има предвидъ, че тамъ кждето е премЪстенъ магазина, само нг 10—15
крачки има дпугъ зеленчуковъ магазинъ.
Кмета-, ще проуча въпроса и ще ви отговоря.
Г-да общински съветници, сегашната сесия на
съвета е сжщо извънредна. Слагаме на разглеж
дане едьнъ специаленъ въпросъ — въпроса за по>
стройка на хотелъ и казино въ Варна на конце
сионни начала, Общинското управление смъта, че
редица мероприятия, които ще следва да се реализиратъ за въ бждаще, каквито еж. водоснабдя
ването. постройка на кланица, на казино и пр,
ие ще могагь да станатъ съ средствата на общи
ната. Общинските средства еж толкова намалели,
че е невъзможно съ тъхъ да се предприематъ
мероприятия въ по-голъмъ мащабъ. Съ тЪхъ едва
ще можемъ да посрещаме ежедневните нужди на
общината А по голъмигк мероприятия ще се реалнзиратъ или съ сключването на заеми или на
концесиони начала Ние сме убедени, че за да
може да са направи нъщо за Варна и да дадемъ
материални блага за гол-Ьма честь отъ гражданите,
това требва да стане по концесионенъ начинъ.
Ние имаме едно конкретно предложение за по
стройка на казино и хотелъ въ Варна, (кмета чете
предложението).
Ние смътаме че това предложение е твърде
сериозно и заслужава нашето внимание.
Въ миналото е имало и други предложения,
но до сега не е направено нищо въ това отно
шение, благодарение на това че винаги е билъ
отлаганъ този въпросъ. Вземемъ ли да отлагаме
и ние, никога нема да се дойде до едно разре

