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ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЬКИ ПЕТЪКЪ.;

Влизаме вече вь раз
• ^ро- ца Варненския
т
ШВ ГОД лгьтенг сезонг: Еже
Управлението на градската
•община е ивполвуввло' винаги
дневно СофцхХсщтгь влакове но
.Несъмнено, че на насъ "нй4'предстои още да и ннй-мвлКия отдалъ му се слу
еяж съ стотици, гсъ хиляди
'блуждаемъ по пжтища пълни съ бодливи*тръни и чай аа 'да бъде въ услуга • на
., гжети бурени, до като ни се-открие вида на сво варненското -гражданство. Това
юстй изъ 'всички крайщана
бодна долина'.,
;•>
., . (
особено е бивало, когато въ
Бълшрия., А. бързитгь, влакове
Музикалните т ъ р ж е с т в а ска привичка!" требватъ и го проси се< е касаелъ ва поминъка
отъ 1Русе —'' тази тъй ценна встъпватъ въ третата година леми средства. Ако този пжть на~'грвжданите. 8а една голекаа
часть отъ "'гражданите, като
прид(фив1ка.за. града ,ни—, во на своята Деятелности — единъ се удаде да се прйкрачи къмъ ивточникъ ва прехрана или
срокъ твърде незначителенъ, осъществяваме и се тури на
ят редовно -ктъ Варна мно за да се приключатъ некакви чало на делото, то'успеха се чувствителни странични доходи,
жество 'летовници отъ'цен равносметки и да се изнесе обяснява, до известна степень, голема роль' е играло и ще иг

броя 1 лева.

ДозирсКа-вниарсКа т ф ъ 8ъ Варна.

едно общо съждение за резул
тата на тази деятелность.'Ор
За всички „ тпзи свои гости, ганизацията имъ' се намира още
въ пеуиодь »на строителство,
(Варненската • община създаде опити, търсения и колебания,
съ голгъми жертви редица улее- всички свързани съ обширностьта и -сложностьта на тех
пения и, удобства, които вгьр- ните, предстоящи задачи. '
юме,"ще,бмдатъ >оценени по
Музикалните тържества : се
достойнство 'Крайморската почнаха при невероятно труд
ни условия^ на живота и из
тшвна настъ е преобразена: глежда, че с ъ винаги заплаш
кови бани, благоустрденъ кра вани отъ печални переспективи. Обаче, едно несъмнено се
сивь" бртг, новъ ресторант?,, уясни, че въ този. кратъкъ пеукрасена градина, гладки и риодъ отъ време, ну»!да отъ
фестивали има и, че
безфащни улици. Безспорно, подобни
те отговарятъ До известна стещйноиаточнця градъ ма Бъл пень на определени 'питания
.
гария влиза вече вь семейство- въ живота.ь
Всеко едно наше дело, при
що на ., западнревропейскитП) много обсъждания и спорове,
обикновено се разбива, или
градове.'
отива най-далечъ до тамъ,,да
:Мо .общината тргьбва да даде признакъ на мигновенъ
Ше подкрепено' и отъ граж- животъ, като необикновениятъ
ентузиазъмъ, енергия,, и сили
дщетвотб. Варна нпма дог се изпарятъ и останатъ да
етатьчно хотели; но :и да стърчатъ. като.печални руини,
само хубавите речи, планове
ишше още еДикг' или два го и вечната завистъ и злоба. Та
ЩЩ,хотели всепакъ болшин едно ли хубаво начинание у
не е загивало преди да
ството отъ лп>товницитп би насъ
с е . р о д и ? ,, ...
се настанило по частни квар
Яла съ охота би могло да се
констатира, че повечето отъ
тири, < '•
.,;
тези, които се отнасяха скеп
Тукъ .засягаме едно, болно тически. къмъ .замислите на
на муз. търже
тсто на Мтовна
Варна. инициаторите
ства и които не особено вер
От» една Страна частнитгъ ваха въ техния успехъ, тези.
Щщтцри 7р,е „предстдв^щтъ които тръбяха. на вси страни,
че фестивалите еж ненужни,
ощ желйнитп, ^удобства; отъ че това с ъ излишни разходи,
^о*» юбстеенйцитИ предя стремление на некои отъ ини
циаторите да се „лансиратъ*
вяват често прекомпрни пре- и да облагодетелствуватъ,, из
Шнции, които носято голгъма вестни «центрове", че е глу
и даже „вредно" всичко
Щета' н& общитгь интереси паво
това, за развитието на българ
Щ града Ако ценитп, на иа- ската 'музика — то т е днесъ,
емипиъ растатъ съразмерно съ когато хоризонта се постепенно
уяснява, почватъ да мислятъ и
3/шишащепю сечпмона лп>~ действуватъ съвсемъ другояче.
ммкцципт, сигурно ще дойде Това обстоятелство затвърдява
още повече убеждението, че
ЯЩ кошто клиентелата на фестивалитй еж нужни не са
шрна ще намери повече емгьт- мо за „немузикантите", но и
много музиканти; даже въз** да посещава адриатиче- за
никватъ вече нови-въпроси :
№тп> морски. .ттовища.
' какъ по ум^ло да се справи
младото дело съ сложностьта
ТЬетв не бива' да стане. За на предстоящите му задачи. Съ
волка категория клщииливи една дума,' потребностьта отъ
м/з. тържества въ България се
** има единъ максималенъ ни- оказа още пб-значителна, от
Щ§.който не бива Оа бжде колкото се предполагаше.
Мисъльта на инициаторите
*чдминатъ. А самото заин
за
на наченатото
ЩесоЪано Варненско граж делоразвитието
е напьлно правилна, за
Шство би трябвало ди бди щото, явно е, че исканията пре
За
да не би утре, като по- дявени отъ действителностьта
еж толкова настойчиви и об
. бледцца отъ една прекомерна ширни, та да се приравняът
*«чкос»»о, да се убие самата къмъ тЬхъ и да ги удовлетворятъ, не е така лесно. Защото
*Ши1ка, която снаНя злат- за едно такова дело, смело и
н
грандиозно за нашата българ
Щу> яйца- .
.
трална

<Европач

.,., .-,,.•. • '•, •

съ установената тесна връзка,
отъ една страйа съ общината,
отъ друга съ '^държавата. •'
Интересътъ, който музик.
тържества извикватъ У държа
ва и община й желанието имъ
за активно' участие въ течното
•развитие, въ скщото време, големата готовйость на първи
нашИ музикални сили да уча
ствуватъ въ : 'техъ — всичко
това показва именно за роля
та, която еж'призвани да изиграятъ фестивалите за разви
тието на българската музикал
на култура. Музикалните тър
жества ще еж разсадника на
българска и чуждестранна му
зика, ще еж у.есто и съ това
посредникъ за обмена на чуя<да и наша музикална култура.
Това е така, защото хора —
изпълнители и творци,•които
могатъ заслужено да се наре*
катъ истински музикални културтрегери» такива ние имаме.
Нашето племе е родило редки
музикални таланти; ние сме
богати отъ тази страна. Остава
само да се обединятъ всички
въ работа, въ организация на
техните усилия, ,въ изисква
нията на материалните сред
ства .необходими за ллансмер
ното развитие на•• работата и
тогава младото, д е л о ще: процъвти.
•• /
. Дано стигнатъ- материални
средства и духовни сили! Да
но злобата и завистьта, вечни
съпжтнини на всеко- наше'културнодело, амбициите на го
леми и малки „фактори", дано
всичко то*а потъне въ корето,
подъ силата и обаянието на
музиката I
'
Обявзната програма и уча
стието на първи наши музи
кални сили, извиква само ра
дость и надежда, че музикал
ните тържества ще се нало
жатъ и ще се създаде една
традиции. Л кой би смелъ, да
откаже, нербходимостьта отъ
традиция за насъ българите?
•

; Г. Герчевъ. •

Постъпления превъ м. гоний:
Отъ Варна: !Л. Сейрековъ ~
сабя съ реиолнеръ ('единъ предметъ); Прокурорския пяркетъ
— 200 рубли, банкноти; Хр.
Ин. Дедчевъ ^— бронвовъ тра
кийски коиникъ въ миниятуръ;
Ив. X. Стояйовъ - париченъ
докумвнтъ отъ 1872 г. съ по
черка на В Левски; К. Перкамски—с.тдронревенен-ь християн
ски надгробенъ памртникъ съ
нвдписъ й' новдатенъ пръстенъ
нам4реии пр» регулиране на
ул, „Шейновска"; С. Кйровъ —
монета Маркианоподъ; Д-ръ Ст.

