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ОБЩИНА
«

Броя 1 певъ.

^.

По отношение бла
гоустройството на
града, лозунгътъ на
[сегашното коалиционно общ.
ущавление е: успоредни ^ри
Отъ ииженеръ В. Д. Кърджиевъ,
Причини и мерни за смекчаването й
директоръ на техническите служби при общината.
жи за центра на града и за
неювитгь покрайнини сгмледг,
Ето единъ въпросъ, удобенъ Последните, вместо да се наКогато единъ градъ, какъв начинъ да се добератъ до пра
естествено, на условията и за експлоатиране "отъ различ малятъ, непрестанно растатъ, то е вашия, е вавършилъ една ктично и' економично разреше
тможноститп> въ разнитп ни заинтересовани среди, бла особно въ селата. До вчераш чясть отъ благоустройството си ние на тоя въпросъ. Днесъ,
годарение своето значение и ни работници съ майсторски съ прилагане голема
часть напримеръ, не може да се ка
части на града,
разтегливость, Неподатливъ на изпитъ, па даже и безъ такъвъ, отъ регулационния си планъ, же, че средствата съ които се
прокарване
канализация, га си служимъ ва шосиране на
Гражданството разбира, системно проучване, тоя въп отстранени по съкращение на съ
росъ, е станалъ булеварденъ. работата, започватъ да упраж- водопроводъ н електричество, пътищата и улиците, ще с ъ
много добре, че'благоустрой'
О б с ъ ж а се отъ. всички, сочи няватъ самостоятелно занаята, налага му се да иввърши и удобни и аа напредъ при сегаш
стаената дейность на общи се остротата му, надува се фак ставатъ господари. Само не другата часть отъ благоустрой ните бързи и тежки нревовни
ната не: може и не бива да тическото положение и се осъж решителните Или недостатъч ството си, като се сдобие и съ средства.
съвременното
се, пилт безметодно по ог да властьта за бездействие. Ед но подготвените оставатъ не подходящи ва
Въ Германия до преди вой
ромната площь заета отъ гра- ва :ли не я сочатъ за единст- заети; да чакатъ настаняване. движение "улични настилки, ве ните имаше д!е мнения ва но
венна виновна и отговорна.
За това тоя процентъна без щото добрите улици не с ъ са вите пътища: — едното да св
,о\*. Бързото разширение на
К а к в и с ъ размерите на (Гез- работни квалифицирани работ» мо отъ значение ва вдравието подържатъ отделни специални
бигарскитгъ градове, особенно
на гражданите, но и ва технс. пътища ва автомобилите, как
работицата въ.същность и как ници е малъкъ.
отъ войнит/ъ насамъ, създава ви официални мерки се взито стопанско повдигане, тъй вито даже въ некои места
Щ о се касае за общите ра
т общинските власти, въ все'' магъ за нейното смекчаване. ботници, болшинството имъ е като добрите пътища поевти- имаше, и другото — да се п с
странното, благоустройствено" -Вврно е, че: злокачественни- отстранено отъ постоянната няватъ превова, а.> съ ..това и добрятъ;!настилките нл, същете последици отъ общоевро гр}па пристанищни работници- стгйностьта на стоките, на ствующите пътища съ равни
отношение, едни почти не
пейската война, грубо разру преносвачи, поради съкраще строителните материали и пр. препарати, ва да се постигне
преодолими трудности.
Въпрссътъ ва сдобивание на гонимата цель. Първото мне
шиха устоите на нашия еко- ние на работата имъ, и с ъ се
града съ отговарящи на днеш- ние, поради тежкото Финансово
номически
животъ.
Варна,
като
регистрирали съ надежда, да
Безспорно § обаче, че мини •
• ИИ1* искания улици и пъти щя, положение следъ войната и
износенъ портъ на зърнени хра
малнитл , благоустройствени ни, изгуби своето значение, бъдатъ наново повърнати. То „ съ дълготрьйни и. - бевпргшни като много скъпо, не намери
ва обаче при днешния застой
нужди на гражданина, въ щ
.следъ анексирането на Доб- на търговията е абсолютно не настилки, не е отъ сега, — той приложение, докато второто има
ричъ и Балчикъ отъ Ромъния. възможно Да се говори за датира огцо отъ появяването по-големъ успехъ.
.ято и частъиа града да жи
ме,, тртьбяа да бядатъ на Общата финансова стагнация пълна безработица и средъ на бървите и тежки превозни
Преди войните прилагаха на
разстрои и търговията. Въ гра техните среди е с ъ щ о шар- средства — автомобили и ками вападъ всевъзможни начини ва
вста.^иена удовлетворени.
они,
чийто
бързо
вйрьстване
да,, последнята чувствително жиране на истината. Голема
навтилане улици и пътища, ка
Именно това е било, ряко
запада. Общото обедняване на часть отъ техъ упражняватъ днесъ не е преставало да зани то употребяваха асфалта, дър
ма
па
голжмите
технически
умо
водното начало на постоян гражданството следъ войната, своятъ трудъ на търговската
вени, гранитни и др. блокчета
понизи покупателните му спо пияца, другата се е приобщи ве на вападъ, какъ и по какъвъ и равни твърди шосейни мате
ното присхтствие презъ из
риали; следъ войните, обаче,
теклата година:
на ваька собности. Това, безъ съмнение ла къмъ работничеството на
повлия всецело върху местното
но съ своите. Ние неможемъ изоставиха скъпите начини на
градска, часть да се даде, по производство. Въпреки лесно сезонните предприятия, като
строителство, тухларство, ло да правимъ противното. Зато работа и вапочнаха да приластепенно и. платмпрно, това достъпния кредитъ на Попу зарство и пр. ».< малко—мнсго ва ги търпимъ, Инъкъ, бихме
гатъ ония препарати и мате
б а н к а , занаятчий препечелватъ средствата за озлобили противъ себе си всич риали ва направа на нови и
което йе> необходимо, съобраз лярната
едва крепи
своето своите най-необходими семей ки излъгани и масовото, гоне подръжка иа стари улици и
но степеньта на благоустрой ството
съществувание. Дребните спе ни нужди.
ние на българите работници пътища, които въ Финансово
ственото й развитие и, растявания и занаятчийски кре
отъ страната имъ, ще стане на- отношение могатъ по-лесно да
зум&ва се, п крила на вгз
Останалите безработни-же минуемо. Впрочемъ, какъвъ е
дити се обръщатъ въ об
се понасягь. Днесъ да се на
можното,
работени продукти, но у граж ните, както казахъ, съ малки обшия брой на чуждите пода прави асфалтирана улица или
