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Абонамеитъ:
ц

Брой 2 . 3
Всиччо, щ о се
отнася д о вгстника,
да се и з п р а щ а д о
кметството — Варна

За година -.,. 55 лв
За 6,месеци . 30 лв.

Редакцията

. Обявления:

ул „Цярь Ббрисъ",
Кабаджовото вдание
Ц-ия е т а ж ъ .

Официални по 2 лв.
на квадр. сант.;
търговски
по споразумение.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ШГШЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.
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броя 1 левъ.
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п. На 16 септемв-...
рий т. г, общич1Л.»- —"• г" - скиятъ съветъ се
<щ0ша-сг протокола на комиДебтите въ> общинския съветъ. — Изложеното на кмета.
|(К(ятя по проучване бездомШцткиятъ въпросъ и определя
Решението на общинския съветъ.
,1'хи цените на раздадените
19 септемзрий 1929 г. повече, поради обетоятесвтвото, •-. продължение на морския б р е г ъ Общ. Осигоровки, да се прите
'^щински места. Слсдг крат
Кмета докладва писмото ад че е в а ж е н ъ пунктъ на н а ш и т е до Саидова- канялъ, както и че на помощъ па Варненското
ни дебати по въпроса, съвета ресирано до Министерството на нвционялни интереси, зареди ко една голем^ подпорна стена и безработно население, като
реши: Всички правилно раз Ти ъ р г о в и я т а Промишленностьта ито той требва да бъде мощенъ ивкопаване каналъ в ъ работни
Реши:
ческия квярталъ
.Кокарджа",
и помоли общинския и икономически й културно.
решени отъ разнитгь комисии с ъ вТруда
1)
.Ля
се
гамени цельта, ва
е т ъ да го удобри. Той, с ъ
Ако държавата; по едни или яа вапаяняне последния о т ъ на
• по Т. п. с. и Т. з. с. общин щ о помоли Съвета да реши що други причини не може още водненията, които често го опу- която 5 мил. ваемъ б е отнуоски мгьста на бездомници, да то, ако Фонда не уввжи молбата решително да се заеме съ реа- стошавяха. Но тази ввжна р - н а т ъ и да се увеличи на 15 мил.
се преоценятъ сг огледъ на отчасти или н и к а к ъ , да ее склю- ливирането на тяЯ идея, Вър бота иска още много средства лева ва благоустройството на
6) Превъ 1928 г. се построи града,. — 9 мил, лева вя доста
посаднитгъ данъчни оиенки на чи ваемътъ ва разликата о т ъ ховния Съветъ по труда и общест.
н е к о я блнка; ето писмото;
осигоровки може съ своитп, ерпд- ха нови морски бани и казино, вянето на водя, а остатъка ва
постройките и разпределени
„Върховния с ъ в е т ъ на труда ства да дойде на помощъ поне на ва които се похарчиха надъ 6 регулация и нястилзнето на упо категории както следва:
лици н канялпзчции.
и общ, осигоровки съ решение работното население на Варна и мил. лева.
2) Зчема да бъде дългосро
да
му
даде
възмощюстъ
да
по
Кметството
съ
големи
усилия
о
т
ъ
м.
яприлъ
1927
год,
отпу1) Върху сграда оценена по
лучи работа и чрбзъ нея — сво н а б е р и сега ва еегя, още скром ченъ и вя гаранция да послустна
о
т
ъ
„Фонда
обществени.
150,000 лв по цена 5 лв. кв, м.
но разрешение на парливия ж а т ъ редовните приходи па об
осигоровки" на общината ни ята. скромна прехрана
2) Върху сграда оценена по единъ ваемъ о т ъ 5 мил. лева
Не ведияжъ комитета при ме въпросъ ва безработицата, е като щината, отъ-които потребната
250,000 лв. по цена 10 лева за постройка на баня. Зиема е стната инспекция! по трудаее е свърза благоустройстченното дп>- сума ва лихви и погашения да
се вписва редовно всека година
гласуванъ с ъ ваконъ в ъ Д В. звнимавалъ съ вкпрося; к а к ъ ло съ нуждата отъ работа,
кв, м.