шение на въпроса. Азъ бихъ желалъ по този въ
просъ да Се изкажатъ всички г. г. общински съ
ветници. Ние трЪбва да се изкажемъ конкретно:
съгласни ли сме по принципъ да се направи ка
зино въ Варна по концесионенъ начинъ. Ако разрешимъ въпроса въ благоприятна смисъль, тогава
ще назначимъ една комисия, която да прегледа
предложението и съ широкъ мандатъ да си каже
думата.
Дим. КенКОвб: имаме да разрешаваме единъ
много важенъ въпросъ. Предложението не е до
статъчно ясно—то е така леко и наверно требва
да е направено отъ хора, конто искатъ да получатъ концесията и после да я продаватъ. Имахме
и по рано такова предложение. Съвета даде конце
сията, и концесионера тръгна съ разрешението въ
джоба да препродава хотела и казиното. За да
не попаднемъ въ подобна грешка — азъ съмъ за
концесеята — този въпросъ ще требва да се
проучи сериозно.
Предлага да се назначи една комисия, която
да проучи всестранно това предложение.
Кмета: въпросътъ за казиното се предшедствува отъ въпроса за разрешаване по законодателенъ редъ на хазарта.
Въ миналото управление общин. съветъ въ
заседанието си на 16 юли 1931 г. е взелъ ре
шение да се ходатайствува предъ правителството
да даде монополно право на Варненската община
да разиграва хазарь. Ще следва да потвърдимъ
това решение.*
Въпросътъ следователно е сложенъ. Но при
обстоятелствата при които ще се разиграва ха
зарта въ Варна, строгъ контролъ и пр., ние см-Ьтаме че ще можемъ да издействуваме съдействието
на отговорните фактори въ София въ наша полза.
Ако не се разреши предварително този въ
просъ, за никакво казино и за никаква концесия
изобщо не може да става дума.
Др. Ненковб: този въпросъ всец-вло тръбва
да ангажира вниманието на общин. сьветъ. Ув-вренъ съмъ че никой отъ насъ нема да има Н-БЩО
противъ едно таково казино, което безспорно ще
привлече много чужденци.
Беше време когато се дебатираше, тръбва
ли да има комарь въ Варна или не. Този който
иска да създаде прехрана за този градъ, требва
да направи съответния компромисъ. Ние требва
да имаме едно решение по принципъ за построй-
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ката на казино и хотелъ по концесионенъ начинъ.
Наша ддъжность е да регламентираме играта на
комаръ. Ако има опасность, че ще има лоши по
следици, ние можемъ да правимъ ограничения.
Менъ въ случая ме интересува: до колко
тази фирма е сериозна и заслужава ли нашето
внимание. Това е първото начало. Предлага да се
избере комисия.
Ст. Пешевз: Азъ сметамъ, че разбиране по
този въпросъ у гражданството има уформено. Ние
сме свикани да се занимаемъ съ едно конкретно
предложение. Условията, поне въ общи черги, еж
набелезани. Азъ сметамъ, че когато въпроса ще
се разреши по принципъ, не може да се пренебрегнагь и условията, които се предлзгатъ. Това
предложение е много сериозно. Излишно е следо
вателно, да се събиратъ референции за предложителигЪ.
Нуждата отъ едно казино въ Варна е гол-Ьма. Защото въ всичка е залегнало убеждението,
че Варна за да може да се развива еж потребни
инициативи, които биха задоволили чужденците.
Ние требва да изберемъ една комисия, коя
то да прегледа проекта който е изработенъ отъ
Н. Поповъ и инж. Зл. Бръчковъ. Азъ прегледахъ
този проектъ и ми се вижда много добъръ. Нуждни еж. бързи действия, защото, до колкото знаемъ
и концесионерите бързатъ.
Д. ПоповЗ: излишно е да подчертавамъ, че
по принципъ съмъ съгласенъ да се построи на
концесиони начала едно казино. Азъ три години
се борнхъ да наложа на съвета едно такова ре
шение, обаче три пжти бехъ бламиранъ. Азъ се
га се радвамъ че най-големите противници то
гава, днесъ подържатъ това предложение. Азъ и
моята група ще дадемъ пълно съдезстлне за реа-
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лизирането на тази идея. Ние тр-Ьбва да вървимъ
по пжтя на големите курорти. Летовището е тър
говия и то ще върви само тогава коггто го поставимъ на това начало.
Оратора подържа дз се обясни широко ка
кво смета общината д:. прави за да се получатъ
повече предложения Но преди всичко нуждно е
да се издействува отъ правителството монопола
отъ Варненската община да разиграва хазартни
игри. Требва да бждемъ сигурни че този монополъ ще ни се даде и тогава да преговаряме.
/?. СтояновЗ: напълно се присъединявамъ
къмъ казаното отъ г. Поповъ. Онищожи се зако
на за хазарта, а сега се игр?е повече отъ порано,
безъ държавата да се ползва отъ нещо. Условия
за разиграване на хазартъ въ Варна има. Но само
това не е достатъчно. Требва пропаганда. Вар
ненския курортъ не е достатъчно рекламиранъ.
Въ България чуждигЬ курорти еж повече рекла
мирани отколкото нашите.
Ние требва да се позапитаме и за другъ
единь въпросъ, който е сжщо свързанъ съ ку
рорта — по накъвъ начкнъ да се снабдимъ съ
изобилна вода.
Авр. ГаНввЗ говори надълго по този въп
росъ и каза, че не е само курорта като средство
за създаване благосъстояние на гражданството. Има
много други средства, но те не се възприемагь
отъ буржразията, защото не имъ оттърватъ. Не
говата група отхвърля категорично концесията.
Накрая избра се комисия въ съставъ; Н. По
повъ, Др. Ненковъ, Ст. Пешевъ, Панайотовъ, Ан.
Янкоаъ, Ив. Давидовъ, Хр. Мирски и Ж. Желябовъ.
Съвета прие единодушно концесионния начинъ
за постройка на казино и хотелъ въ Варна.