данина липсватъ нормални кон изключения с ъ бивши тютюно ници въ града: 549, отъ които такава съ дървени блокчета се
Факти:' презъ изтеклата го
сумативни средства и израбо работнички. Но т е с ъ неква- 301 руски и 21 че^хски, Остана счита : за луксъ, тъй .като
дина, с* шосираха, 2 8 6 3 8 нв. теното остава напластено по лифицирани а случайни таки лите 227 еж отъ всички други направата
й
е
извънредно
метра улици, отъ които ули- витрините. Безспорно, общия ва. Благодарение на ненормал поданства, специалисти, пръс скъпа, както ще видемъ по*
повлече ното търсене следъ войната на нати изъ различните индуст нататъкъ.
цитгъ обслужващи крайнипт стопански упадъкъ
следъ себе си освобожденето сурови тютюни, много фирми рии и промишленни предприя
квартали като „ Владиславъ',
Нашия градъ' има 80 км.
на излишните вече работни откриха широко вратите на ма- тия и притежаватъ разрешения
„Мап. Райчевъ* р ъ ц е , които с ъ го подпомага нипулационните си склздове отъ Министерството на Търго- улици въ старите черти на
: ^Кракра*' и
пр*дставляватг 16000 кв. ме
ли въ миналото. Появи се без за женския трудъ. Сносните вията.Промишленностьта и Тру града, и 30 км. въ новите ме
тра, значи твте отъ поло работица, засилена и отъ ма надници привлъкоха въ това да, да останатъ на работа. Рус ста, включващи се между бол
совото, почти едновременно за производство домакини, съ за ките и чехеки поданници, се ницата, търговското училище,
вината.
криване на тютюневите скла ети вече на работа м ъ ж е , ба третиратъ на равно съ българ Гровдъ, казармите, въ добруд
дове.
Заговори се вече за ост щи или братя, съ цель, да уве- ските работници. Всичко дру жанския кварталъ и Пееъците,
Мовъ. паважъ предъ гр. общ.
ра
безработица
и Инспекцията личатъ приходите на семейни го, което може да бъде сер-' или всичко града има около
театеръ— 1100 кв метра.
по труда пристъпи къмъ съ т е си бюджети. Въ последст вирано на варненското граж 110 км. улици съ площь отъ
Ремонтирани ся 14200 кв
биране данните за нейното про вие търговията съ тютюни на данство по тоя върпросъ, ще около 95-1,936 кв. м. като се
смета ва площь на улицата
учване.
Започна регистриране листа улегна, складовете почти бъде тенденциозно.
метра щосирани и 1100 кв
едновременно се закриха и ре
широчината между тротоарите,
то
на
безработните
и
ето
ре
метра павирани уличи.
За да облекчи до известна чиито размери с ъ точно Фик
гистрираните безработни, беззултата :
степень положението на без сирани отъ вакона ва благоус
болезненно
се
завърнаха
на
Подравнен* е теренътг на
работните общи
работници, тройството, 6е8Ъ да се спада
До края на годината, се ре своите домакински места, въ
24230 кв. метра улици об
учредениятъ
съ
закона
за без площьта на риголите.
семейството. Тия отъ техъ, кои
служващи въ размгьръ надъ гистрираха всичко 922 работ то населяватъ квартала около работицата о к р ъ ж е н ъ трудовъ
ника отъ които 719 м ъ ж е и
По широчини улиците с ъ
съветъ, въ своите 3 заседания
509/о крайинтгь квартали
203 жени. Разхвъляни по про Памучната фабрика, се наста
равделени както следва: съ ши
презъ
изтеклата
година,
хода
ниха нв работа въ съшата. Та
Бетонни бордюри израбо фесии, указа се, че отъ 719
тайствува предъ респективни рочина 8 м. има 6.7о8 км. или
м ъ ж е , само 76 с ъ квалифици ка че, еденици отъ техъ, мо
те
министерства, да отпустнатъ 6.09% отъ общата дължина
тени и поставени на площь
рани работници, лроизходящи ж е би с ъ останали нужда ющи
необходтмите
кредити на под- съ широч. 10 м. има 36,329 км.
Д250 «01. метра.
о г ъ средата на промишленни- се безработни, но и, до днесъ
ведомственните
си технически или 334)2% отъ общата дъл
не с ъ проверили въ инспек
Мозарски пятища
на- дъл т е заведения и" предприятия, а цията резултата отъ регистра служби въ града, за меропри жина. съ широч. 12 м. има
останалите — общи работни
ятия отъ строителенъ харак- 31.877 км. или 28 98з/о отъ об
жина 3000 метра.
ци. О г ъ жените, всички, съ цията си.
теръ,
където да бъдатъ анга- щата дължина, съ широч., 14
, Въ свръзка съ безработи
Калдъргмни пятеки въ край • единични изключения, бивщи цата, известни некомпетентни жирани масово работни р ъ ц е . м. има 8.452 км, или 7 68°/о
тютюноработнички.
отъ общата дължина, съ широч.
среди, продължаватъ да лан- Въ тови отношение Градската
нитгь квартали, построена
Поставя се въпроса: где се сиратъ предъ общественото община направи най-много Съ 16 м. има 5 687 км. или 5 17о/0
веч» и въ постройка около губятъ масата освободени за
отъ общата дължина, съ широч.
мнение своето възмущение про- прокарване на своята стопен
наятчийски работници, които тивъ отговорните служебни ли ска строителна и регулацион 18 м. има 7.441 км или 6 8 5 %
2500 пог метра.
като логическо следствие отъ ца, че търпятъ на работа чужди на политика, тя намери сред отъ общата дължина, съ широч.
20 ш, има Ь.286 км. или 7.53°/о
Това » резултатитъ отъ общата стопанска криза, треб
поданици. Но т е забравятъ, че ства да подържа около 5С0 об
отъ общата дължина, съ широч.
дейнасшьта на оо*и* управа въ ва да представляватъ ядката нашата държава е сключила щи работника. Въ това нап
22 м. има 0177 км или 0.16%
облмтъта на блаюустрой • на безработните ?Огговоръ ни редъ конвенции съ много ст равленИе ще продължи и въ
даватъ нашите проучвания и рани, които, върху базата на бъдеще да работи О к р ъ ж н и я отъ общата дължина, съ широч.
;
ството Струва ни се, че той
24 м. има 0 565 км. или 0.640/0
наблюдения върху движевието взаимностьта, третиратъ наши съветъ на труда.
напълно отговаря на посочено
отъ общата дължина, съ широч.
на занаятчийските и търговски т е българи работници, наравП. Михаиловь,
« е т го$с ръководно начало. заведения въ града и о к р ъ г а .
Окр. Инспекторъ на Труда. 30 м. има 4 696 вм. или 4 2 7 %
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Пазам» отъ блокчета, паважь отъ ас^аятъ или гиважъ