х
в ъ бюджета
да
се
създаде
на|
безработните
Превъ
1927
г.
общината
само
брой
24
1927
г.
3) Върху сграда оценена по
Нуждата о т ъ водя и благоу
варненски
г
р
а
ж
д
|
и
и
работя,
и
съ
общински
предприятия
съв
Ц^льта на общинската управа
350,000 лв. по цена 20 лева
все кога е вземалъ] едяо и с ъ щ о даде рибптя ня оОО бевработни, строяването на улиците се чув
(
при
сключване
на
тоя
ваемъ
б
е
кв. м. - ствува особенно в ъ работниче
не само да се подобри хигиена ряпение, което е съобщяпалъ па а превъ 1928 и н год. на много
4) ВърХу'сграда оценена по та на работниците, но и да и м ъ Върхонния Съветр. по Тр^да и повечч. Предизвиканите чревт. ските квартали, и раявитието на
45,0,000 лв. по цена 30 лева, се съвдаде 'работа, чревъ строе общ. осигоровки}: държавата, благоустройството на улиците варненското летовище, което
окржга и общината да отпоч- частни работи, погълнаха още съвдава поминъкъ на градя, бевъ
жа на банята.
кв, м.
това благоустррйзоне ще се спъ
натъ усилено свопп п> благоустрои по-много работнически трудъ.
5) Върху сграда оценена
Заема о щ е не е свлгоченъ, стяенни работи. \не твърде много.
За
п
ъ
т
н
о
мостови
работи
обнадъ 450,000 лв. по цена 50 ващото условията се измениха
Общината като: найб»ивка до щинатв е платила ня работници
Моля Съвета да уввжи тави
коренно превъ ивтеклите две
лв. кв. м.
нарненци, има тая грижа най- около 8 мил. лева, или средно , молба. Иначе, варненското рягодини. Общината удчои топли
За застроените и неза- т е морски бани, а й частните вече и о т ъ м. м | р т ъ 1927 г^д. издържали СА се 400 работни- ботничеотво щ е изпита страшна
троените общински мгьста "в ъ града топли " бани вече С А до днесъ. ако. .работното...игое. . чески семейства. Само .чакъл- бевработица превъ тави година
ление все още ое крепи, това
ж и и т е С А веели около 1 мил. и превъ зимата буквално ще ивШепи съ доювори оставатг добре уредени и ва сега нужда- се дължи, както и инспекцията длева,
а колприте . в* земленни мре о т ъ гладъ и болести. Бед
ю
щ
и
т
е
се
могятъ
в
ъ
т
е
х
ъ
да
п сила договорните цени.
по труда Ви е няколко п ъ т и работи — 50 хил куб. м. пръсть ствува целята страна, но Варна
се к ъ п я т ъ при поносими цени.
Мгъста върху които до днесъИ общината има малка душова донесла, твърде много на голп- и за пренооъ ня 30 хил. куб. м. в ъ това отношение държи пър
не ся еапрчнати строежи се баня в ъ девинФекционната стан мата работа, що се създава отъ камъни, < коло З г / г мил лева. во место. Азъ стмъ длъженъ да
общаната около благоустройство
бия тревога, яящ^то вижда м ъ
Въ поправки и постройки на
оценяват» по 5 лв. кв м.
ция, точно в ъ работническия
то на града. Впрочемъ на това
ежедневно какъ работническото
Изплащането стойностьта квярталъ, почти бнвплятна. Ж е с ъ били свидетели мнозина о т ъ общински сгради, общината е население ивнемогва и предчижвложила надъ 10 мил. лева, о т ъ
л а ю щ и т е да се к ъ п я т ъ могатъ
на местата ще, стане въ да я ивползватъ. В ъ проектъ е г-да членовете на съвета, които които половината С А отишли д»мъ неговата страшна беда
.