рае ловарструването въ окол
ностите на града. За повдига
нето на лозарството въ града
се е отделяло не малко внима
ние и средства. Лововвятъ разсадникъ, който ивдържа общи
ната е първи- по рода си у насъ
въ България не Само съ своята
простраиственость, но и по от
ношение начина ; отглеждането
ловите и добиването на доброкачественъ и автентиченъ материвлъ. Изменилите се стопанско-икономически
условия
се отравиха, въ сравнение съ
много други области, по-чуветвително върху лозарството и
неговия развой. Постоянното
присъствие на общината, което
следи отъ блвво новите пъти
ща, които се чертаятъ ва бъл
гарското лозарство и винарство,
особено сега ко.Гато вечь т е —
пътищата еж изменени до го
лема степень, е пвчертало една
доста обширна програма. Тая
програма цели възможното най
скорошно василване на ловарството й модерното винарствувяне. Въ стремежа си на пости
гането на едни по-крупни и ма
сово васегащи всички ловари
ревултати пост. присъствие ще
направи всички въвможни жер
тви. То се нвдева, че варненоките граждани '— стопави на
ловя, "ще улеснятъ неговите
водачи съ своята справедлива
црецеика и морална подкрепа,

т. • г. ва същата Щв се подбере
най-подходящо помещение —
Зала Кавино въ общи думи, ив
ложбата ще има ва цель, как
то следва :' ' "
'
в) да подчертае правилната
насока ва раввитието на лозар
ството и винарството въ града,
б) Да се вановнвятъ интересующите се съ новостите и ли
тературата въ областьта на ловарството и винарството и
в) да' се насърдчатъ матери
ално й морално отличилите се
производители въ това отно
!
шение,
Ивложитйлн могатъ да бъдатъ
съ право на награда, всички
пропвводители на лозови и .ви
нарски продукти и материали
отъ : гр.'Варна , и собственици
или търговци отъ цЬла Бълга
рия на употребяваните въ ло
зарството и винарството сред
ства, препарати, инструменти,
уреди и машини. Изложители
на лозарски и винарски про
дукти и материали вънъ отъ
гр. Вярна се допущатъ, но беаъ
право на парична награда.
Както и по-горе топа се под
разбира, следъ ивложбата ще
последва уреждането отъ стра
на на общината, при лозовия и
равсадникъ на вечерни дълго
трайни курсове превъ зимата.
по -лозарство • винарство, ово
щарство, птицевъдство и пр.,
както вя иитересующите св лю
бители, а така също и ва подготвенето на специалисти ра
ботници особено по лозарството.
Ще бъде уредена винарска ла
боратория, гдето ще се давагь
бевплатни съвети и упътвания
ва лекуването на болните и съ
недостат-ъци вина. Лаборатория
та ще бъде снабдена съ апарати — пасториниваторъ и паренъ котелъ ва прецизното пре
чистване на 6ъчвигЬ.

Следвайки, така нач^ртаната
програма пост. присъствие вве1йа инциативата, следъ напра
вения отъ ; страна не упранителя на общинското ловаро овйщарско стопанство^ докладъ ва
уреждането на едиа лозарска
винарска изложба въ гр. Варна.
Тая ивложба се явява като пър
ва ио рода си не само ва гр.
Варна, но почти и ва делата
северна България. ' Ивложбата
ще се открие на 23 септемврйй*

Впрочемъ апелира св. къмъ
г. г. варнинските граждани —
ловари, винари, пипини.-риети,
бъчвари и др. да ввемат-ь още
отъ сега всички мерки *а по
достойното участие въ ивлож
бата, Всички необходими устни
и писмени осветления и упът
вания по въпроса за ивложбата
ще се данатъ на иитересующи
т е се безплатно отъ управле
нието на общинския лоаовъ
равсадникъ,"

Поповъ —'8 римски и 2 вавант
тийски медни монети и Тр.
Минковъ — глинена стомничка,
С. Аврснъ: Свещ. Д. Маджвровъ — часослопъ от* 1844 г.
съ кирилица, печатанъ въ Букурещъ нри княва.Д.' Бибееко;
0.
Вълкова
• металически
гривни; Д, Маркова свадбенъ
;
пешкиръ ва внаме;

металически украшения аа гла
ва; Р. Янева — металически
нввти; Ел. Колева — .метали
чески гривни, пръстенъ * и наниаъ. .,,
с. Гюлекъой (Варненско): Д,
Кожухаровъ — големъ еленеиъ
рогь. с. Еникьой (Варненско);
общ.' кметъ — бронзови монети;
Фнлипъ II Македонски, Дизиманъ, Септимий Северъ (СаИаЦа)

К: Павлова — престилка; Е.
Маркова — също; Ж Михайло
ва — също; Н. Неделчена —
също, Ст. Чакърова
също;
П. Нед4лченъ —мъжки елекъ.
С К8ра-Хюсбкнъ: В. И. Ата
насова — металическа гривна;
Д. Ченкова — металически и
стъклени женски украшения;
М. Георгиева — престилка; М.
Димова— женски сукманъ;Ел".
Павлова — гривни и женски

. с, Демиръ Хан.%ий (Провад.):
ТеФикъ Фикрегь, турски учитель . сребърна монета Алекеандъръ 111, Македонски,
с."КЬзлуджа: Злата Павлова
— сребърни павти; Ел, Хр1
Велеимирова — кожанъ коланъ
с-ь металически украшения и
иавти; Жвчва Р. Петрова —
наннзъ и Ст. Ат. Николова •—
също.
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трибуна. наименование; „Нарушения про-