чрвзъ напояване на обикноввнить шосейяи настилки.
Нои улкци съ накво да св лав*рать.
(продължение отъ 1 страница)
отъ общата дължина, съ шяроч. изсъхвятъ и праха отъ т*хъ
82 м. има 0138 км. или 0 12о/о при най елабт, ветъръ вапочва
отъ общата дължина, съ шяроч, да се носи на облици^ отъ еди34 м. има 0.270 км! или 0,24% ния край на улвцата*къмъ друотъ общата дължина, сь широч. гия ~ особено въ V" уч. при
40 я. има 0 290 км. или 1.2в°/о н т о в и т * дълги, прави и съв
отъ общата дължина.
$
семъ неотговарящи на местни-..
~01Ъ тзя"ТаблйцаГ"се"'вижда, т е условия улици — и силно
че ней големи дължини иматъ обременява не само движението
улиците съ широчина 10 и 12 по т*хъ, но и обитаващите домовете, пон» же нахлува въ
метра*
При това положение на ули стаите даже и при затворени
прозорци, а всеки му е иввютците имаме диееъ;
1) Шосирани съ
чнкълъ но, че една такава пришие ат
13.660 км. или 12 329/о отъ сб мосфера дава възможность да
щата дължина на улиците, отъ се разнасятъ и разни болести.
които само преаъ настоящата Но и въ тихо време достатъч< година с * шосирани 4 160 км-., но е премиряването на н*ксй
т. е. почти една трета отъ шо
антомобилъ, макаръ и по шосирените улици въ греда с ъ сирана улици, 8 а да се вдигне
шосирани преаъ миналата год. облаци отъ пр хъ, което кара
1927.
минувачите да отпрнкятъ ун2) Павирани съ гранитни реци предимно срещу тия съвблокчета 1.710 км. или 1 65 на ременни превозни средства, маето отъ общата улична дъл- каръ последните да не съ дожина.
принесли 8а образуването на
3) Постлани съ* калдаръми тови прахъ, а само докааватъ
(стари улиця) 3.29> км. които съществуването му._
еж, въ I, II и Ш участъци на
Ири тия превозни средства
града.
заведения до сега редъ, да се
4) Всичко постлани учици поддържа обикновената шоси18.665 км-, съставляющи едва - ровка съ аасипвание ня песъкъ
16 87 ва сто отъ общата дъл- или дребенъ чакълъ и овалнажина на улиците
не всйната повърхност ь, е не- б) Непоетлани учиЦиСГ'91.436 «достатъчен*, и тона е накарало
км. или 8313 на сто, чийто инженерите на вьпадь да се
"щосиране съ гебедж*нс.ки ча- вамиелятъ върху тоаи важенъ
кълъ би струвало около 66 ми въпросъ — подобряването на
лиона лепя, сметано по 70 лв. настилката и усилването ва
нейната дълготрайность по ньйквадратния мктърт, бевъ риго
лееечъ и економич кси начин*.
лит* и бордюрите
Огъ до тукъ изложеното е
6) Положени бордюри около
46.200 км., отъ които само ясно, че кальта и праха си оспревъ м»иалата година <ъ по таватъ главния резултатъ на
ложени 5'250 км. или блиао V». днескашната обикновена шоси7) Изправели тротоари до ровка, особено ва улиците съ
днес* 26.775 км, отъ които големо движение, Искаме ли
само преаъ миналата година 3 ние следователно да ограничимъ
км. или Уо.
това положение и да предиа8) Иеиоложени б о р д ю р и
вимъ неотилките отъ едно лес193.809 км.
но изхабяване, да ги няпрьвимъ
Положението въ което се дълготрайни и бевщщшни, требнамиратъ непосльните улици, в па да мпдиримъ средства ва тая
излишно д* се описва, тъй ка- цель. "
то всекиму е известно техното
Три съ възможноатите, съ
състояние: кални, мочурливи, които техниката си служи в»
непроходими и но., особено въ направата на бевпрвпши уличнизките и неотцедни м*ота на ни настилки. Т е с ъ :
град», но и шоси| аиите улеци,
1) Паваокг отъ блокчета, обикоито съставляватъ едва 1/о кново-нъ кепанъ камъкъ или
часть отъ общжта. дължина.гма *чистъ бетопъ. *•'' «,;
улицитъ въ град», не се ннми)
^сфалтови
настилки,
отъ
2
ратъ въ но-зввидно положение, и в д * т ъ и л и оваленъ асФалтъ
ващото веичката каль отъ не „ли отъ катранен* мак*дямъ, и
постланите ул ци се разнася
отъ ндвижението върху
шосира, 3)' Пап'Яване на обикновениг
г
•
т е шосейни настилки 1Ъ разни
г
ниги улици, натрупва се по ,
•
'
'
•^
битумнньовни
и химически нре3
г
тъхъ и тон» ватрудняна
твърде
74
г
'"
напати,-като равни смоли, катмногн поддържането имъ; отъ
г
•
г
>
друга страна шоснроикатя е ранъ, щтрасилъ, китовъ и др.
Огъ теаи три начина гребна
направена но обшшовенъ на
да
се иаб. ре оня, който да от
пинъ и въ год-Ъматн си чяпть
отъ местния мекъ и слабъ шо- говаря на меег<то, нуждата на
сиенъ ммтериалъ, трннностьта движението и главно ва равпа който е много кратка и иолагающитЬ материални сред
изисква. ежегодна иодръжкя, а ства.
Ако въаприемамъ първия напраха и кальта си остапатъ вапинъ—паважа,
за неправа на на
пинаги по техъ. Поливането на
шите
ето
глання
улици, като
улиците летно време е само
употребимъ
блокчета
огъ дър
идно времеио успокоително сред
етво. защото обравуналата се Ж 8 В , , а т а «ариера „Атня- п.и
между ч кълатиняшлиаапнкъ С 1 Г 8 Ш Н И Т * имъ цепи 7,70 л-на
на повъ|>хиос1ьта и ее пресб блекпето Франко пострейката,
квадратния метъръ отъ 30 блок
ръща въ к«ль
чета налива 260 лн. включител
Варна като курпртенъ градъ, но работата и слоя иЬеъкъ отъ
гъдвто .гннманието.-иа всички 20 см„ дебелина, беаъ вемлени
е обърна'О къмъ маковото по т е работи, които съ Пичгн ед
сещение на гости курортисти, накви. и при другите настилки.
м-Ьстии и чужденци, при на- • Това е едиа значителна сума аа
личноетьта на великолепните единъ редовенъ бюджетъ. Дчморски бани, ра.иошння морски н ъ к а > к о й г о „ 8К0НЙ ;*а
»
бр*1гъ и и-ркъ, андололително Т . Ь 0 б щ и 1 ж предвижда .1 „авиЛлагоует^мегво. модерното но р в н и у л . - ц и / п р е с я т „нтъ по
доснабдяване и каналиаац.я, и «„й.голЬмия м у > . м е , . ъ 10 лв.
е.л.:ктричссаото осветлени,., на- 8 а кн< м , ( , ъ с т : в ; я н я ". я ,,.,,
лага се паралелно съ това да отъ стщшостьта на паважл, та
има хубави, чисти и безпраш
ка, че иа него не може дч се
ни улици, но аа ачлость лип
разчита аа покриване поне на
елитъ й такива.
лихните на йлежения каингалъ.
Всека годчиа, следъ като се Още но скънъ и«-,и84, естестстипать снеговете и жадух-1тъ и^но, тоьи пмтжъ, ько св поп^/олегните ьет^ове, улиците лижи върху бетоновъ пласть и