превъ идната вим», която т е
срокъ отъ три години. Отъедно рявширение ако ее нало еж. идвали\въ Варна.
в ъ колари и работници. Значи
[ посрещне бевъ дърва, безъ хра
получените суми отъ про ж и съ скромните редовни об Ето иекои отъ извършени и т у к ъ СА намерили издръжка на и съ разхлабенъ о т ъ гляд>
около 450 —600 работнически
дажба на[ мпетата ще се щински приходи. Една нова мо
те работи:
и болести органивъмъ,
Семейства.
дерна
баня
ва
сега
не
би
могла
образува фрндъ за благоустрой
Върховния съветъ по ^грудя
1)
Откриха
се
нови
64
улици,
да покрие нито ч е т в ъ р т ъ о т ъ
За водно канализационни ра и общ. осигоровки в е р в а м ъ дя
ството на бездомническите равходите Н о невъзможно е и което съвдаде ряботя ва съба
боти общината е похарчила 3 и ме равбере и да се притече ня
ряне и пг>прарянн на е,тяри: и по
квартали.\
ивполвеането й, ващото град
половина мил. лева, о т ъ които помощь Кметството е щастливо
строяване
на
нопи
1643
сгради.
Горнитгъ цени ще се из ската вода стана недостатъчна
2 и половина С А отишли, в ъ да констатира, че неговите це
2) Превъ изтеклата и тази го
плащатъ напълно безъ да се дори за пиене. Нуждада ва нова дина с ъ шосирани и павирани работниците •— и т у к ъ еА на ли се съвпядатъ съ оння на Ми
баня о т с т ъ п и место предъ дру
прави каквито и да е нама га по г о л е м а — да се създаде около 12 клм въ 26 улици и мерили издръжка около 150 до нистерството на Трудя и съ т а я
200 работнически семештва.
молба то се яяява въ помощь
с ъ ремонтирани* други около
ления по каквито и да е слу работа на безработните
М ъ ч н о е да се определи, колко на еж щото.
20,000
кв.
м
Поставиха
се
около
чии и причини.
Ивпестно е на Почитаемия 14 клм. 6ордюри,г съ което се прости работници : колари, копа
Моля да се свика Висшия Съ
Общинският* съветъ при Върховенъ Съветъ, че Вдрна принудиха стопаните да си по чи, дюлгери, лешпери, дърводел- ветъ бързо на иввънредно васе
пи. варджии, тухлари, каменари, 1 двние по тоя въпросъ.
разрешаването на този тъй о т ъ като ивгуби своя хвнтер- ставятъ и тротоари.
желе?ари. монтьори и пр. СА на
Непрестанните донесения на
важенъ въпросъ, застащъ едноландъ, ведно с ъ топа и търгов
3) Б д т о у с т р о й ^ т в е н н и т е ра
мерили своя-хл+бъ в ъ т г я ко местната инспекци^ по труда,
ския
си
п
о
м
и
н
ъ
к
ъ
,
вападна
и
боти
васегатъ
всичките
кчврграмадно болшинство отъ варлосална работа. Общото впечат съ които Министерството равположението о т ъ день на день
ненектпгъ жители,' в гледалъ вее повече се влошава. Д а н н и т е тмли, дори и найбрдните. Така ление е, че презъ изтеклите две полага, ще допълнятъ настоя
в ъ работническите квяртали:
като даде възможность на ва безработните, които инспек
- Памучния, Аряйа Конпкъ, години и н. се съвдаде работа и щето ивложение и моля да се
ония гргждани, които до сега цията по труда събира се от ц е л и я IV" участъкъ. Б е ж а н с к и я , то чревъ благоустройственното иматъ предъ видъ."