Свободна

йзврдш* игри и Ввршотп община.
Единъ отъ многото горчиви ва крити и днешното ваконодяплодове на войната — тона е ( тедство, вабрвнявайки (Сойе раг(
упадъка ня нравите. Той се асЬ 476, § б) подъ 'страхъ на
проявява, въ широкъ равмеръ, глоба, откриването въ публични
и въ азарднипнь три (]их йе па- >:места авардните игри, предписва
гага), така наречените , игри, ^конфискуването на масите и
чиито ревултатъ зависи ивклю
другите принадлежности ня иг
чително отъ случая, а не отъ рата.
ловкоетьта или иакустното ня
Въ Англия игралните домо
играча.
'
ве съ строго забранени и иви
Страстьта къмъ декъ животъ,, гралиятъ нема право на искъ
срещу ивиграния.
ивобщо, и къмъ авардните иг
ри, особено, е присъща на чеВъ Русия също така авард
ловечеството още въ отдалече ните игри еж гонени. Особено
ните времена.*) Имаме данни въ началото на царуването на
м страстьта къмъ авардните Александръ I правителството
игри у старите гърци, особено енергично е водило преследва
у коринтяните. Само въ Спярта нето.
аварднатя игра е била съвър. Ала требва да се отбележи,
шено ввгонена.
,
че ивобщо западно-европейовите
Опасностьта отъ авардните държеви, забранявайки въ свои
игри ва общеетвото се е. съз т е (кодекси авардните игри • и
навала въ всички времена. И игралните домове> не с ъ нена
ва това държавата има ва прекъ мерили надеждни средства проовой дългъ да бди, ва да се пред- тивъ мошенщаците — ивмнмнипавватъ хората отъ такива игри, ци съ карти и тайните играл
ян да не се отравяна теяеко, вър ни домове, които, бевъ да се
ху материалното , състояние на гледа на прославената отъ ор
масите. Защото не само бога ганите на ивпълнителнвта - по
тите и обевпечените, но и мал лиция, ваконность, — плтеше
ко състоятелните отъ населе ствуватъ съ големъ ва1 себе си
нието твърде лесно падатъ подъ уигЬхъ, и съ крайна ,вреда ва
страстьта къмъ авярдни игри и народната нравственость и оби
въ нагона ва декъ животъ при- раните отъ техъ жертви, по,
насятъ въ жертва своите .тру всичките значитехни центрове
дови девчета.
на Западна Европа,нахлуватъ
Още старото римско право, и в> малките градове, особено
съзнавайки напълно деморали- въ време на панаири и народ
вуващето влияние на авардните ни правдненства. Безсилието на
игри, отняеялосе е къмъ т!.хъ полицията досежно мошениче
съ всичката строгость и е по ството се представя твърде яр
становило: спечелените на не- ко къмъ , мошеникцйте отъ тая
довволените игри, (а1еа, както категория. ; г .. ,
с л се наричали мъ Римъ) пари
могатъ да се ивиекатъ обратно
отъ изиграния. | • '' '
,И у-насъ ваконодатедстното
Ада нито въ единъ" народъ иреедедваше авардните игри.
авардните игри не с л получили Така, чл. ;49Р: отъ действува
такъво развитие, както у ста щия накаватеденъ Яаконъ бук
рите германци. Стариятъ герма- вално гласи: „Който устрои на
нецъ е проиграввлъ не само .явно или достъпно ва общест
своя нмотъ, но и свободата си: в о т о место азардпа игра, как
немайки съ какво де плати, иви- „то и онви, който, се придружи
граниятъ е продаванъ въ роб „къмъ такъва игр.а, накавва се,
ство. Едва въ XIII и XIV* ве .съ вапиране до единъ мееецъ
кове въ Германия се яняватъ „или съ глоба до 300 лн. Съ
.законодателни ограничения; а "същото накавиние се, наказва
до вакона отъ 1-и юлий 1868 г.', .и онви, който доаустне въ
вя ватварянето на игралните до ясвоето достъпно ва публиката
мове, Германия се . е ползувала „ваведение устройството на по
съ печална иввестноеть, благо „добий игри". А сдедващиятъ
дарение на своите игрални до „чл. 491 буквално, кявва: „Коймове въ Баденъ-Баденъ, Дабе- „то си. е няправидъ ва занятие
ранъ, Емея, Ввсбаденъ, Хай- „и печалба хазардните игри. и
бургъ, Рухаймъ и др.
„приглащава и приема хора въ
Въ всичките останали евро "Особно место ва ,да играятъ
пейски държави, сь изключение .на хазардъ, както и онви, койнпрочемъ на княжество Монако, „то въ подобно место съ ко
"ристна цель или по ванаятъ
игралните домове (ивиърно във
никнали въ Италия) така също „дава пари на ваемъ, накавна
„'се; съ вапиране до три месеци
СА вабранени; въ Франция — ве
че въ 183У год. До тая година „или съ глоба до пететотинъ
въ всичките големи градове на . „лева. А парите и нещата', коиФранция' СА действували при „то сл турени иди се намиратъ
вилегировани игрални домове, "На масата ва игра, се КОНФЙдонасящи приходъ на държава- „скуватъ".
та до 20 милиона Франка. Въ
' Заслужа на да се подчертае,
1839 год. всички тия домове еж, че процитираните наказателни
*) Брокхаузъ, .Енцикл словарь', наредби съ поместени въ за
кона въ делъ И, глава V, подъ
т. I, стр. 203-205.
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тцвъ нравственостьта". .
.,,.
Казахме погоре.' „У насъ ва-Л
конодатедството' преследваше,
аварда", т. е. въ миналото, въ
близкото миналох Сега, обаче, ва
жалость,. нй«се преследва и до
ри се насърдчава аварда. Така,
вакона ва Данъкъ и такса на
хавардните игриви пр. („Държ,
Веетникъ" 'брой 256 отъ 16,11
1923, отпосле допълнянъ и ивменяаапъ) възлага на Финан
совия министръ д» разрешава
откривапето нал заведения за
хавардни игри, , .,
..
Равумева се. по-новия ваконъ
отменява по стария и процити
раните наредби отъ Наказател
ния Законъ с л умъртвени. Зна
чи: това/ което > споредъ Нака
зателния Законъ преди светов
ната война бп> 'безнравствено и
вабранено подъ страхъ на на
казание, сега, следъ войната, е
.првводено, значи ние сме се
върнали яа8адъ,?въ онова време,'
до 1839 ГОД., когато въ Фран
ция сл били търпени играл
ните домове съ; авпрдните иг
ри, ва да получава приходъ дър
жавата. 100 години наввдъ! Съ
ввкона отъ, 1Й23; год нашиятъ
аяконодатедь не ,е могъдъ , да
провре оная неивмерима вреда
за народната /нравственость,
която още въ 1839 год е за
ставила Френския.законодатель
да се откаже отъ 20 милион
ния Фискаленъ доходъ и да вабрани игралните домове и авард
ните игри. Срещу иеколко ми
лиона д.ва държавата сега не
иска да внае яа равврата що се
сее, ва ' самоубийствата, които
и твка с л взели; епидемическик
равмеръ, ва онещастването на
цеди семейства и пр и пр.
елини.
Щастливците ; въ игра!а с л
врънце песъкъгвъ пустинята
— всички с л нсгц«стни. Неща
стни играчи I Спомнямъ си е
динъ мой бдиьъкъ приятедь,
иначе уменъ, съ солидно ака
демическо образование, какъ
проиграваше целата си месечна
вапдата, като държоневъ чиновникъ съ високо йерархиче
ско стъпало -и семейството му
търпеше лишения; кекъ другъ
чиноввикъ, проигра поверени
нему държавни суми и се само .
уби; какъ синъ~.сгудентъ лъже
баща си че му откраднали да
дената му сума и какъ баща
му къса отъ залъка си, та му'
праща друга; какъ другъ, сле;,ъ
като ивгубеше пнрите си на
играта, отиваше предъ огледа
лото, та храчеше и се самооплюваше и пр. и пр. Дори печелившиятъ на игра е неща.стенъ: той развращава душата
си. Швейцарскиячъ проФесоръ
по психиатрия :Д ръ Форелъ*)
кпвва; Моралната хигиена на
единъ народъ върви рамо до
рамо съ неговия прослеритетъ.
И двете почиватъ върху труда,
върху Физическия и умственъ
трудъ, къмъ. когото се , нриба*) .Топгпа1 йе Сеиеуе
К 53.