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПЕТРОЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Капиталъ 2 6 , 0 0 0 . 0 0 0 лева напълно внесенъ

Централа СОФИЯ,
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Клонове и предсгавите/1сгвд вь всички градове на Царството,
Газъ. Веявинъ, Гавйолъ, минерални, мншенш и цилиндрови,
масла, Грест, Кттранъ и др. всекакви количества на

износни условни. ••"••«•" •••••'
Тая емесъ отъ чакълъ и пе
Фугите между блокчетата се вал4ятъ съ асФалтъ, както това съкъ се разбърква по начинъ,
често се практикува на вяпядъ както се прави смесьта на бе
въ голЬмите и богати градове. тона и съ нея се настила дег
лото на улицата, върху която
Патираните съ блокчета ули
ци иматъ това неудобство, че се прекарва виляка. Последния
отъ движението на Фветоните требва да е най-малко 14 тона,
и колите по т4хъ се вдига го- какъвто е няшия. За по удобно
лемъ шумъ, който п| ечи на приготвяне на смесьта препо
спокойствието на отседналите ръчва се употребяването на бе
ва почивка гости на Варна, та тонобъркачка.
било и на местните граждани.
Съ употребява1 ето на щра
Този шумъ обьче въ едно блив- сила цената на уличната нас
ко бъд»ще ще се премихне, тъй тилка се покачва съ 21 на сто
като М( же да се рпвчитя, че въ но като се пресметне транспор
едно много блпвко време ф«й
та отъ странство и др. рввиос
топите ще бъдвтъ аяме«тени' ки цената, му до тука ще се по
отъ автомобили, шумя отъ" кои качи до около 30 на сто върху
то пои д«. жението РМЪ върху стойностьта на обикновената
нагажа е вначително по-малъкъ, настилка. Тови препар*тъ е въ
Вториятъ ньчинъ, асфалти употр( бление отъ преди 6 — 7
рането, е още поскъпъ. Той години. •
изисква обеватрлно твърш ос
Китона е водонепропускаемъ
новна настилка, обикновено бе- и има свойството, че следъ ка
Т1 но»ъ пласть отъ 15 — 20 см. то изсъхне върху настилката,
дебелина, върху който се по не се 0"ляжняна и не м< же да
лага инпрегнипанъ въ асФялтъ бъде атакуванъ отъ вода.
чакълъ отъ 4 - 6 см. дебелина
Работата съ китена е лека,
и отгоре се иокрииа съ 3 - 4 тъй като еъ него може да се
см асФалтъ слой. Единъ кв. м. работи въ вс.екакв) време и
готов» работа ще струва у насъ п г чти бевъ всекакви уреди; не
няй малко Б00 лв По тия цена ивисква непременно топло и су
настилката няпримеръ на ул. хо време "и поради теви му ка
Сликница отъ Мирската гради честеа ивглеждв, че има голе
на до 6 Септгмврий би косту- мо приложение въ уличните
валя не по-мйлко осъ 2,000,000 строежи.
лева.
Китона се равтваря най наКатранения м кадямъ е ио
предъ съ вода и гъ тови равеФтенъ, но се мъ'шо работи, осо " тв А ръ се напоява нриговената
бено въ плажно нреме. и е вре
преднарително и слабо овяляна
денъ ва дърветата по улиците, улична настилка отъ обикноЗа асфалтирането съ нуждни венъ чакълъ, следъ като се
освенъ това и ни циелни уреди посипва отъ горе съ глинестъ
:
и машини. ' ^
""песъкъ и на ново* се "бвалЙ'На
Едно отъ нлй главните преи правените улици съ китонъ съ
мущества на паважа е ГФтина- бевпрашни и имали видъ на авта подръжка.
Фвлтопи улици.
Трсгия начинъ, посредствомъ
Китона не в скъпъ препанапоянане на; обикновенната ратъ; съ него може да се киулична настилка съ равните би- тониратъ и стари шосейни ули*
тумшьчзни и химически препа ци ЕдинЪ кн, м<'търъ настил
рати, норади лесната работа — ка еъ китонъ (готова работа)
понеже не гя, нужни почти ще струва до 7() лева.
никакви уреди и мьшини - и
Трайностьта на к^тоните
поради достъпната имъ цена, улични настилки споредъ ОФИби билъ най подходящъ ва на циални сведения е около 15
права на нашите улици.
години.
Съ иапояв-ше настилка га съ
При наличностьта па 91.435
теви препарати, тя става твър км. непостлани улици наложи
да, нетрошливя, до иввестна тално е ежегодно да се постиетепень еластична маса и лв- латъ нови улици и дч се подържлива на нвй бървото, сил .държатъ старите, ва да може
но и тежко днижение, иоради града да добие желаното поло
което I! улицата остава иичги жение на курортенъ и търгов
бе«прашна.
оки гредъ. За тави цель се прв
Огъ направените до сега про норъчна:
учвания имаме по подробни све
1) Да се въвприеме п»важа
дения за д^а такина препарата: съ блокчета отъ държавната
„шрт-илъ* и „китонъ "
келнера ,Агия", мккаръ че не
Щрасила е единъ тьченъ хи- е тлка ефтенъ, за ония улици,
мически препяратъ, пчтенто, но които движението е ш-й го
1зьнъ, и представлява водно лемо, кчто тоеа рввбира се ив
стъкло съ по големъ приме.съ нърши по части, тъй като наотъ кремъчнн киселина (51 Ог). ведпажъ е невъвможно да ста
Съ тая течность се напили • не еъ средствата на редовния
шосейния матсриклъ -- чнетъ бъджетъ. Тпкива ул. ци съ:Гурньронщъ чакълъ отъ 2—4 см
гулята, Царъ Б..рисъ, 6 С п
Големина, нримкеент. съ Чв Д| е- темирий и Влядиелавъ, мякчръ
бенъ чакълъ (трошлякъ) и ва- че последмя1а е
направена
ровенъ песъкъ, бевъ примесъ превъ 1937 година. За да се ив
на глина.
върши таял работа, която ще
Нуждното комичество щра- струна :
силъ ва кв. м. настилка се ой
а) 3* Гургулята
ред*.ш споррдъ шупливостьта отъ гарнта до Пре
на чакъла, ~ 0 Т ъ 4 0 - 50 литри. славска
940,000

б) За Царъ Борисъ отъ Пресл. до
6 Септемнрвй
910,0
в) За 6 Септемнрвй
^
отъ Ц. Борисъ до
Каналска
2,390,001
г) За Вл»диславъ
2.700,ОС| •
или всичко около лв. 6 940,0(1
— оума дойствително не по а
лата на единъ редовенъ: Ц|
жетъ ва ивравходване въ про
дължение иа една година I
требва да се подели на чаен''
като всичката ркбота се иввгр
ши въ продължение на 6-1 ,
години въ горния ррдъ, до кое
то рреме; и настилката на у$.
Владисла'въ*'ще се ' 8нччитмш "
ввтрие и върху нея ще мм*
да се направи паважь, шш
женъ върху по тънъкъ ме. *
песъкъ.
2) Паралелно съ това да«
продължава .'шесврането на 0(;
таналите улици съ чакълъ в
сегашния начинъ, като крайн*
т е улици — и то но които н4
ма почти никакво движениесе пестелатъ съ местенъ чг
кълъ, а по-вътрешните съ я
бедженски чакълъ
3) По главните обаче улиц.като Нишка, Сливница, Драп.
манъ, 27 Юлий, М рия ^уии
Фердиняндъ, Св.' Атанасъ, С«
верна, Войнишка и др , по кои
та движението» е по силно, I
всички улици въ V уч. въ й
седятво съ Морската градина)
се шосиратъ съ не кои отъ ш
тентованите препарати, 8» I
имъ се предаде по голема тр^
ность и,,главно, да се нап[<
вятъ по въвможность бошпряшн1
Д) Да се нап^авятъ още *
настъпване ца пролЬтьта опи»
съ поменйтите препарати,'
които ва сега притежаваме *
подробни референции, по Т*
ца 6 Соптемврий между Ц1!
. Борисъ и Сливница, където Л",
жението превъ всичкото врй
иа годината е най-силно, ва)
се види нагледно ввдърас-ч*
стьта на такава и«стилка
следъ това — въ зависимо*
отъ ревултата — да се прод*
жи по същия начинъ ш0"
ровката, респективно поправ'"
та й, на улиците упоменати'
но горния пунктъ 3 .