Инженеръ Стояновъ — начя.1не еж застроили даденитгь н а с я т * само до една известна Бевдомническия и пр. общината д1)ло ня общината. Така се по
добриха и работническите квар пикъ ня, водно канализационно
категория
работници.
В
ъ
с
ъ
щ
даде,
колкото
б
е
въвможнр
водя,
имъ общински места да ги
тали в ъ благоустройственно от то отделение г
ность бевъ работа с ъ хиляди
застронтъ, отъ друга страна граждани, мновина о т ъ . които електрическо осветление, свър- ношение — улици, тротоари,
.Сегашния водонроводъ поч
ва ги с ъ ш о с е т а / к а т о на своя
да се направи една преоценка до вчера имаха вявиденъ поми сметка направи около 20 клм. вода, електрическо осветление, на да се строи превъ 1909 год.
«а правилно раздаденитп мгь н ъ к ъ и не с ъ регистрирани ка калдаръменя тротуари ва да се попрачени или нови к ъ щ и и пр. превъ тави година се достави и
се и лгътовшпгто. което всичкия т р ъ б е н ъ материалъ и
ста съ огледъ на последнитгь то кандидати ва работа. Ивтек- 'ивбави населението о т т кяльта. повднгча
храни множество граждани, дреб арматури на сегашната водопро
лата вима влоши положението,
4) Заслужава да се отбележи
данъчни оценки на сградите, като ивтощи съ безработица,
ни стопани, еснафи и рабстнгти. водна мрежа.
по начинъ, щото тази прео студъ и гладъ почти ц е л и я равширяването в ъ големть маГрадя се снабдява ва сега с ъ
Но да продължи общината то
щабъ на общата канализацион
ценка да не се почувства, градъ. Ваболеванията с ъ мно на м р е ж а . Само ва прокарване ва добро дгъло не може с ъ бюд вода о т ъ следните источници:
1) Изноръ на „Харями дере"
дори и малко болезнено отъ го, п р о ц е н т ъ т ъ на туберкулез на така наречения „Саидовъка ж е т н и т е си сре1ства, необходи
н и т * — все млади хора —- е налъ" ул. Саидова до главния ми ва предвидените в ъ закона в ъ землището на с. Сгонъ-Бей,
бездомниците,
с т р а ш е н ъ ! Г р а д ъ т ъ е вастрагод. —
с ъ ивхарчени нвдъ вя градските общини редовни квптираиъ превъ 1909
••; Като се има предъ видъ, че ш е н ъ о т ъ безработица презъ колекто^ъ,
800,000 лева които СА дчдени нужди. Освенъ това ва напра 10 год. с ъ дебитъ 12 — л/сек.
сумите, ктто ще се полу- тави година, да понесе страшни ивключително ва работна р ъ к а , вата ня дълготрайни работи,
2) Ивпорите при
чатъ отъ тези мгьста — за бедствия.
т ъ й като общината имаше т р ъ  тежината требва да се разпре с. Е л е ч ъ , каптирани
благоустройството на бездом- П о д ъ р ж а л ъ е ъ м ъ непреотин- би, ва почистване на главния д е л и на повече поколения, ко превъ 1919 год съ
8"— "
ето би станало само чревъ дъл дебитъ
нишкитгъ ктртали, ние вгьр, но о т ъ когато с ъ м ъ кметъ иде. колекторь в ъ пристанището се госрочни
3) Иввора въ Адвлеми. Ва сега въпро
д«доха н.1 рьботници 300,000 лв.
ята
щото
Държавата
да
се
при
още, че собствениците на
5) Вее ва борба с ъ бевриботи- са ва големи общински ваеми жемлерските лояя
тече на помощъ на тоя градъ. по
общински мгьста ще побгрзатъстрадал* толкова много за Бъл цчта, кшетстиото предприе, въ стои нераврешенъ и така ще каптирвиъ п р е в ъ
*» най късъ срокъ, безъ да до • гария, така както всички дър преки истощените си Финан остяне до като държавпта не 1919 г. — 2 2 гид съ
д битъ
2'25 „
чакатъ крайния, да изплатятъ жави п р а в я т ъ сл, своите по- си, важни укрепителни работи с ъ д е готова да го рввречпи.