вятъ и спортъ и игрите ва по нени, Фискални понятия н счи
та навенето на народната нрав
чивка. Играта е вдрава до кол
сантименталностъ,
кото тя упражнява и ревнива ственость
способностите, нолевните на Когйто той, като моглщъ реевици и гАвкавостьта на инди властнинъ можеше да отменя
видите. Авардните вгри не с л всецело-вакона отъ 1923, неза
игри въ истинската смисъдь висимо отъ предложението: на
на думата, т е нищо не равви- Вврвенския народ, представиватъ, никакво качество, никак тель и да въвстанови нормал
ното правно иоложени е— силата
во благородно чувство.; й по
нататъкъ: 51пе 1га ек зШсИо: »въ на чл. чл. 490 и 491 отъ Наподдържамъ, ваявява почтен- кьзателния Законъ. Това би
било вь пълно съгласие съ
ниятъ проФесоръ, че прОФесио
налните играчи сл покварени, че нравите на нашия народъ. >'
техната психодбгия много при
Нравите а обичаите, казва
лича на тия на токсикоманите. Шонтескье*),' еж обикновения,
Азъ подържамъ, че хората съ неустановени съ ваконите;; васлабъ характеръ и младите коните или не могатъ, или не
требва да се предпаз..атъ. Азъ исватъ да ги установятъ. Между
се приеъединявамъ къмъ ,тия, ваконит-в л нравите е тая раз
които кавватъ: репутацията на лика, че ваконите определятъ
Швейцария почива върху ней повече действията^ на гражда
ната
честность ' и , чистота. нина, а нравит* — дейотвийт»
Швейцария има своите хубави на човека. Между нравите и
градове, хубавъ кдиматъ, про обичаите е тай равлика, че пър
стота, честность и трудолюбие, вите йматъ,предъ видъ 'вът
«ашите училища и универси- решното, а вторите външното
тетъ,' Нашите пансиони и се
поведение на човека.
мейства, нашите политически и > Ала; като говори ва принци
обществени, институти, -— ето пите на държавния строй н»
какво нашиятъ народъ иска отъ свободния народъ, Моншскье
своите представители да ващи- кавва: Азъ не говоря,' Че' ЙоЩЙВЙТЪ и раввиватъ.
големата часть отъ-, «аконигЬ.
нравите.и обичаите на такъвъ
#
народъ не е била произведена
*
*.
отъ климата, но само искамъ
Ние повдравдяваме Варнен
да кожа, ме неювцтп нрави и
ския Общински Съветъ, че ус
ббичаи тргъбвадабждатъ въюлптоя. противъ големото иекуше
ние, — не се поддаде на съвре- ма връзка съ законитп.**) (к н.)
мената съблавнь, ва и е каква си
*
*
парична сума и съ млдростьта
•Специално ва Вярна, като ле
на Сенека отблъсна тая събда
товище! слава,» Богу, има • съ
внь отъ новото общинско квви
но. И представете си, читате- какво да, привлече и богатия, и
дьо, играденъ домъ съ азардни средно ваможния, и културния
игри, въ публично место и още и простичкия- Съ ; безподобно
въ общинска сграда, подъ сен- красивата си природа, съ див
ката на герба на Варненската ните около нея височини^ съ
община ! Общинската управа да чара на1 своето модро небе, чуд
култивира страстьта къмъ авар но отравено въ своето бевбреждните игри! Това значи: сольта, но море, съ ^екодищащия се,
прохладенъ мдреки въвдухъ, съ
се обевеолида. Социолозите от
давна съ констатирали големо безподобния свойпдажъ— всич
то въвпитателно значение, въ кия "тоя даръ .на природата, съединенъ съ удобни съобщения,
една иди друга смисъдь, съ при
мера даванъ отъ учрежденията. съ чисто легло, здравна храна
на умерени цени, съ културни
Ние,
демократите, следваме вабави,—ето тоя сборъ отъ уопримера на 'пашите йолити- довия с л / ' който ще привле
чкеки учители —- големи дър ка! ъ,летовника» . .
жавници, които дЪбре познаЩ е завърша съ думите не
ватъ народната ни душа. Спом
няме си покойния Петко Кара- почтенния швейцарски прбфеведовъ, когато провинциални еоръ: ние не!. искаме Вашите
приятели го поздравдяваха и рулетки, нито,,Вашата бакара;
сърадваха съ прииждане въ де ние желаемъ да предложимъ
мократическата партия на мла една здравна Почва на децата,
които ни гюверяватъ; ние .ис
ди, многообещаващи
интеле
гентни сили — нови партийни каме да предвардимъ нвшите
привърженици, той отговаряше; дгца отъ глупавите взарди и
— „Много с л добри, много, но събдввни й искаме нашите го
некои отъ техъ. . . (съ натл- сти да респектиратъ нящето
женъ, йнтимкнъ гдасъ приба национално достойнство.
вяше:) играятъ кумаръ". А по'Варна, юлий. 1928. .
;»
койниятъ Михаидъ Такевъ, ка
V..--•. Д . Ралчввъ.
то ашнистръ на влтрешните
работи, откава да иозводи ФВ•) Мбнтескье '.'Духъть на Зако
мевната концесия на Байнерта ните*, коига XIX глава XVI.-. ,• .
ва градско кавино и хот<-дъ въ
**) Пакъ тамъ, глава XXVII
Варна, по мотивъ, че бе пос
м.кимии«нимнии.вн.и«
.е.мнммм.
тавено условие ва разиграване
азардни игри съ рулетка,

9У-ше аппйе

Странно е, чь г. Ляичсвъ,
ученикъ ва Караведова, се е
поддадъ на следвоенните более

Четете Л
-Варненско общински
вестнинъ*

ттятяттяиюжтятатттввтятшяшаатт

Проф. Д ръ П. Ив. Стояновъ

е и най-полеаенъ и най леко- горещи, по-скоро настлпватъ, а
витъ.
вимата е по-лоша на сушата, на
. За да определимъ действието континента, отколкото край
на морския въздухъ върху т е
морето: Колебанията на горе
лото, требва да разгледаме по щината денемъ и нрщемъ с л
отделно разните му елементи, по-малки. кр»й морето, отколравните Фактори, които му да- .кото на сушата. По тия причи
кото положение на единь мор ватъ това свойство. Съ Хилеръ ни, хора, които на сушата често
ски курортъ има големо зна ще разгледаме топлината, вла настиватъ и с л чувствителни
чение ва оевона, споредъ във- гата и състава на въздуха. Тукъ къмъ променете на топлината,
душните течения и'ветрове и ще влезатъ химическите, ФИ- когато сл край морето, се уседругите климатически условия- вическите и биологическите щзтъ по-добре и с л по-кални.
Иввестно е, че чо»екъ, въ "ед елементи на слщия : глетотата, Това постоянство на топлината
на минута, спокойно прави 16 овонъ, кирлородъ, електричество, на въвдуха се обяснява съ повдишвания1 и вкарва въ белите соли, нрахъ. микроорганизми. бавното сгреване денемъ и ле
те на морската кода, по-бавното
си дробове 624 литри въздухъ Ще равгдедаме слщо дниже
или на день кръгли 15,000 ли нията на въвдуха (ветровете) изстудяване на слщчта нощемъ,
три. Ири ходене или работене и наи-ектне надегането на въз виме, защото е лошъ нроьодДуха. ; . ,..-..' .'.
никъ на топлината и че това
дишането е по-ускорено и ко
днчеството на поетия въвдухъ . Топлината на въздуха. -- мнопо зависи отъ географското
е още по големо. Ясно е,, сле
Ко1'ата разглеждахме морския положение на д»дено куротно
донателнр,, отъ какво вначение кдиматъ, подчертахме причи место Огъ тази гледна точна,
за здравето ни е тоя въвдухъ ните, които иравятъ морския съ най чистъ морски кдиматъ
да х чистъ и особено да е мор кдиматъ по-мекъ, по умеренъ. с л островъ Мядейраа и Тене
ски, който, като идеалир ч<зоть, Установено е, че летата ол по- риФа на Атлантическия океанг,