ВсичкИ
се убедиха
{•в безусловно
че ние ароднннме вай*
евтино) и хубнио и че {.
не желаемъ г. г. овентите ни да остинатъ и
.в<чфии1по и.шенадани СЛРДЪ покупката.
4
Ние съ удоволствие се
обяяиамо ва № 84^ •„
щомъ нн псвакате >
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Варненски общински вестникъ
Общйнскиятг събетъ. вя

правата на
гражданите.
Въпросътъ, който ни се слага
тукъ ва разискване мг^же да
намери место сямо въ Парла
мента Той не може да наме
ри своето место въ единъ сбщ
съветъ Не може една страна
на група парижки общ. съветници за амин да процъвтява- стопански, ако,
стия. Дебатите. — Три предложения. — Ре въ нея немя миръ и - правовъ
редъ. Авъ бихъ попитвлъ па
шението на съвета.
рижките общ. съветници, къде
26 януари 1928 год.
съвети, а отъ груга * общ и беха т е , .когато нашите балка
ни беха пълни съ равбойвици
' Съвета се откри отъ кмета окр. съветници.
и нападаха и убвваха мирни
По
същество
бихъ
кавалъ
г. Н, Поповъ въ 6 ч. и 15 м.
граждани. Всички сме ва една
Дрроътствуватъ всичв.д</},рдЦЙН' че требна да се съжелява где
амнистия. Подобно" писмо бе
то
да'амнистията
>
се
бъркатъ
"съветници. Залата е препълне
изпратено ц до адвокатския
чужди
Фактори,
които
не
пое
на съ публика.
съговъ Последния отговори, че
Вередъ обща тишина кмета наватъ положението у насъ и групата парижки общ. съветници
по
тоя
начинъ
я
вамедляватъ
в»вочна: '•'•*
не.матъ право да даватъ пре
•:,.. — Преди да пристъпимъ вместо да я ускорятъ.
ценка ва неща, който не по
Поради
страшните
ежбития,
къмъ дневния редъ, ще отго
внаватъ.
поря на питането иа г. Апрамъ които преживехме станали сме
Като сметамъ, че тови въп
много
подозрителни
и
всеко
Гачевъ по^ писмото на група
росъ
е чисто политически и
външно
ходатяйотво,
дори
ако
пврижк.1 общ.и окр. съветници
е и безъ лоши намерения го рялечъ отъ нашата компетенДисмото гласи следното :
цодовиг-нме. особено когато идва тность, авъ мисля, че по него
'•'::':-лч'-'•-'Г-не Кмете,
. това направо или косвенно отъ не можемъ да ввемемъ никакво
решение.
Моска, където не се, церемо
Общински съветници на гр. нятъ ва ващита на своята дър
Предлагамъ дневенъ редъ:
Парижъ и < кръжни съветници жава да иапращатъ на заточе Съвета, следъ като ивслуша
на Оенския Департаментъ, по- ние политически противници. ивложението на кмета и мне
аволяваме си да
иадигнемъ
Писмото е отъ Парижъ, но нието на ораторите, минава на
гласъ въ полза на общата ами
Франция
също така, не се дневенъ редъ.
, нистия въ вашата страна.
•Д. Янакиев»: Въпросътъ е
церемони да отнеме неприкосВземайки тави инициатива новеностьта на трима народни отъ големъ общественъ интение ^ не претендираме да се представители и да ги предаде ресъ. Когато равглеждаме този
бъркаме въ вътрешните рабо въ ръцете на съдеб власть да въпроеъ, ние васягаме ньшите
ти на България. Но, като нред- иалежаватъ ннказяиието си.
политически становища. Сме
' етавители на парижката обтамъ,
че въпросътъ е отъ комАмнистията е единъ политиласть, гдето се събиратъ осопетентность на общ, съветъ.
чес«и
въпроеъ
и
споредъ
мене,
: бено българските емигранти въ
Авъ слагамъ въпроса на соци
Франция, ние бъхме свидетели отъ котпе.тентносчь само иа ална почва Камарата днесъ отправителството
и
парламента,
на материалните и морялни
кавва да сложи на дневенъ
''тегла преживени отъ вашите които-единственно могатъ да редъ въпроса ва амнистията.
внаятъ,
наетъцилъ
ли
е
момен
съотечественици жертва на ута ва нея. Осневъ това, общ. съ Ние сме представители на едно
жасиите събития, които се иви
6Ь хилядно население н смета
4 граха въ Българ»я отъ 1923 ветници по силата на бекона ва мъ, че имаме право отъ негово
градските общини се ванима
_Г. иасамъ;
ватъ сам<> гъотопан. въпроси на име да искаме да се даде чясъ
но скоро една п>лна и безуслов
;
Нашата симпатия къмъ тия града точно определени въ ва
на амнистия Общ. съветъ е
нещастници — гимпчтия която кона.
политически институтъ. Дългъ
ние хранимъ, бъдете уверени
Пъкъ и въ общинските ив
въ това — къмъ целокупния борни платформи на .всички пар ни се налага като ощински
български народъ, ни кара го- тии подобни нъпроси не съще- съветници и като ивравители
чрещо кда; пожелаемъ ебщ.ла ствуватъ и съветниците ве мо- на желанието на варненското
гражданство да ввемемъ едно
.амнистия, премахването на иа
гать да се сметатъ оторивира- решение и да моиимъ прави
ключителния ваконъ, въвгано
отъ гражданство и по техъ. телството да се вслуша въ на
вяване на публичната свобода,
Въпросътъ слагамъ на ра шия гласъ и да даде вмниетия.
. съ една дума, въввръпуш.ето на
нормалния редъ на нещата въ зискване и би било ней равумно
П. Стояновъ: Отговаряйки на
да се ввеме стано- ище съглас Д Янакиевъ, който сравни днеш• страната: Ви,
Отъ 4 години насамъ, на не- но положенията, които ви ив- . ното положение съ епохата
колко ПАТИ, населението на тъкняхъ.
превъ времето на Викторъ ХюАврамь Гачевъ: Даже а пи
Парижъ требваше съ тъга да
го, кава, че ние днесъ не
регистрира трагичните новини, омото да е изпратено отъ една «вживяваме революционно вре
дошле отъ България. Преди часть отъ парижките общ. ме, а въ страната цари миръ,
неволко дий, то требваше " да съветници, ние требва да се аакониость и пъленъ редъ.
се научи за новите кланета въ ванимаемъ съ него. Никой сто
Политическите нъпроси се
пански въпроеъ ве може да се разрешаватъ
. Троянско.^ ;.
въ
Народното
При всички тия случаи, съ раврьши, ако въ основата -си събрание. Отъ 1923 год съ
свойственото си великодушие, н-Ъма политически елементъ. дадени неколко амнистии, кои
то е манифестирало
своите Въпросътъ, който ни се слага то ва големо съжаление длдоха
чувства на солидарноить къмъ е много сложенъ Той з?ляга обратни ревултати.
много интереси. На могатъ х- •
жертвите.
Ние бихме се занимали съ
берваме да бждемЪ тълкува рата да се еъдятъ ва техните писмото, ако то беше отправе
идеи. Амнистия требва да се но отъ целия парижки общин.
тели на неговата дълбока ае
даде.
пйрацвя, казвайки Вя, .че то
съветъ.
Предлага: да се помоли праще посрещне съ едно I стинско
Предлага да се мине на дне
облекчение, мерките, които би вшелството да даде широка я венъ р.едъ.
ха освободили политическите безусловна амнистия; да се пре
Авр. Гачевъ даде некои до
затворници и биха повволили махне вакона ва ващита на дър пълнителни обяснения.
на емигрантите да се върнатъ жавата; да се подпомогнат ъ отъ
— Ние требва да привнаемъ,
въ отечеството си и, споредъ държавата всички пострадали кава той, че теви хора съ по
гражданската умни отъ ьасъ. (П. Стояновъ
недавнашиите думи на нроФе- семейства отъ
соръ Оларъ, нъвнръщане въ война въ България.
п отестира. Не привнявамъ, че
, СОФИЯ, би значило нъвнръщане
Ж, Желябовъ: Въпроса за ам всеки чужденецъ е по уменъ
иа човешките права въ Бъл нистията е политичетки въп отъ който и да било българинъ)
гария.
роеъ, който ще добие своето
г. Гачевъ Формулира още
Теаи оъ, Господине Кмете, раврешение въ в»марата. По веднажъ предложението аа гру
него политическите партии ка- пата и помоли г. кмета да го
. мотивите които сль пи накара
ли да Ви отправимъ настоящето. вьха своето мнение. Авъ съмъ подлежи на гласунане.
Кмета г. Н. Поповъ подложи
Ние сме сигурни, че Вие ще ва амнистия, но не и ва ония
ги прецените и Ви молимъ да емигранти, които предателеву- на гласув-не, съгласно правил
приемете уверението въ висо ватъ въ чужбина. Ние не мо- ника, най напредъ предложе
кото ни къмъ Васъ уважение." жемъ да се ванимаваме съ нието на Др. Ненковъ ва ми
Парижъ 21 декември 1927 г. писмото на тия общ съьетни- наванв на днепеиъ редъ.
Това писмо въ оригиналъ е ци, които не повнаватъ уело- ^.едъ.
Прие се. За него гласува цеизпратено до кмета на СОФИЯ ваята у насъ. Менъ ми се срусъ копие до кметовете на Ломъ, ва, чл ще бъде обидно да се лото болшинство и чясть отъ
Парна, Пловдивъ и Ру^е. Ко ванимаваме съ тови вънросг, опозицията.
Защо тия еъветници не ивдигЗа предложен *его на Авр.
пието не е скрепено съ никак
подписи и лечатъ. Ние бихме натъ гласъ противъ терора Гачевъ гласува трудовата гру
могли ако се Формаливираме да надъ нишите малцинства _ въ па (въ нея влгватъ и вемле
смитаме че тоЬа писмо е изпрате Македония, Добруджа и Тракия? делците(.
Накрая и Ж. Желябовъ Фор
но отъ некбй заинтересовани Г-дата отъ Парижъ съ това си
лица. То е копие отъ писмото писмо искатъ да •'« месяга въ мулира едно предложение, което
не се различава много отъ то
до СОФИЙСКИЯ кметъ. Бихме мо нашите вътрешни работи.
гли следователно да считаме,
Драюй Ненковъ; Нашата ст ва на болшинството. Ж^лябоьъ
предлага само да Се отговори
че не е пратено до нашия общ
рана живее 60 годишеиъ сво
съветъ, ва да бъде севиранъ боденъ политически живот. Въ на тия общ. сънетници
°ъ гоач «ънросъ Иа вюро ме
За него гласуваха само два
нея има надлежни институти,
сто то не е о,гь общ. и окр. закони я пр., които се грижатъ мата радикали,