3$сболгьк. Д. Василеви

Отъ какво се разяждатъ зжбитЪ?
Въпросъ, който ежедневно ни се за
дава отъ почти всички клиенти. Често да
ж е и ние се виждаме в ъ затруднение, как ъ в ъ отговоръ требва да дадемъ. Не за
това. че не знаемъ, а по простата причина,
че не може да се намери подходяшъ отго
воръ, който да обхваща и изчерпва и з ц я л о
въпроса. Азъ с ъ н я к о л к о думи ш е се по
старая да дамъ макеръ и повърхностно приЧИНИГБ на зжбното наяждвне. Т Б СЖ много
и не тъй лесно може да се изчерпятъ в ъ
Т Б З И нъколко нахвърляни реда.
Зжбното наяждане не е една нова болесть, то датира оше отъ създаването на

свъта. З а това свидетелствуватъ различнитв
документи, оставени отъ тъзи епохи. Ако
направимъ едно сравнение за разнитъ епо
хи, може да констатираме, че с ъ напредъка
на човъчеството и изнежването му, тая за
раза е напреднала до тамъ, че днесъ не се
намира уста лишена отъ нея. Да спомена,
че ви ДИВИТЕ племена и до днесъ се хранятъ съ сурово месо, с ъ храни изобшо су
рови, и за това иматъ по-здрави зжби и
издържливи натури. Нека к е се забразя
сжшевременно, че в ъ миналитв епохи не е
можело и дума да става за зжболечение,
а просто болния з ж б ъ се е изваждалъ о ш е
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въ самото начало на заразяването. Но нЪма нужна да се връщаме чъмъ миналото
когато и по днесъ оше въ много села не
се лекузатъ. Това се дължи най-главно на
невежеството, което сжшествува между
тЪхъ и засилено напоследък/ь отъ настж
пилата всеобща стопанска криза.
Най-много страдатъ отъ зжбното наяждане младежите,, въ възрастните то е почти
въ застой Отъ двата пола повече страдатъ
жените Лесно се обяснява горното, като
знаемъ, че периода необходимъ за растенето на индивида т. е възмжжаването или
юношеството е свързанъ съ поглъщане на
хранителните вещества отъ тялото, а за зжбит-Ь се явява недостигь У жените има
две главни причини, които улесняватъ зжб
ното наяждаме, а именно; ежемесечната за
губа на кръвь и периода ни бременностьта.
За бързото и много зжбно наяждане
спомага най-вече наследственостьта, изто
щения организъмъ, организъмъ страдатъ
отъ НБКОЯ опасна и изтощителна болесть,
умствената и физическа преумори и т. н.
Това до тукъ казано еж лични или инди
видуални причини.
Има обаче обши такива, които влияятъ
на зжбното наяждане, а именно: расата —
за различните раси зжбното наяждане е
различно. Климата играе сжщо важна роля.
Областьта на живеене, храната и напитките
играягъ тоже важна роля.
Самия процесъ на зжбното наяждвне
се обесняаа съ разлагането на най-горния

пласъ на зжба — емайла отъ разните ки
селини, които се поглъшатъ или образуватъ въ уста. Следъ разтварянето на емайла
втория пласъ—зжбното вещество, като ор
ганична материя, служи като гнездо на ми
кробите (които изобилствузатъ въ устата)
и е добра почза за техното развитие. Следъ
неговото унищожаване идва третия или централенъ пласть, който съдържа чувствител
ната часть на зжба: нерва, кръвоносните и
и лимфатични еждове, които служатъ за
хранене и запазване на зжба. Този пластъ
е пазителътъ или стражарътъ му Не бива
обаче да чакаме, той да ни подсети, че неприятелътъ е въ него. Най-хубаво би било,
ако презъ единъ периодъ отъ 3 до 6 ме
сеца се подлага всеки на единъ старателенъ зжболекарски прегледъ, за да може
докато е рано да се препетвратятъ всички
понатъшни вредни за организма последици.

Народния театъръ.