моРЕлтавеиЕ

1Шш свойства' на морто. Мотор за Ш т
III. Мо|>скиятъ вьздухъ.
Строго кявано, подъ „морски
въвдухъ" би требвало да се раз
бира само оня въвдухъ, който
,се намира и се движи върху повърхностХ'Та на едно море или
върху единъ островъ, дьлечъ
отъ 6рягове-.е и навътре въ
морето, или, най иосле, въ ед
но крайбрежие, дето преобладаяатъ морските ветрове, кои
то духатъ отъ морето къмъ су
шата. Въ Противовесъ на мор
скня въздухъ е въвдухътъ ня
сушете, на континента, въвду
хътъ на крайбрежията и във
духа на планините, на висини
те. От* това следва, геограФС

островъ Корейка; испанските
Бадеарскилчострони въ', Среди
вемно море, островъ Хелгоданд*
въ Северното море. Морските
крайбрежия на Ривиератя," не
Кримъ въ Руе^ия и у.насъ в*
Варна, Месемария и Бургаоъ на
Черно море. У насъ, може' би,
Змейскиятъ островъ, въ устието
на Дунава, би билъ идеално" ку;
рортно местои Нашите малю?
островчета на Бургаския вяливъ
с л много близо до сушата и ед
ва ли могатъ" да иматЪ резав
равлика въ клирата си.. <
Физиологичното действие не
въвдушната топлина. — Топ
дината на въвдуха действува
върху топлината на човешкото
' т е л о и я рогудирв чрезъ вза
имно предаване и поглъщане.
Облеклото ва човека има • с*
щата цель: регулира темпере
турата на т-Ьлото, като 8вдър<
жа около него въ своя тъкан*
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Въ общинския съветъ

'Иекоп ио-важии решения
новите морски бани.

15 юлий 1928 г.
Заседанието се откри въ 7
Водосвета.,— Речьта на нмета г[ Н. Поповк — Банкета, часа. Йрисътствуватъ всички
съветници.
1 На 12 т. м. стана търясест- ди; на техническия персонялъ;
Преди дневния редъ общ
двното освещаване на Новиятъ благодаря на предприемачите- съвотникъ^Др. Ненковъ повдигЙЮФвтъ.въ Морската,градина и Пителъ Бряувенеторъ, Николай "а въпроса ва назначаване обной)построените морски бани. Неновъ и Йнковъ Прудкйнъ, щински леснпчеи, която длъж| Тържество, като. това. на 12 които положиха всички грижи ность е вакантни. Ряввиха се
юли Варна .р-Ьдко. е виждала, да иекаратъ на време построй- к-рттки" де~б'ати7Кмета г" -Поповъ
•
Гражданството съ своето масо- ките.•
'"'
ваяви, че по тся въпросъ ще
во посещение иврааи своите
Кмета ваьърши. Авъ изпит
бъде въ най скоро време севиадмирации къмъ виновниците вамъ чувството на задоволство ранъ съвета. •
^а това, отъ големо вначение което иапитва единъ обществе•т Дневния редъ. Кмета предло
яа летовна Варна, .културно .ник* ва изпълненъ гол*мъ об
жи да се усили параграфа ва
тържество. Ицвтъкна, се, па щественъ дъдгъ. Както взъ, та
разхубавяване на
градината,
к всеки признава, "че Варна" на й другарят* ми отъ поето. главно цветарската чветь, съ
«аТО""международенъ курортъ янното приежтствие ще бъдемъ 100 хил. лв.
требва да има модерно кавино, особено доволни, аво чревъ на'Следъ това пом. кмета г. П.
*убавй"и'уДобни "бани*, чисти шето бързо етроителстио сме Нейконъ поиска да се усили
улици и т. н. Днешното пост. равхувавили града и сме пре- параграфа ва рекламиране на
присътствие схвана тави нуж несли нещо ва неговия поми- курорта ни. Досегашния пврада и се вае вдраво на работа. нъкъ.
граФъ предвиждаше само 50
Само ва 96 работни дни се по
Съ охкания съ плачъ по ва- хил. лв., обаче, оъ направени 9
строиха две монументални сг губеното и по нашата бедность хил. лв. пр^рввхрдъ. Поиска се
ради — казиното и новите бяни. нищо не ще постигнемъ: чревъ едно увеличение отъ 30 хил.
Точно въ 11 часа тл/Ъмата .трудъ и енергия ще постигнемъ лева. г. Нейковъ обясни обстой
площь предъ бюфета « вечеив
всички.
но къде е отишелъ преравхода
пълнена съ народъ. ОФЯЦИВЛ
Превъ време на тържеството — въ непредвидени некои рек
нйте лица и поканените гости повечето отъ 10 ФОтогр*Фически
лами, а именно: снимане Варна
<иь'ельщо предъ аналоя Тукъ
между " другит%, еж и почти и ФГЛМОВИ апарати правяха н а Ф И Л М Ъ ) откупване на н*кои
снимки, както отъ казиното та
красиви снимки отъ Варна (аа
всички чуждестранни консули.
ка и отъ самото тържество.
агитация) хонорари ва чужди
Въ павилиона отреденъ ва му12 /а часа 6* сероирянъ кореспонденти, които СА писали
инката, който също и сега е по- въ големия салонъ на бюфета статии,
които т е
в ъ встнвци
строенъ;- се отслужи водоеветъ. обедъ на гостите отъ около нредетавляватъ,
ва Варна и пр.
Сведценикъ Икоцомовъ, следъ 100 -.куверта.
Снимането на Варна, кава г.
водосвета държа съдържателно
Пръвъ вдигна чашата ва пре- Нейковъ, е предприето отъ ед
слово въ което Явтькна вначе- у с и л в а н е т о на Варна кмета на твърде иввестна германска
вибто ва Варна отъ теви нови г и * Н. Поповъ. Единъ отъ Филмова къща — доставчикъ
придобивки. Следъ това кмета първите кметове на Варна не
на всички ученич. кина. Груг, И. Поповъ. произнесе речь. посредствено следъ освобожде
•
гт
пата която е дошла да снима
в* която между другото кава:
"~
Д"
„Скромно е нашето тържеръ Нюскюлиенъ п
„ л „ те-.,
етв'о,' не ващото сградите кои-' ва бързия
напредъкъ
на Варна, Варна, начело съ г. Д ръ Кур
,
/
г
то освещаваме немятъ по ши г.
Г. нъколко
Даекаловъ
вдигна чашата
кава
ободрителни
думи
. п П п П о„ п
роко вначение, а ва това, вещо ва дългоденствието на бившите
^•к„.,т„™ .,«„.^.1..^ ..„ Р„....о
лисъ е снела, вместо 200 — 800
то не е време ва големи тър- кметове на Варна.
метра ФИЛМЪ, понеже съ оста
:; : :
я»ествя1 7 .'. '•:
•'.'•'.
Тържеството приключи къмъ нали очаровани отъ околности
Съ това се обяснява дето не 3 часа следъ обедъ.
т е на грядп. Снетите метри
канихме високи гости отъ СО
ФИЛМЪ ще бльдатъ ивполввани
ФИЯ.
ва научния ФИЛМЪ „ДТН.НЪ",
Какво, освещаваме?
п;редегавянето на който ще доТукъ г. кмета ивброи: бюфе •-• •
•:. . -.
•.
п р и н е с е т в ъ р д е м н о г о ва н а ш а
та, новите бани, павилиона ва
,,-г,
,
. . т а курортна Варна.
му вика, парка, алеите и окра-.
.'Варненски
общински
в-ка"
/ -Авр.
_/ Гачевъ,
•
който напомни
сателните съовражевйя, Фон презь гседмица.
^ч . , Съвета прие предложението
,
.
тана, изложбения пмвилионъ
подъ театъра, новия утопли- презъ ваканционните
м ци ц д а с е у с и д и ' и т о я п8 раг рй фъ.
твль и новите второкласни топ ЮлиПаафюмерия
А.
Папазовъ
— Пповдиаъ
и Августг ще излиза
^Малки обструкции
направи г
ли бани.
'•<•••
: Всичко това е аапочнато превъ
Финни одеколони
пролетьта и е вавършено ва 95
Дни,
Значението на всичко иввор
МПЕЧЕНЪ САПУпЪ
Шево, е големо
то беше ед
н»;мечта ва гражданството и ва
ПАСТА „ЗОРА"
всички бъл гари, които с ъ посе
щавали нашия грвдъ. г. Кмета
«е спр% на идеите на постоян
ното . присътствие ва " стопан
ското и «културно раввитие на
Г
РМ*.
. »Г ...
К л а с и ч е с к и й П А П А З О В Ъ 1-во
" Авъ ^ требва, да благодаря вп
Ценното съдействие на граж
Предстанитель за Варна — Хр.. К а р а г ь о з о в ъ
данството и общинския съветъ.
П а р ф ю м е р и я БЕЛИЯ К Р Ъ С Т Ъ
Дължа благодарности на Вар
ул. „Пресиавска* 27.
ненската Популярна Банка, коя
то отпусна ваемъ ва тия епра-