везмата ш ши
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Стр. В

Боеппшъ давъкъ
п о д а в а н е декларации.
Кметството ивдаде обявление
,\« 1038 отъ 18 януари съ след
ното съдържание:
„Съгласно чл. 11 отъ пра
вилника ва прилагане вакона ва
военния данъкъ, обявява се спи
съка на младежите подлежащи
на облагане съ воененъ данъкъ
ва Финансовата 1928/1929 год.,
вследствие на което поканват ъ
се заинтересуваните да прове«
рятъ, и ако намерятъ, че с ъ
неправилно вписани т, е. ако
не подлежатъ на облагане по
причини покавани въ чл чл. 3,
4, 5 и 8 отъ същия правил
никъ, съ длъжни до 15-й Фе
вруари т. година, да подадатъ
своите рекламации писменно до
общината, подкрепени съ нуждните ва цельта докумдети.
Ненодалите до тоя срокъ ре
кламациите си, ще се считатъ,
че с ъ съгласни съ облаганието
имъ
Въ списъка съ показани, освенъ подлежащите на облагане,
но и главите на домакинство
то, понеже споредъ чл. 6 отъ
същия правилникъ военния да
нъкъ се състои отъ 2 части •
оеноЕвнъ — 100 лева и допъл
нителенъ отъ 10% и -5°/о, вър
ху общия доходъ на домакин
ството, на което е членъ обла
га(.мото лице. Синовете на вдо
вици и на инвалиди съ изгубе
на работосиособность повече отъ.
5 •%, не плащ тъ допълните
ленъ данъкъ.
": > •Военния данъкъ се'плаща въ
продължение на 6 години.
Родителите на обложения съ
вое.ненъ данъкъ, отговарягъ съ
движими Iе и недвижимите си
имоти ва ивплащането на да
нъка, бевъ да се гледа, дали
обложения живее въ Царството,
или чужбина.
Подробни справки по списъка
и сведения се даватъ до каза
ния срокъ по горе — 15 и Феяруврий т. година, въ община
та при чиновника по трудовите
наборни списъци — отделение
статистическо (новия градски
театъръ)."

Едно нареждане ка кмет
ството което засяга всич
ки граждани.
На основание, чд, чдм 10,
33 и 42 отъ закона ва пъти
щата, поканватъ се всички
варненски грождани които
иматъ автомобили, камиони,
моюцин/.ети,
велосипеди,
файтони, габриолети, нола и
ггльоти, а така също и впре-

поменатия законъ н настоя
щето обявление,
Настоящето е задължител
но И за тия граждани, конто
впоследствие биха св снаб
дили оъ превозни средства и
•добитькъ, въ 15 дневенъ
срокъ отъ покупката, да по
дадатъ де карация, иначе —
и те ще б«датъ'подвъргнати
на глоба.
1
Кмегь: Н. Попозъ.
"Начад- отдезй:* Н.'ХалаЧСВЪ.