вжтрешно и външна психологическа завър
шена, омислена, прецизна.
Надяваме се даровититЪ жреци, артисти
отъ народния театъръ още дълго ще стоплятъ
сърдцата ни съ своята вдъхновена игра.
Варненци винаги еж ценили истинските
труженици на изкуството. Те еж имъ да
вали винаги своята морална и материална
култура. Театъра винаги имъ е билъ при
сърдце, близъкъ.
Доказателствата за това еж на лице.
Предъ насъ е новия храмъ на Мелпомена,
за чийто доизграждане всеки единъ варненецъ е жертвалъ своята лепта.
Ние като поздравляваме жреците отъ
народния театъръ—артисти и режисьори,
верваме, че те още дълго ще бждатъ при
насъ и ни стоплятъ съ.своето изкуство.
Освенъ това требва да подчертаемъ, че
Варна е единъ курортенъ центъръ и тука
българското сценично изкуство требва да
бжде представено предъ чуждия светъ.

Требва да признаемъ, че гостуването
на народния театъръ въ Варна е единъ
истински културенъ празникъ за насъ. Въ
новия храмъ на Мелпомена дзровитигЬ жре
ци на сценичното изкуство оставиха дъл
бока брезда, тЬ теглиха синуръ съ своята
вдъхновена, пламенна игра.
Почти всички поставени до днесъ пиеси:
„Хжшове", „Наполеонъ", „Тристанъ и Извя
ла», „Мирандолина- и „Егмонтъ» бЪха из
несени съ силенъ художественъ замахъ и
дълбоко психологическо разбирание и прони
кновение.
Къмъ това требва веднага да прибавимъ, че и самите пиеси, като драматически творби са интересни, съдържателни и
смислени.
По отношение на постановките на пие
сите, сжщо требва да подчертаемъ, че те
беха оргинални, художествени. Режисура

Отъ до тукъ казаното следва, че зжб
ното наяждане е единъ много сложенъ про
цесъ и тесната връзка съ организма. По
неговия развой чоаекъ би еждилъ за съ
стоянието на телото. Свръзката обаче меж
ду организма и зжбите се засилва още по
вече при усложненията, които гк могатъ да
окажатъ на него.
Съ тези неколко реда си поста вихъ
за цель да изясня макаръ и накратко, този
тъй обширенъ въпросъ, за да бжде понятенъ на всички процеса и причините на
зжбното наяждане.
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Слънчеви бани
Действието на слънчевите бани върху орга
низъма се състои въ измененията, които причи
нява зъ него слънчевата светлина и слънчевата
топлина. Влиянието на слънчевата топлина се из
разява въ усилената деятелность*на потнитъ жлези
и въ оживената огбмена на веществата въ телото
-съ последствията му: добъръ апетитъ, добро са
мочувствие и пр. Така се определятъ лечебните
-свойства на слънчевите бани преди?викватъ силно
отдъляне на поть, който както вече знаемъ, оглжчаа отъ т-влото различни вредни вещества, те
•еж добри като профилакгическо средство, т. е.
•«•средство, което предпазва отъ заболяване.
Болеститъ на детската възрасть при които
жизнения процесъ е подъ нормата, се куждаятъ
отъ слънчево лекуване. Къмъ тЪхъ спадагъ об• ща слабость на организъма, недостатъчно общо
развитие, признаци на никаква органическа болесть, различни прояви на скрофули, рахитизъмъ,
•анемия. За възрастните слънчеви бани се препоржчватъ при 1) болести, които еж свързани съ
неправилности въ процеса за отмЪна до веще
ствата; тукч. се отнасятъ: затлъстяването, пода
грата, хроническия ревматизъмъ на ставите и му
скулите, диабета въ известенъ стадии," 2) забо
ляванията на кръвьта; 3) болестите на дихател
ните органи, като хронически катаръ на бронхите,
^бронхиална астма и пр. 4) хронически отравяния:
малария, отравяне съ олово и пр.; 5) невралтвитъ, особено ишеаса; 6) рззлични форми на не
врастения: нервна астма, нервенъ стомахъ и др т
7) половите болести, а най вече сифилиса въ
всички стадии; 8) кожните болести.