/1ила
Шипръ
Фу?керъ
Ориганъ
бръснарски

въвдухъ и павъ създава виме и
лете единъ умереиъ климатъ
оволо нашето, тето. При гтудъ
*о»ата настръхна, трепери, си
чев и съ това,- като се равширяватъ и стесняеатъ кръпоносчите ельдове и саивагъ подкож
•нггЬ мускули, се проиввожда и
се регулира топлината на т е •*°То, Изпотяването н ивпаряването на потьта има същия ре
•ултатъ ва летипте горещини,
Йорскиятгь въвдухъ, съ своята
по Постоянна топлина, уравнодеене бевъ резки скокове на
т
«Чпературата на човешкото
?*ло.
'
Влагата на въздуха- — Отъ
"••«гата на въвдуха записи обРМуването на облаците облач
ВОстьта и дъждовностьта, кои
•"и регулиратъ топлината и слънч
«вата ирадиация. Влагата е
п
Р"чинана отъ грамадното . ив
п
*ренивнв колосалната водна

Огр. 3
Русе и г. Белчевъ — СОФИЯ.
4) Равни.
Поради тоя протествционенъ
характеръ на конференцията,
въ нея ще участвуватъ не само
представители на всички град.
ски общини, но и на по-голе>
мите селски общини, макаръ в
да с& вънъ отъ съюва.

"п. п. да не се иска втори
пътъ увеличения на бюджета
който е вече утвърденъ,
Удобри св доклада по урегулирпвнето на града.
Р«-,ши св да се ликвидира съ
предприятието по сергийното
право понеже, новия ваконъ Архим. Иннокентий.
ва амбул. търговия внася маса
И8М
*" е " и * " ° «бирането отъ
страна на общината, такси сер
гинно право и др.
1)
Удобриха се търговеге по
доставката на електр. материя
Описанието на това велико
ли й» равширепие мрежата въ събитие ва времето си, което
курортната часть на града, по ще направимъ тукъ, черпимъ
доставката на плена, ленъ ва отъ равни бележки, конто на*
хавлии ва морските бани и пр
мпоеме въ архивата на Варнен
пом. кмета г. Г. Димитровъ ското археологич-ско дружество
докладва вя постъпалия ириходъ
Отъ едно писио, съ дата 23
отъ комисарството по прехра Февруярий 1872 г , което е поч
ната ва Финансовата 1927/28 г. ти изветряло и едва св чети,
— 935,046 лв. съвета го прие Варненската българска община
Тукъ по тоя поводъ, въвник
пише до Русенската:
1
на между общин. съветници
Почитаеми Господ!в!
болния въпросъ ва дейностьта
„Понеже ся известихме аана комисарството, превъ бивша щото Святи Видинскмй ся пота общинска управа това коми впкалъ съ телеграФЪ ва Царе
сарство, както докладва г. Ди
град-ь отт. свят. Арх. Б. Събор*
мистовъ, е било въхаосъ — и може превъ дни да вамине
равхпщение на общински сред- превъ тукъ, ва туй Вя молимъ
стнм' стоки, имоти пр., пилеене чтомъ ся качи на железницата
ва тукъ, по телеграфа въ чабевравборно на пари и т. н.
Тика ва общината еж вагу- сътъ да ни навестите, гдето
бени, големи суми. Съветника предварително да можемъ да
г. Ст. Савовъ кава, че иавреме- го посрещнимъ и, му напра
вимъ оная почеть, която намъ
то още, контролата въ коми
сарс+вото би требвало да бъде подобава на единъ народенъ
нашъ Паотирь "
по силна.
Отговоръ на горното писмо
г. .Димитъръ Янакиевъ иска,
ва дц бъдатъ добре осветлени въ архива не се окавя, но беаъ
членовете на съвета, по тия друго е последвалъ. Отъ бележ
нередовности съ една нова р*»ви- ките не се вижда И датата аа
вия ва да се даде ясна картира. пристигането въ града ни на
г. Авр. Гачевъ, следъ като високия гость Предполагаме да
е имало опи ание въ некои отъ
говори обширно по порядките
въ комисарството кава че ми "българските вестници, които
налия общ. съветъ е бъркалъ съ к ъ ивлавили въ оня епоха, тъй
шепи беаиакааано въ комисар чато въ вестниците отъ тогава,
есто се срещатъ дописки аа
ството. Иска обстойна ревивия.
г. Г. Даекаловъ намира че Равни събития отъ нвшия грвдъ.
има нередовности дори и злоу
По всека верпятв ьероатпотребления но отхвърля твър ность приснопаметнйятъ първо
дението на Гачева, че общ. български Еквярхъ Анте*мъ I е
съветъ е бъркплъ въ комисар
прпетигналъ въ Варна въ края
ството.
на Фввруарий или начелото на
На края съвета реши да се мартъ 1872 г., пя пжть аа Цапоиска Финансова комисия, коя риградъ отъ гр. Видинъ.
то да ревизира всички въ ко
Ето какъ се описва неговото
мисарството и, после въпроса посрещане и ивпрнщане, спода бъде внесенъ въ съвета
редъ спомените на покоЙнит%
варненски граждани Ин. Константиновъ и Щ. Пнтриковъ
Нв 26, 27 и 28 Августъ т. г.
Когато св уан.до, че ще при
въ града ни ще се състои кон стигне отъ Русе Н Блаженство
ференция нв Оьюва на градо всички българи отъ града св
вете въ България при следния събрали на старата гярв, а надъ
диененъ редп.:
нея, гдето имала кръчма; се
1) Свмоуправителните т4ла събрали ония, конто ее съмня
вали пъ пристигането му. То
и техната организация въ ряв
ните държави — реФерира Ив. гава пжтьтъ отъ гарата билъ
превъ Русчукъ-капусп (Русчуш*
Деч<чгъ.
2)^ Основни въпроси на,единъ ките врата) и Табакъхлнв,
новъ ваконопроектъ ва град покрай Тапгь-кьопрю (каменния
балъкъ паамръ
ските общини пъ България, мость) къмъ
(рибния паааръ) по сегашната
реферира Хр. Стояноит..
3) Заема ва еФтения масовъ Цчрибродска улица.
Турското правителство предстрееж-ь въ големите градове
и начина ва ликвидирането съ
1) Материили за историята на гр,
него, реферир.: К. Захариевъ— Варна