ХРОНИКА
Вь неделя ще стане търже
ственото откриване на полити
ческия отделъ на градската
библиотека въ Фоайето на но
вия градски театъръ.
Приети съ отъ общинския
съветъ поемните условия ва
про.аване 22 общински места
съ неограниченъ търгъ и 22
места съ орраниченъ търгъ.
Общинсииятъ съветъ прие спи
съка ва отчуждаване по регу
лацията места. За .теви места
общината ще требва да плати
4
438000 лева.
"
3 лстрокванвто на местата до
търговското училище требва да
стане въ единъ срокъ отъ 3
години. Ивплащчнето на места
та ще-става на срокове о.чф.по
3 месеца. Щ е се иа да ватъ ак
тове следъ като местото е
окончателно неплатено.

Общиксния съветь реши да се
опрости на руското взаимоспо
магателно д-во „Вваимопомощь"
сумата 3810 лв. която дъл
жи къмъ общината за сметь,
каналъ и др.
Въ завчервшното. си заседа
ние общ. съветъ реши да се
отпуснатъ бевплатно дърва на
Здравната съвещателна станция
въ Варна. За подържане трапе
зарията при същата ..съвета ре
ши, общината да отпуща по
2000 лв. месечно.
На всички членове на д-во
„Шипка" въ Варна общината
ще отпусне по .1 тонъ дърва.
Ще се отпуснатъ дърва и на
членовете на инвалидното д-во
по представенъ списъкъ.
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Кмета ивдаде следната запо
ведь: Понеже общинските ор
гани натоварени съ проверката
на качествата на брашната скла
дирани въ хлебарниците, ве
могатъ при констатиране при
меси да установятъ произхода
имъ ааповедвамъ: Задължавамъ
проивводители на браш
•ателв«ъ добитькъ: кон?,во всички
на отъ 1 II т. г. да пломбиловв, бишли, натьри, муле ратъ торбите еъ пломба ногята и ар. за свое • уаотребло- ща името на Фирмата отъ мел
ние, иди ги отдаватъ подъ ницата отъ която проивхожда
нвемъ, да се явятъ и ги об- брашното.
На неивпълнителите на на
явятъ въ Статистичесното
стоящата
ваповедь ще се оъстаотделение при сбщината (въ
вятъ актове.
вданието на градския театръ),
Преписъ отъ настоящата ми
като попълнят приготвените заповедь да се ивпрати на хлези цельта декларации.
варите и мелничарите аа ечаИзпълнението й в-ьзлагамъ
Подлежатъ на декларира ние.
на санитарното отделение и
не I жщо крави, биволици, ов комисарството по прехраната
це, иози, свини и пгкцм: ко при общината.

кошки, кмдечкн, гъски, пуй
ни и пр- за сгатистичвени
це ш, безъ да ое облагатъ оъ
какъвто и да било данъкъ.
Тия декларации попьшеаи
и подинсагш требна да Св
подадатъ въ отделението най
късно до 31 Мнрть тек. го
дина.
Ония 01Ъ гражданите, кои
то не опазятъ срока, или дадатъ неверни сведен я, ще.
гждатъ глобявани за веиз
пълвевке предпиоянието на

Въ единъ отъ минальпнъ броеве
на в ка ни, въ рубриката „изъ
общинския съветъ" е казано,., че
общ. съветпикъ Аврамъ Гачевъ се
обявилъ противъ разширявапемо
на електрическата мрежа на
града.
Мисъл ьта на ». Авр. Гачевъ
•погрешно е схваната. % Гочев» ее
изказа въ полза на едно разши
рение на електрификацията - на
града.

Четете «Варненски
общински вестникъ %

Стр. 4

Общински берии, налози
и танс*.