4
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ста пациентъ предъ отворения прозорецъ гърбомъ
къмъ слънцето. Траенето на сеанса зависело отъ
температурата на въздуха и силата на слънчевигЬ
лжчи. Силата на тези лжчи той определялъ съ
специзленъ уредъ (фотометьръ). Сеансътъ продължавалъ отъ 20—50 минути. Зъ случай на
необходнмость пациента намЪталъ лека кърпа отъ
тъе.ка бела фланела, която лесно пропуща лжчитъ.
Следъ сиегемагическо произвеждане на сеанситЬ въ продължение на неколко месеца д-ръ
Ма1до1. конегатираль значителни промени къмъ
подобрение: шумътъ измеиялъ въ вида на микро
бит-Ь и намаляването имъ.
Най после общото състояние на болните зна
чително се подобрява, те се чувствуватъ по-здрави,
апетита имъ се подобрява, теглото имъ се уве
личава.
Слънчевите бани ставатъ ка площадки, изчи
стени отъ дървета и послани съ дъски, или на
покриви, тераси и пр., които сжщо требва да
бждзть обърнати на югъ и запазени отъ вътьръ.
Болнитъ лежатъ на матраци или одеала, съ малко
повдигнати възглавници. Нуждно е главата да се
ЗЗПЙЗИ отъ действието на ЛЖЧИТБ. За тая цель въ
много санаториум», по цялата дължина на поме
щението, което служи за слънчеви бани, поставятъ за слънчеви бани, постааятъ надъ възглавията дъски на разтоянието I—1 1 /^ метра отъ
пода. На дъските наметатъ чаршави, така че да
висятъ отъ двете страни почти до пода н запаз
ват ь отпредъ и отзадъ главите на болнитЬ отъ
слънчевите лж.чи Такова приспособление има това
уд< ство, че по желание може всекога да се пов
дигне чаьшава и се разтвори. Понякога все пакъ
е нужно да се постави на главата компресъ съ
студена вода

Кжпящитъ- иалагатъ подъ действието ни слън
Слзнчевитгь бани се забранявате при
чевите
лжчи или отдълнн части, което се нареж
цолгъма слабость, развиваща се артериоскледа съ особени приспособления. Презъ време на
роза, туберкулоза се повишена температура банигв необходимо е твърде често, всеки о—10
и нощно изпотпвяне, остри вззпавения, на
да променя положението и да лежи па
клонность квМ5 крбвнтечение отз вспжакбвбминути
страни, по гръбъ, по коремъ за да не се предиз
Фодб и наклоность кбмз мшрена.
вика възпаление на кожата на едно место. Въ
Не много отдавна се появиха н-вколко лъ
карски отчети, които рязкелебаватъ по-рано въз
приетия възгледъ, че туберколозата не влиза въ
болестите, за които е полезно лекуването съ
-слънце е дало блзгоприяти резултати.
Въ 1905 г. на иетерняционалния коягресъ на
*Съюза за борба съ туборколозата лекаря Ма1до1
отъ Ница прочелъ докладъ, ко"гго се отнзеялъ
до 41 случаи на туберколозни заболявания въ
различни стадии, отъ простия катаръ до кавернит*, които именно се е прилагало лекуването
*съ слънце. Методътъ за лекуване на Ма1до!
билъ следния: той настанявзлъ съблечения до кръ