мяса на морето. Тя насища във- то. Дишането стана по-свободно храненето ивобщо, се обяснява
духа, регулира температурата и по-леко, ващото влагата на засилването на апетита, ободвъвдуха не дава на храчките ряването на органпвма и се обна телото и не. позволява рев
въ носа и каналите на дробо яснява също нежни, слави, анекота ивпврение на потьта, и то
ва прави хората по-мъчно да вете да ивсъхватъ; също тъй .лични деца се поправятъ така
ивхрачвансто става по лесно. . бърже и добре край морето.
настиватъ край морето. Перс
По вяжность на въвдуха и
пирйцията) дишаното на кожата Огъ това хемптовата и кръпосъщо така се регулира и няма- обрящението ставатъ по-яшви и неговата топлина, некои автолява, а това вадържа повече подобри, а всичко товв васил- р И д-Ьдятъ морския климатъ на
течностьта въ нашите тъкани, «а обм+ната на веществата. Ка т р „ , Ш д а . вдажонъ, полуплви тя поусилен* се отделя то- то прибавимъ. че моъскиятъ ж е н ъ и сухъ, и на три полугява превъ бъбреците и чрезъ ьъвдухъ е чистъ, бевъ прахъ, групи : горещъ, умереиъ и хладишането. Това се вабеляввя бевъ мжроби и съдържа овоиъ д е И Ъ Така че по Веб^ръ имаме
отъ всеки посетитель на море
и 6 вида морски климатъ: 1) вла
и кигдородъ. ще равбрремъ
то, но не требна да го плаши, големата полвл отъ дишането жно горещъ, 2) средно влажноващото чревъ тона се отделятъ к в т о я идевленъ морски във
гор*щъ, 3) сухо горещъ, 4) нлаутайките, отровните вещества, духъ. Влагата действува също жно хлвденъ, 5) средно влажно
задържани въ тъканите на те- върху болната, | авдравнена ве
хладенъ и 6) сухо-хладенъ. Въ>
лотй М
У- Това засилва хране- ч е н».рвеа система, наг.ерно ва- пърната група вливатъ острон е т о нй
телото.
туй, че ''в 01ляжнянатъ край- вите: Мадейра, Канарските и
Физиологичното действие нв иите ррв^линения на нервните Аворските, Цейлонъ, Куба, Бетая влага се състои въ това, че влакна въ кожата на човешко
ло море съ Деде Агачъ. Мякри.
тя регулира температурата, ди
то телп и съ това ги успокоя
Р ъ втората вливатъ: Риви«рашаието и изпаренията на те- ва и вакр*п.,а. Съ увеличението та, Адриатиката (Абация), Корлото и василва мочеиепуска.не- на разменатв- на веществата, ва скика, Корфу и пр. Тукъ биха

Белгаршн еюаги В ш ш I в*
. гр. Варвз.

влеели Варна, Месемврия, Анхиало, Совополъ, Бургвсъ, Василико, Ахтоподъ. Въ третата!
ЗЬнтонъ, Ница. Монте-Карло,
Канъ, Малага; Цяриградъ, ос
тровите Малта, Халки, Принкипо и др Въ четвъртата: Хебридите. Шотландските остро
ви, кркйбрежията на Швеция н
Норвегия. Въ петата : герман
ските, Френски и английски
крайбрежия на северното море
и източното море, германските
балтийски курорти. Въ шестата
група илиаатъ крайбрежията на
северо и южнополюсиите стра
ни, които до сега не с * и в пол
зувани ва лечебни цели.

Стр. 4
варително веело Всички мерки
за да се вапави реда и се ивиабегнатъ нежелателни инци
денти. За тая цель то надало
ааповедь да ое прибератъ отъ
улиците всички пияни гагяуаи,
понеже се мълвило, чн се гот
вила шайка, която да убие Ек
зарха. 8а наеменъ убиецъ е
билъ навначенъ Т. Полоневъ,
който превъ тона време, билъ
въ бръснарницата на никой си
Станри, на Балъкъ паааръ, где
то се бръсиелъ. Како уанала
полицията веднага го пипнала
и полуобръснатъ го арестувала.
Н. Блаженство Еквархътъ 6лв,
гополучно приетигналъ пъ градани. Настаненъ билъ на гости
въ къщята на Велико Христовъ Домусчуолу. Тави къща
била на Панко Чорбаджи Тя
се намирала ' въ II участъкъ
отсамъ училището ва глухоне
мите, срещу чешмата на съ
щия чорбаджия. Къщата имала
две врати; по-голймата предна
та (главниятъ входъ) и по мал
ката (вадна), къмъ слепата ули
ца. Полицията и тукъ е ввемала мерки, като настанила по
единъ етражаръ въ жилищата
ва В. Христовъ и Панко Чор
баджи.
Българската обшина дала въ
чеоть на високия и скъпъ гость
угощение въ дома на Друмалъ
Стоянъ, Преаъ време на угоще
нието Н. Блаженство обещалъ,
че, наскоро ш/Ълъ , да папрати
владика ва града ни.
На сдедушщия день II. Бд.
требвало да замине ва . Цариградъ. Изпращането му било
сльщо тържествено. Предъ Фай
тона, въ който седялъ Н. Бд.,
се'ескортирплъ отъ каимакамина
и не колко стражари, вадъ «ай.
тона също на коне явдили
стражари. За да отидатъ на
пристанището, както и сега, се
минавало по улица «Цариград
ска." Бливо до пристанището
имало каФене — .Търговско,"
въ каФ«вето е4дяди търговци гагауаи, които си пиели кафето и
пушели наргеле. Когато ФВЙТОнътъ минаеалъ, т% хвърляли
въ него гнили лимони, викайки
„юря".
Когато вече пристигнали на
пристанището и Н. Бд. ое качвалъ на лодката ва да отплува
до парахода, събралите се мно
жество глгауаи почнали да ви :
катъ: щ$имъ дяръ бу да окивпе
лерденъ "
Тъй се лавършило изпраща
нето на Н, Блаженство.
, Н4колко седмици следъ ааминаването му, българите нее>
ки неделенъ день отивали на
пристанището ва, да посре
щат ъ обещания свой владика,
ващото само въ неделни дни
пристигвалъ параходъ ,отъ Цариградъ. Другъ пъть ще ивложимъ аа станалъ едино епи
аодъ оъ едно такова посрещане.

Общински такси и берии

р\у-

]У1ерашш на Луксозното

Приходъ отъ продажба на официялни издания, обррзци ц др.

Въ фабричния ек.чадъ на

Брошура „ Курортна-Варна" (еквемтярн)
5 лв.
•„
, .Варна натл климатическа
станция*
(еквемпляра
10 лв.
Брошура „Наставления за топли морски бани11
(еквемпляра)
'
.' '.
2 лв.
Служебна книга ва (Чиновниците
10 лв.
Санитарна книга на! млекари в кланицата
20 лв.
„
» ' » заведенията (кръчми, гостил
ници и др. подобни
20 лв.
Санитарна кннжказа йерсонала на същитЬ наведения 10 лв.
„
,
«публична жена
50 лв.
Данъчна книжка — общинокн
10 лв.
Книжка ва елетричеека енергия (отйръ обравецъ) 4 лв.
Карта за електрическа енергия (нови)
3 ,лв.
Полици (записъ аа заповедь) броя
,
1 лв.
Патентъ за тютюнъ, оаиртни питиета и др. кочанъ отъ 25 лиота ,
.;,.'
25 лв,
Декларация за беднбеть (за Листъ)
!••••
1 лв.
Декларация за обстоятелствена проверка На имо
тите (листъ)
,
, ,
5 лв.
.. Курортни билети (за, регистрация)
бевалатно
Курортни карти
?,
*
50 лв.
. Забележка: (Малолетните ое впиовмъ въ картата
на родителите имъ).
''
Декларация за наимодателигЬ за квартири на

Бр. Габровеки

КурОрТИСТИ (ЛИСТЪ).