4)
Изворите
при
И
ва
това
се
обръщаме
к
ъ
м
ъ
Щределената имъ отъ коми «гградали о т ъ войните градове. под-ь бюфета на морската гра
Варна заслужава тая грижа още дина и каптажи и канали ио Върховния Съоетъ по Труда и е. Адзкемлеръ —
смята сума.
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ва благоустройство и ва отчуждапвигя
_
II Стамболиевъ. Ние сме ре-.
шптсленъ протипиикъ на ваем
патя политика. Чревъ економии
и прогресивно- еблагане — ето
огъ где ще вземете средства ва
снабдявкне града съ вода, а^не
отъ средствата на Фонда ,06щественни осигоровки", който
има специално преднавпачение.
Кмета:
Господа съретнр.ци,
Изслушахъ "възраженията Ви.
Право да Ви кажа а&ъ се очуд
РКМЪ, че така леко се погледна
на единъ отъ толкова важно'
вначение иъпроеъ ва грядя. Две
мнения нема, че вода требва
да се достави и че ва това треб
ва да се бърка така, че идното
лето да имаме повече вода. Но
въвможностьтв ва да стане то^а
се отхвърля. Бевъ вгемъ неможе нищо да стане, едно ващото
общината не може да има та
кива пари и друго — -вя щото е
по спраредливо теясината на дъл
готрайни предприятия да се по
3 8 2 5 - 1 1 4 7 — 2 6 78 Л/СРК
несе отъ повече поколения, ко
или ва 24 часа 2.313 куб. м. При
ето
се' постига, като се строятъ
едно градско население отъ
чревъ дългосрочни ваеми. Ра
80.000 души пяда се на глава
ботническата група стои винаги
по 22'90 литри на 24 час», ко
на погрешното ( си становище I
личество крайно недостатъчно.
да се одере кожата н» несъще
За глава на 24 часа съ нуждни
ствующата вече въ Влрня бур-,
при нашите условия 80—100 л.
ясуавия и така да се доб -ятъ
За увеличение на дебита нужсредства. Същата група, ведно
дно е схвищаието на други до
съ общогрвждацекйя блокъ (де
сега свободни води въ и вънъ
мократи, радикали, либерали и
отъ варненското вемлище, от
не е обравуван-ь ФОНДЪ ва до др.) подържатъ .още: 1) че не
чуждрни съ укааъ, а именно:
ставка
на вода. Не бива отъ бивало да св вве^иатъ паги отъ
1) Ивворъ Суюджукъ въ зем
ФОНДА „Обществени осигоров
Фонда
„Обществени
осигоропки
лището ва е. Гевреклеръ от
чуждрнъ съ дебитъ
3 л/сек. да се даватъ вяеми. Необходими ки," вещото бидъ работнически;
съ подробни ияучяиания. Ний но Фонда се управлява не отъ
2) Гевреклерс.ките
наеъ. а отъ дфги. които го
сме въобще противъ . заемите
ивпори подъ е. Геврек
равдаватъ
на общини въ ваеми.
Чревъ
облагане
на
богатите
леръ отчуждени съ де
чяети, могатъ дя се надавятъ СОФИЯ взе, други градове също.
битъ
4 и
Ние сме иай-ушниците да не
средства.
3) Ивворите Франга
искаме подобни пари! Фондч из
ЖЖелябовг.
Противъ
достав
Дере, Кемеръ-Дере, Таползува така фшитялите си.
ката
на
вода
никой
не
е
—
ва
галъ-Тепе въ варнен
Освенъ .това, ние ще иаполвущото
топа
лето
всички
чувстпуското вемлище съ общъ
ваме взема ва цели блиагси до
вахме
липсата
й.