случаите, когато требва да се предизвика усиле
но п тене, болния завивагь за 15—30 минити въ
вълнени одеала
Най подходяще за слънчеви б*ни е времето
до сб%лъ и първите часове следъ об-ъдъ. Требва
да се помни, че баните не требва да се правятъ
нито на гладенъ, оито на пъленъ стомахъ. Продължителностьте на баните се колебае между 15
мнну:и и часъ; обикновено започз»тъ съ кратки
бани и постепенно ги продължазатъ. Въ много
редки сличаи слънчевите бани се прабятъ всеки
день, обикновено ги назначаватъ презь день,
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Следъ слънчевигЬ бани се предписватъ обли
вания съ возтопла вода, общи или полуванни,
споредъ свойствата на дадения случай и преслед
ваната цель.
Много често се преписватъ обливания, които
почватъ огь температура 28—25°/° С и достигатъ
до 15°. За тази цель се взематъ две кофи съ
вода, едната съ приблизително 25°, а другата 15
—12° и бързо се облива целото тело на два
пжти отпредъ и отзадъ. Въ къкои сиичаи се задоволяватъ съ прости изтривания на целото т-Ьло
съ топла вода. Следъ това телото се изсушава
грижливо и следъ обличането се прави малка
лека разходка, или почивка въ стаята или въ
нъкой запазенъ кжтъ на чисгь въздухъ. Непо
средствено усещане следъ слънчевите бани е
силна умора и усилване на всички функции въ
организъма.
Ако се случи да се правятъ слънчевите ба
ни въ кжщи, поставя се до сгрения отъ слън
цето прозорецъ нещо за легане; главата се за
пазва съ чадъръ. Такива бани може да се правятъ
и зиме. Въ санаториумите има за зимни слънчеви
бани особени помещения, устроени като фотографическо ателие. Въ техъ има всички приспособ
ления за правилна вентилация, за подържане на
необходимата температира въ стаята и предпаз
ване огь твърде силно сгйъване на покрива. Мал
ките оранжерии, верандите, заградени съ стък
лени рамки, сжщо могатъ да служатъ за тая цель,
Показатель за това, дали слънчевите бани
оказватъ нужното действие» е пулса, изменението
на теглово и общото самочувствие на пациента.
Съобразно съ техъ или совсемъ отменявагь ба
ните, или изменятъ метода, т. е. излагатъ на
действието на слънцето не целото тело, а една
или неколко негови части; телото оставктъ открито
или го покриватъ; изменятъ часътъ на банигЬ,
по единъ или дригъ начинъ, изтуаяватъ т4лото
следо баните и пр.
Д-ръ Е. Роде.

ПРОДЪЛЖЕНЪ е срокътъ за добро
волно плащане третините отъ текущитБ
държавни и общински данъци включително
до 15 юли т. г.
ДЕКЛАРАЦИИТЕ, които ще подаватъ
притежателите на непокрититъ (полски)
имоти: лозя, овощни градини, зеленчукови
градини, ниви, хаври, ливади и пр. 1 левъ,
както е разгласено съ заповЪдь № 5 § 7
отъ 13 того.
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Търговия, стопанство и индустрия
Българската царска легация въ Букурещъотъ 15.У1 т. г., относно транзита на ромънскиядобитъкъ презъ югославянска територия, предназначенъ за Италия съобщава:
„БукурешкигЬ вестници отъ 15 т. м. обна—
родватъ следното съобщение, споредъ което Юго
славия е спр-Ьла транзита на добитъкъ предназначенъ за износъ отъ Ромъния за Италия.
„Отъ Темишваръ съобщаватъ, че на 13 VI,.
при пограничния пункъ Жимболия, пристигнала
заповъдь отъ югославянското министерство на землед-влието и на държавните имоти, съ която се
нареждало, че начиная отъ 13.VI т. г, се забра—
нявалъ транзита презъ Югославия за всички ромънски транспорти на добиътъ, като: волове, ко
не, овце, свини, птици, както и на яйца и на гЬх-,
нитъ продукти а деризати.
„Съ голъма трудность, и благодарение на..
енергичните постжпки на ромънските погранични
власти предъ Министерството на държавните имоти въ Белградъ, билъ пропуснатъ единъ транспортъ, който въ момента на получаването запов-вдьта се намиралъ на гарата Жимболия, • вече
обезмитенъ и прегледанъ отъ санитарните власти..
„Тази неочаквана и произволна заповъдь на*
Югославия предизвика, споредъ пресата, големо*
вълнение въ търговията съ добитъкъ въ Ромъния,
поради множеството транспорти отъ Ардялъ, Банатъ и даже Бесарабия, предназначени за Италия,,,,
които се намирали на пжть за границата.
„Въ средата на ромжнскитъ експортьори отъ
тъзи области и италианските такива владеялосилно негодувание. Изпратени били множество
протестни телеграми до Ромънското министерства
на държавните имоти, до правителството, до на
ционалния институтъ за износъ и телеграфические било поискано отъ ромънския Министъръ пред^
седатель да се отложи прилагането на тази м-Ьрка
поне най-малко съ 10 дни, за да можели тран
спортите, които еж на пжть, да не бждатъ спрени.
„Ако романското правителство не направелосериозни постжпки за спиране на тази аномалия,
щели да се нанесатъ големи загуби и Ромъния?
била застрашена да изгуби и малкото дебуше,
което имала на италианския пазаръ, понеже бол
шинството отъ италианскигв експортьори, дошли
имено за закупване на добитъкъ въ Ромъния, би
ли решили да прекратятъ каквото и да билосд-влки и да се завърнатъ въ Италия".