г!

Кочанъ 8а театрални билети (съ 100 листа кочанъ) 20
• Кочанъ за театрални билети {еъ 50 лиота кОчанъ) 15
Номера за велосипеди въ циркулация брея
10
Декларация ва патентъ: за питейна търговия,
тютюнева, за варене и проверяване спиртни питиета,
за абонаменти: ва производството вахарнн пвделия,
разтителни масла и тахънъ, тоалетни и медицински
саиунй, парфюмени изделия, и предмети ва тоалетъ
за обдекло оъ авцизъ ва .велосипеди и автомобили
5
Интезапоки билети (кочанъ оъ 10 лиота)
1000
Билети за стопанисване на дъръ рогатъ доби
тъкъ (тамъзлъкъ) кочатъ съ 100 лиота
1000
Воекакъвъ види други декларации за лозя и пр.
еквемпляръ но
\.
1
Рекламни проспекти по
20
;
5Г>
ж Общински веотникъ", абонаментъ за година
V
« •'
»
на 6 месеца1 30
Семейна книга по '
5
Забележка I : Инвалидите и бедните болни, които
уотановяватъ това еъ общинско, удостоверение, оовобождаватъ ое отъ плащания за курортни карти
Металически номера'за огради и дворни места,
ороя по ,
.
20
Водомерни книжки по
3
Забележка II: Годишния абонаментъ на обвнокия
веотникъ се счита за пъ|ни 12 месеца, а ва полугодишень абонаментъ — . п ъ л н и 0 месеца, начинае;огь » .
деня на абонирането, а ие ва фин. година.
За публикация на официални обявления въ об
щински веотникъ ще ое събира по 2 лв. на кв. ом
а за търговски реклами,;за годявки и др. подобни
по споразумение.
,
,-

.Печатница Добри Тодоровъ — Варна.

на Атанасъ Ивановъ

"ул. Габровска № 25 до тарата ще нам*ри1*Ь винаги
луксозни комплектъ отъ чистъ месивгъ СПАЛНИ.
Гол*мъ изборъ всички ввдове
5

Русенски таблени кревати,
кревати зй кьошкове, пружини, вощни шкафчета,,
омивалници, закачалки, гардероб.и и* др. ,',',.

Цени, качества и условия1
подъ всЪка конкуренция.

\Л

Ьарненско Градско Общинско УиравдениеШ

Обявление
'

• - • • • • • • • ' ^ 1 4 9 5 8 ; ; '. ,;.'•"..•; ; ; / . '*:„

1'

гр. Варна, 16 Юлий 1928 година:

Въ допълнение на обявление №13859 0 ^ 2 . ^ 1 1 1
1928 г., публикувано в^ Държавень вестникъ брор .8«
лв. отъ 14. VII с. г, обявявч се,на интересующит^.а^^ч
лв. на 25 ЮлиЙ т. г . в ъ помещението на -Варненското ою
лв.
ржжно данъчно управление ще се ; произведе г ь р г ^ с
явна конкуренция до 10 часа за доставка на 4.0 л&гв
,.
куртки, 40 летни панталона и 26 л^теи фуражки за #о
жарниварите и»разсилнит* при варненската,*градск4 об^
щина по дадена мосгра и образецъ.
Приблизителна стойность 23,570 лева Залог-в 10°/'
лв. въ банково удъетовърение. Д|)кумеити съгласно ЗВО.Ц]
ЛВ'
Всички разноски пр публикация, гербь,.данъци и,пр
с* за сметка ва доставчика. .
лв.
Лоемните условия се виждатъ въ общината.

1 ЛВ.

ОТЪ ОБЩИНАТА

лв.

лв.
лв.
лв.
лв.
',

лв.
лв.

*

'

„сивилля

ул. „Царь Борисъ" М. 6
до квФене „Лондонъ*
Единствения въ България елек
трически аиаратъ КеаНбТЛС
М а у е Г ва едри вълни за 6 ме
сеца, съ конкурентни цени. Найадодерно постригване, Фривиране,
водни ондулации, съ сиециаленъ Електрическо дълготрайно
(6 месечно) къдрене на
препаратъ, маникюръ, електри
•^иа
дамски и мъжки коси.
чески масажи, ивмиване на коси
съ специаленъ препаратъ който омекчява косата и пр.
'Електрическо дълготрайно
Йзряботватъ, се всекакънъ видъ ивкуствени коси и перуки,
(6 месечно*) къдрене на дамски
Ивящно хигиенично бръснене и стрижене напълно
и мъжки коси.
вадоволяващъ вкуса на клиента.
Парфюмерия и пудри на конкурентни цени, — 20% намаление.
Пристигна препарата ЪОКЕАЬ НЕИКЕ ва боядисвапе на коси — най-раалични цветове.
Пристигна пудрата „Авореяи и тънки машини № 0000 специални.ва ДАМСКО СТРИЖЕНЕ,
т*й сжщо и прочутите Парфюми, пудри, помади и джьони отъ известната Фирма ("Иуег" —
РвПй) „Йомпея", ^Флорами" и „ЗКкврина". Пристигнаха слщо и отъ иввестната Фирма „Жернандре" всички видове парфюми, одеколони, помади, пудри, червила, сапуни и др
на конкурентни цени.
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Варненски общински вестникъ
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Варненско Градско общинско Управление
'
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Обявление
•.-..• ; №-4518В..'
гр Варна, 19 Юлий 1928 година.
Въ допълнение ва обявление № 12В78 отъ 18. У1|
т. г , публикувано въ Държавснъ вествикъ брой 84 отг!
16 VII. 1928 г , обявява са на интересующит* се,гч|
на 17 Августъ т. год. въ Варвенекото окр*жно 1данъчн«4
управление ще се произведе търгъ съ тайна ;конкуренци|"
за отдаване на предпрйемачъдризграждането зрителната
зала, сцената и стълбището-на градския театъръ въ Варна!
Приблизителна стойаосгь 1,ГОО,О0О лева, .З*,драво|
участие залогь 5 % --'80,000 лева — въ банково удо«
стоверснве и,документи съгласно 3. В. О. В.
*•
Предложенията ще се приематъ отъ 1 5 - 1 6 часа'1. |
Поемннте условия могатъ да се видятъ всеки ирИ|
с&тственъ день въ общинското управление. .... ,
} 1
Всички разноски по публикация, ^ербъ, даншии ор|
с* за сметка на предариемача. ,
. .
ОТЪ ОБЩИНАТА

Варненско Градско Общинско Управление

Обивлевие
- № 15234 , -..,,,'.

- I

гр. Варн->, 19 Юлий 1928 година.,
Обявява ее.на интересующите се, че ва 28.1*.го.от'
9 часа въ помещението на Варненското окрлжно д«п'|
но управление щ е започне спазаряването за доставка н»*
около 280 метра хасе, с>гласно, мострата приложена к-кю
преписката.
;.
Приблизителна стойность 32.000 лева.. .Знлогъ \йй'въ банкоВо удостоверение.
'•.••"•
Предаването става"веднага.
Всички разноски по публикация, гербь, данъци и>ир?
л
еж за сметка на доставчика
,
ОТЪ ОБЩИНАТА. У