Нуждата
треб
дебитъ
4 »
ва да бъде задоволена, но какъ-. интересите на работниците; ва
Всичко 11 л/сек. съ редовни средства или съ вода, ва улици и ва създаване
което дава денонощно 950 куб. ваемъ?
по тоя начинъ й работя ва бевм , или на глава ва 24 часа
работните. Рябо|ниците да пра
Ние сме противъ сключване
И'88 литри. Ще имаме следова
вятъ тая демагогия е обяснимо,
то
на
ваемъ
отъ
Фонда
„
Обще
телно заедно съ старата вода
пъкъ ва техъ Ь- по-добре яко
ствения
осигоровки,"
ващото
за глава на 24 часа
тия цели не се реялизиратъ. Но
той
е
съвдаденъ
отъ
спестява
28 - 90- г -11 , 88= 4°'78 литри
нията на работниците и има чудно е, .че ч? опозиционния
половина отъ нуждиото коли специално предшвначенге. Е- блокъ поддържа,същото гледи
чество.
вентуално сме ва единъ ваемъ, ще. Тгваше е освенъ , непросЗч схващането и вкарването но сключенъ отъ дпугаде, но тена НЙИВНОСТЬ ?или партизан
на тави втора група води въ следъ като ни се представи щина; 2)| подъряея се, че ваема
градската мрежа ще с ъ нуждни единъ яеенъ пданъ и ако той билъ прфкдевремененъ, защото
приблизително следните сред е на износни условия.
немяло /планове4 ва водата. А
ства ва следните работи:
Дръ Цоневг. По принципъ във- яяъ твърдя, че сме дори зак%са) около 14,000 п. метра чу приемамъ сключи'нето ня вае- не.1И съ'ваема. К«кто Вя обяс
гунени тръби = . 312,760 кгр. ма, но не отъ Фонда „ОЙЩЙ- ни инж< нера ва каптажите пред
сметяно кгр. по 16 лева.
смвени осигоровки.," но требва варителни планове не се ивгот312,760X16=
5,004 160 лв. да имаме на ръка точни пла
вятъ, а ва тръбопровода плано
б) каптажни ра
нове. Бихъ помслилъ Съвета вете ще се ивготгятъ до гдето
боти около
3,000,000 лв. да даде мяндатъ на една коми се каптиратъ водите За да се
в) непредвидени 500,000 лв. сия отъ общински съветници сключи ,ваема требва Ввше ре
или всичко ва докарване на гор заедно съ технически органи да шение, единъ мг.сецъ ва р- *ените води ще с ъ нуждни око проучи основно въпроса, ва да рендумъ, да се | намери ваема,
ло 8,500,000 лева.
бъде съвета предъ едно ясно да се уговори, щ мине въ На
Отъ горните води, теви отъ положение.
родното Събрание и пр. и пр.
ивворите Суюджукъ и Геврек
Д Янакиевъ. Присъединявамъ' А до тогава мойсете да имате
леръ ще се вкаратъ въ главния се въмъ мнението на Аврамъ колкото искате -'планове- НвйХарамийски водопроводъ, оста Гачевъ.
серио8ииятъ пданъ въ п/Ьлата
налите ще ее отведатъ направо
Ст ПопОвъ, се противопоста работа е да се вамерятъ пари,
въ градските рсвервуарй.