Стр. 7

Варненски общински вестникъ

ЗАПОВ-БДЬ № 53
гр. Варна, 10 юни 1932 год.
"

§ 1

'

"

Предидъ на това, че досегашния опитъ
..да се бере цвета отъ липовигЪ дръвчета
по улиците на града, даде отрицателенъ
резултатъ, тъй като съ брането му се чу«плятъ клоните и гражданството се лишава
отъ приятния миризъ, който дава този цвътъ,
на основание чл. 64 п 4 отъ закона за град
ските общини
З а п о в я д в а м ъ:
1. Забранявамъ брането на цвета отъ
..липовите дръвчета въ града. Нарушителите
ще бждатъ глобявани най-строго.
Поканвамъ г. г. гражданите да си взематъ бележка отъ тази заповидь, ида внушатъ на децата си да я спазватъ най-точ
но, както и да съдействуватъ на общинската
власть за прилагането й.
Преписъ отъ настоящата ми заповедь
„да се изпрати на Господина Варнен. окр
^правитель за сведение и на г. Градоначал
ника за съдействие.
Кметъ: Ас. Брусевъ
ВЪрно,
при Варнен. градско общин. управление
Секретарь: К. Дюлгеровъ
ЗАПОВЪДЬ № 61
гр. Варна, 30 юни 1932 година
§ 3.

. Предъ видъ на това, че срока за изда
ване патенти, абонаменти и др. изтича, а
гмного отъ питиепродавцитъ- и тютюнопро.давцигЬ не еж успели да се снабдятъ съ
такива, то
Запов^двамъ:
Да се продължи срока за издаване па
тенти до 10 юли т. г.
Този срокъ е поеледенъ и се дава само
~за снабдяване съ патенти, абонаменти и др.,
а не и за старите патенти, които следъ 30
-юни 1932 г. се считатъ анолирани
На настоящата ми заповедь да се даде
*най-широка гласность.
Зам. кметъ: (п) С. Георгиевъ
ВЪрно,
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ЗАПОВЪДЬ № 55
гр. Варна, 15 юни 1932 год.
§3
Почти всички пжтища въ района на ло
зята еж обраснали шубраци, бурени и тръни
до такава степень, че негде е невъзможно
свободното минаване съ кола, нещо, което
не рЪдко е причина за нещастни случаи и
за лесното разваляне на тия пжтища, които
извънредно много се промиватъ и вдълбяватъ отъ по-силните дъждове. Такива кар
тина представлява ивицата между банке
тите и оградатите на имотите разположени
отъ двете страни на Езксиноградското шосе
и това твърде много ни излага предъ чуж
денците — летовници.
Вънъ отъ това, тези шубраци еж добри
убежища на неприятели на лозята, овощ
ните дръвчета и пр., а семената на буре
ните се разнасятъ отъ ветъра и за бор
бата съ техъ мнозина стопани требва да
изрззходватъ големи средства.
Предвидъ на гореизложеното и на осно
вание чл. 188 отъ закона за подобрение
земледелското производство и опазване пол
ските имоти,
3 а п о в е д в а м ъ:
Всички стопани на ниви, хаври и др.
полски имоти въ 15 дневенъ срокъ да ги
разоратъ като изчистятъ всички храсталаци
и бурени край синорите и пжтищата, гро
зящи и представляващи гнезда на разни
болести
Нарушителите на тази заповедь ще
бждатъ глобявани.
Преписъ отъ настоящата заповедь да
се изпрати на г Варнен. окр. управитель,
за сведение Изпълнението й възлагамъ на
лозарското отделение при общината, което
следь изтичането на срока, да направи ща
телна ревизия и на нарушителите да съсъстави актове, които да ми се представятъ.
Кметъ: Ас. Брусевъ
верно,
при Варнен. градско общин. управление
Секретарь: К. Дюлгеровъ