•Брой Щ

Варненски общински вестникъ

П ок ана

ВАРНЕНСКОТРАДСКО ОБЩИНСКО

УПРАВЛЕЩЙ

Обявление

Поканватъ се долупоимопованите госпола и организации
нн събрание въ вторнпкь 31 того. точно 6 часаеледъ пляд•Ж 1475- .
*
но, в ъ ф о а й е т о н а о б щ и н с к и я т е а т ъ р » , и» р»с
;
гр. Варна, ,25 Янукрий 1928 .година.
*
мена на мисли:
V
За големи превръзки 30 лв.
• " ДНЕВЕНЪ РЕДЪ: ,
Въ допълневие ва обавление .№' 359 отъ 5 Януарщ
За ородни превръз! н 20 лв.
1. Прегледъ на досегвщната дейность за стопанското 1я28 год; публикувано-въ Държаванъ- вестникъ, брой ад
За> малка превръзка 10 ав. развитие на Варна и на въпроси свързани оъ него.
отъ 281.928 год., обявява се на интересукшщте. ,се »
Докладчикъ г. Грековъ — гл. секретаръ; на Търг. Ин- на 3 Февруарий т. г. до 10 часа въ Варненското Окрд8
Дезинфекционна служба.
.деетриалщ Камара, .,,.,,
.
.„..,.'..,.....-у, ,ъ -,..., Г -но.Данъчно Управление ще селфойзведе т ъ р ^ с ъ ' ^
;
Парна^ дезинфекция: аУ" За
2. Варна като летовна станция, Навйното _ въ Морската .конкуренция за доставката на 220 кгр. тревно, семе |
изпарване дрехи съ големата градина и хазартните игри въ него.
цветните градини.
дезинфекционна машина 50
Приблизителна сгойность 15,400 лева. За улаетщ
Докладчикъ пом. кмета г. Нейковт.
лв, б) За изпарване дрехи оъ
залогъ
10% въ банково удостоверение и документи съ
Тия въпроси засегатъ бъдещето на всички Варненци и
малката дезинфекционна ма
гласно
3
В. 0. Д Оферирането т е стане въ българел
за разрешението имъ е необходимо съдействието на делото
шина 30 лв.
левове,
франко
приморската градина.
граждаистго.
Дезинфекция съ пръскачка:
Всички
разноски
по публикация, гербъ, данъци и пр,
Ония културни и стопански едпуження, иоито еж про
а) За дгввнфекция една стая пуснати въ тоя списънъ, слщо с«етатъ се поканени.
СА за сметка на доставчика. Поемайте условия, могац
оъ материалъ 30 лв. б) За
да "се видятъ вейки приелтственъ день въ общинскок
гр. Варна, 25 I. 1913 г. ^
гевинфекцвя една стая безъ
управление.
Кметъ: Н. ПОПОВТЬ.
цатериалъ 10 лв,
Отъ Общината.
1) Негово Високо Преосвещенство Варн и Преславски
Двзивфнкция оъ формалияъ:
г
а) За дезинфекция една стая Митрополитъ т г- - Симеонъ; 2) Окръжния управитель;
бевъ общпноки материалъ 20,л, 3) Началника на гарнизона; 4) Началника на флота; 5) Пред
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УДРАВЛтЩ
Девинфекция на стари ве седателя на окр оъветъ; 6) Председателя на постоянната ко
щи' отъ пазаря: а) За мяяки мисия; 7) Председателя на окръжния еждъ; 8) г. Прокурора;
обйкповевни> дрехи па парче 9) Председателя на Търговската камаря; 10) Гл. секретарь
по 1 лв. б) За 8имнп палта* на Търг. камара; 11) Председателя на житната борса; 12)
пзрдесюта и темъ педобнапо Данъчния началвикъ; 13) Държавния адвокатъ; 14) Дирек
$ 1474
,у I
5 лв. в) За сламеници, дюше тора на Бълг параходно дво 15) Началника на пристанищ
гр. Варна, 25 Янулрий 19^8 година.
ното у ние; 16) Окржжния инженеръ; 17) Началника- на
ци и юргани по 10 кв;
гарата;
18)
Началника
на
влагалището;
19)
Управителя
на
Забележка 1: За. ожщш*
, В ъ . допълневие,на, обявление № 83 отъ 2 192&Ц
венгл на>*отели< аднвтя} ба митницата; 20) Инспектора по труда; 21) Народните пред
отавители;
22)
Окржжния
улилищенъ
йнспекторъ;
23)
Пред
пубтйкувано
въ Държавенъ вектникъ брой 239 отъ ^
ни, се взема половинъ такса.
седателя на училищното н-во; 24) Директора на Мъжката 1н28 година, обявява се на интересу.ющите с.е, че в !
Забележка 2: При дезинфек гимнавия; 25) Директора иа Девическата гимназия; 26) Рек Февруарий т. г въ помещението ,ва Варненското Оц
ция на гкилвщв, гдето има тора на Търговската акадеивя; 27) Директора на Търговско Давъчно, управление до 1.0 часа ще се произведат* пр
болия отъ туберкулоза и др. то училище; 28) Началника на машиното училище; 29) Пред гове съ гвна конкуренция, за:
инфекциозни
ааболевавия, седателя на главните учители; 30) Представител на читалищ
1. Продажба на около 1850 латри тазгодишно м
такси ан извършване дезин- ното д во; 31) Българския народенъ морски сговоръ; 32) Ди
но.
Първоначална
цена 15,000 лева. Наддаването ВД
.фекцвя не се в ематъ щомъ ректорите на всички банки и търговски дружество; 33) Пред
ставе
на
литъръ.
г
се декларира устно, че оума- тоавителъ на д вото на лекарите; 34) Предотавитель на
2.
Продажбата
на
около
280
литри
ракия.
Първ*
та не може да се плати по
д-вото на архитектите; 35) Предотавитель на д вото на ин начална цена 9000 лева. Наддаването ще стане на гра
ради беднооть
женерите; 36) Предотавитель на д вото на адвокатите 37) дусъ. И за двата търга документи съгласно 3 В. 0.1
Предотавитель па д-вото на техниците; 38) Предотавитель на
За таксите ма гробни места иа д вото на журналистите; 39) Предотавитель на д вото на и по отделно залогъ 10%. Дадената цена ре разбгц
франко общинския складъ.
въ градските гробища.
индустриалци:е; 40) Предотавитель на д вото на манифактуВсички разноски по публикации, гербъ, данъци, а'
Местата се разпределяте ристите; 41) Предотавитель на д-вото на търговския оъюзт; цизт и пр. еж за сметка ца купувачите.
['
на 4 разряда и ще се съби- 42) Предотавитель на занаятчиите и проф. здружзвия; 43)
Предотавитель на д-вото на строителите; 44) Предотавитель
ратъ олелиите такси:
Отъ Общината.
ва
д-вото
на
нитиепродавците;
45)
Предотавитель
иа
д-вото
За обякаовенъ гробъ 8а 9
години 1 ви раврядъ 600 лн на запасните офице, и; 46) Предотавитель на" д вото за зап.
2 ри разрядъ 200 лв. 8 ти подофицери; 47) Предотавитель на д вото на собствениците; ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО У П Р А В Л Е И Й !
48) Предотавитель на аввтомобилиотите; 49) Представители
разрадъ ,50 лв—*
иа
всички
балготваритедни
Д-Е»;
.50)^
Предотанотели
на
всичг
За семейна гробница за
правоползваие на вечни вре ки спортни организации.
мена. 1-ви разрядъ 3500 —
1С000 дв. 2-ри разрядъ отъ
№ 1473
В1
2000---5000 лв.
гр Варна, 25 Януарий 1928 година.
*
За ограждане на грсбь
безъ общия. работници 1 ви
Въ допъкнение на обявление № 358 отъ 5 ' Д
разрядъ 100 де. 2 ри разрядъ
год, публикувано въ Държавенъ вестни къбрнй 25У *> *
50 лв. 3 ти разридъ -'0 лв.
е случая че най плеле т Варна се о т к р и м о д е р н о
23.1.1928 год., обявява се на интерееующите се, че»5«
устроена работилница за всички видове
За поставяне на памятници
24 Февруарий т. г, до 10 часа въ помещениего на - Й^безъ общински работници.
ненското окръжно данъчно управление, ще се ироизвй|
1-ви разрядъ 300 лв. и-ри
ттргъ съ тайна конкуренция за доставка на 5000 Йзв
разрядъ 150 лв. 3 ти разрядъ
зимно и 5000 кгр. деI но минерално масло за дизели|
50 лв.
мотори. Приблизителна стойность 200,000 лева. З*'*.^
10% въ банково удостоверение-. Документи съглосао ' дв
За украсяване гроба оь
и ПРУЖИНИ въ която се израбътватъ по найВ.
0. II. Предложенията тръбва да съдържатъ аей>'в.
цветн отъ ибщината 1 ви
после.даитъ вкенски модели, отъ специалисти май
па
килограмъ и общата сума по отделно за двата в«1р
разрядъ 150 лв 2 ри разрядъ
стори при цели, с ь 3 0 % н а м . л е н и отъ фабрич
и>
масло.
•
80 лв. 3 ти разрядъ СО /лв.
ните, а зч провинцията и з.ч търговци при поръчка
4 ти разрядъ за б*дни при
Всички разноски по публикация, гербъ, дантДО]*
гл. отстъп . Изработка изящна, съ отлични художе
анати за такива отъ община
пр.
СА
за сметка на доставчика. Поемните условия »^
ствен пеясаши и двнорнцим, приема се замена «и,
та — безплатно.
гатъ
да
се видятъ въ общината.
»
сгари анмийони кревати и попрвна и првбоядисванв
За воекя повоиогребанъ
Стари кзезати ул. „6 септември" № 44 въ зданиею
Отъ Общината. .
членъ на семейна гробница
на Войплу — въ двора.
ое плаща и предварителната
*к,
но горе въ графа 1 таке»,
Г6
споредъ рааряда, къмъ който
ое чис1и гробвицчта.
а
Забележка 1: За поставяне
Бактериологъ
на кръстове, безъ оамятнаци,
лекува
не ее взема никаква такса.
Забележка 3: 3* погребе ва войници, кмета м ясе да
вжтр^шни, детски и к о ж н и вогвсти
Забележка 2: На бедните ние на заслужили аокойшщи, разреши да не ее събира
признати ва так.вя, св от както и общински служители, таксата ва гробно меото и
ул. Миладиновя, 22 (до мжжката гимназия)* го
отдава безплатно гробно ме починали превъ време на олу- колесница
•^ш••ив1яищниииивмв.ишияи.в
оуо въ IV разрядъ..
женето имъ, а така одщо а
(Следва).
Печатница Добри Тодоровъ —.. Варна,

За такси отъ медицинско
преглеждане и пр. п,и об
. щиисииг* амбулатории
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