вя противъ системата на „свър а другото е лесно, и отъ параВънъ отъ горните води про шените Факти." Блока подч-р : т е требва да п^чна, който ги
учва се ва сег4 една третя гру та, че не требва да се поеега нема. Нч нали кланове искате,
па иввори които с ъ отатъкъ на Фонда „Обществени осиго добре, реш^ниетб Ви нека глаееверния водораздед* и обра- ровки" който има специално си и тока (което! се подравбирв)
«уватъ источниците на батов- предназначение. Е ва единъ кон че не ще се почнатъ разходи
ската река. Дебита на теви во промисъ като се сключи ваемъ преди решение оть съвети. Г н ъ
ди е около 65 литри въ секун- ва вода и квартални бани, но не Мирски беше па-откррвенъ ка

!юхлгозъ-Дере кап5 .ранъ презъ 1924
л>д. — 25 год
12 —
5) Ивворъ Соукъ
Сулвръ варненско
землище каптиранъ
преаъ 19П год. —
12 год
3 50
6) Иаворъ Теве
Караачъ варненско
вемлище, старъ каптажъ дебитъ
0 60
7) И в в о р ъ при .
Шокара варненско
аемдище, старъ каптажъ еъ дебитъ
360
Всичко 41'7б л/сек.
Отъ горното количество, во
дата отъ Шокара служи ивклю
чително ва нуждите на морскатп градина и на морските бани.
Остава ва града 4Г75 — 3 Б0==
3825 л/сек
Отъ горнето се губи въ град
ската мрежа вследствие повреди
околи 30%, т. е. 1Г47 л/сек.
остава едно действително ивполвуввне количество о т ъ :

да. Освенъ това проучватъ се
отворите северно отъ ГгонъДогду наречено Аявма въ землището на с. Гевреклеръ която
вода се стича въ?Дунава. Т Ъ и
всички водп даватъ единъ общъ
дебитъ отъ около 76 литри въ
секунда. Тйхното докарване въ
града представлява едно отд^л
но предприятие, стоиноетьта на
което ще достигне отъ 25 до
30 мил. леви."
Хр. Мирът. Фонда „Обще
ствени Оеигоровки" има специ
ялно преднавианение и ва туй
не могатъ да се правятъ по
стъпки ва отпускане ваемъ ва
целите посочени въ доклада.
Другъ е въпроса дали града има
нужда отъ вода - 8 а туй споръ
не м о ж е да пма. Но въпроса ва
откриване и каптиране води не
е основно проу.ченъ. При липса
на тия данни и при неустано
веното положение дали отъ го
лемите или малки иввори ще
бъде хваната водата -.- не моясемъ-да.се проивнесемъ.
Сметяме, че въпроса требва
да бъде ОТЛОЯСРПЪ, ва да се про
учи основно. Нвй «емо да гла'
суваме ва ввема до като е сегяп
ното постоянно присътствие, въ
което обпто гражданския блокъ
нема доверие.
Авр. Гачевь Отъ доклада кой
то направи г. Стояновъ е ясно,
че имаме нужда отъ вода и не
еме ние които щя я откажемъ.
Грешката е, че отъ 50 години

тизвянегаитвявизаж-жия сат..д.ззкЕГ1штаташ,'гга1;сх.;д.^^

Септември въ Вар-^а
Е л д о р а д о за з а к ъ с н е л и т е л е т о в н и ц и . — Морски бани
п о д ъ л ъ х а на е с е н н и т е х р и з а н т е м и . — Н е и з в е с т н а т а
Варна. — С е з о н а иа х а й л а й ф а .
Следъ неспокойна нощь, преПредпочетохме да спикъ и
каранъ въ пъть, пристигаме да бленуваме, подъ звуците
въ Варна. Останахме. София на въртящите се колелета на
всредъ яъждъ, буря и гърмо- вагона, отколкото да мислинъ
тевици. Едва що влакътъ на- за лошото време. Въобразапускаше софийската гара, не- вашъ ся вече плажа, песъка.
к ъ д е съвършенио наблизо до морето, вълните... Очгрозаниегарата падна гр/ьмъ. Изпраща- , то на този сънь б е по силно
чи съ чадъри иронично ни по-, отъ бурята на нощьта. З^бра«елаваха .приятно прекарва- вяме я даже подъ шепота на
| не" въ „сегггнмврнйската Вар- текъ бризъ въ съня...