Варна

^
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ЗАПОВ-ВДЬ № 54
гр. Варна, 13 юни 1932 год.
§7
Като взехъ предвидъ: 1) че отъ по
следното подаване декларации за недвижи
мите имоти — 1929 родина до сега еж станали големи промени въ вида на полските
имоти, т. е. много хаври и ниви еж преобър
нати на лозя или овощни градини, и обратно
— много местни и директни лозя — въ ха
ври, а общинския налогъ
ПАДАРСКО ПРАВО
се събира възъ основа декларациите отъ
1920 год., поради което облагането на при
тежателите на полски имоти става непра
вилно, и въ врЪдаг еднакво и на общината
и на притежателите на имоти.

Декларациите ще се получаватъ срещу?
заплащане стойностьта имъ отъ 1 левъ ек
земпляра отъ Финансовото отделение при?
общината (стая № 10) или общинското лозарно овощарско стопанство (разсадника)^
а приемането имъ ще става въ разсадника
отъ специаленъ чиновникъ и отъ чиновника
по данъчните регистри при общината (стая?
№ 14).
На настоящата ми заповедь да се даденай-широка гласность.
Изпълнението й възлагамъ на органите»
отъ лозарното отделение.
Кметъ: Ас. Брусевъ-

верно,
при Варнен. градско общин. управление-Секретарь: К. М. Дюлгеровъ-

2. Че сведеденията за границите на съ
седите на полските имоти, вземани до сега
отъ декларациите, подадени до общината
презъ 1923 год. сжщо еж претърпели го
леми промени и не могатъ да служатъ за
тая цель.
3. Че за да има общината една точна
статистика на засадените пространства
земи, възъ основа на кояте да направи об
лога за падарско право, съгласно чл. 72 отъ
закона за градските общини
-ЗаповЪдвамъ:
Въ срокъ отъ единъ месецъ считано
отъ 25 того, всички притежатели на недви
жими непокрити (полски) имоти: лозя,
овощни градини, зеленчукови градини,
ниви хаври, ливади и пр. въ землището
на Варненската община да подадатъ декла
рации до поверената ми община, въ които
точно да покажатъ притежаваните отъ техъ
такива недвижими имоти.
Неподалите декларации и подалите та
кива съ неверни сведения ще бждатъ
ГЛОБЕНИ.

РОДЕНИТВ презъ 1904 и 1005 година,.
варненски граждани се свикватъ на 4 т. м.
съ свои инструменти за обработване на 10"
дневната си временна трудова повинность
за 1932 година.
Желающите да се откупятъ да пода
датъ заявления до г. Кмета въ които да посочатъ годишния си доходъ.
Неспособните за физическа работа да
се явятъ за освидетелствуване отъ меди
цинска комисия въ санитарното отделение
— пожарната команда — на 1 т. м. въ 3*
часа сл. обедъ.