на"... Въ Искърския проломъ
Нашите бленове да ЕИПИПЪ
чакъ до Мездра дъждъ дра Варна еще въ слънца и въ
трепа отъ всички страни. Свет- ' разгара на банския сезонъ се
навици фантисмагорично про- оказаза действителность. Отсветлявеха нощни пейзажи на самъ Попово беха паднали саразвилнелата се природа.
мо три капки дъждъ. Отъ Шу-

!

•*шж ?

то декларира отъ името на бло
ка, че до като други с.тоятъ на
кметското место блока не е
съглаеенъ нито ва ваемъ. нито
пода да се докярва. Той немалъ I. На Върховния Насац.Сдд^
доверие въ насъ. Колкото и да
Издръжна на съпругата.
е едно такова ваявление кури
Съпругътъ не може да 0т<|
озно, все пакъ, ва да се улесни
каже
да издър>ка съпругв«
единодушното приемание на ва
ема нека се реши щото въ ръ си даже и тогава, когато де.
ководството и контрола по во- цчта еж въ състояние да сто"'
доелабдяеането да ввематъ уча оятъ това Р. Ка 747 отъ ?п
**
стие и съветници небрани отъ XI 28 г. Н. Г. О.
съвета. Още други гаранции жз- Издаване нотариални актове ц,р.
лае дн общограждансвия блокъ?
ху общински м*ста.
Не сочите други, добре, тогава
Издаването отъ нотариус^
дайте си ръката ва водоснабдя
ването на града, гласувайте ва нотариални актове на бездом.
него. Оставете ивборните на ници за собственость но об
строения, еъ т е х ъ не се управ щински места, дадени или з».
лява, не се твори, не се служи на ети за жилища, требва д в
гражданството. Азъ Ви моля става едностранно, а не въ
сторете това й ще непълните формата на двустранни нотв.
съвестно Вашия дългъ. Така ще риални договори. Р. >6 49*»
се ивдигнете предъ избиратели отъ 26 I 29 I Г. О.
т е си много повече.
Духовниятъ сждъ и родитнтй*
Погрешно ее мисли, че глвската власть.
еуването на ввема въ съвета е
Решението нп духовния еждъ
и отпущане на кредитъ. По
съ
което се оставя до извест
следния ще стане въ редовния
бнпжетъ или съ допълнителенъ. но време детето на грижит^
Но съвета, на всеки случай, а на майката, прехвърля върху
не другъ ще стори това и то последната родителска власть,
дори срещу бащата.
следъ сключването на ваема
Съ размъра на присъдените
Следъ речьта на кмета предло
жението биде гласувано иприето. разноски, к а т о фактически
въпросъ, не може да се зани
Съвета реше •
1. Одобрена изложението на мава В. К. Съдъ.
Духовниятъ съдъ, следъ из
кмета до Министерството ня
даване
на своето бракоразвод
а.) Изменението цедьта на 5
мил. ваемъ отпуенатъ съ ваконъ но решение, не може да св
занимава съ въпроса за роди
Труда, съ което се иска:
преаъ 1927 г. (Д. В бр 24. е. г.) телската власть. Р. отъ '1929
отъ Фонда „Обществения оси г. II Г. О.
горовки" — ваема да послужи
не ва постройка на баня, а ва За втората настанала проданъ
Ако и втората продань се
благоустройството на града.
6) Да се увеличи ва същата обяви за нестанвлв, взискатецель ваема съ още 10 мил. лева. литН требва въ тримесеченъ
2 Ако управлението на въ
срокъ да поискатъ възлагане
просния ФЖДЪ не : удовлетвори то на имота въоху техъ. Р №
молбата па общината отчасти 21/29 г. III Г. О.
\ "'• '
• или напълно, за равликата да
се сключи зяемъ дг> същия рая- Запалителните материали и общннснитЬ енладеве
меръ — 15 мил. лева отъ н е
коя банка или дружество.
Материалите, които не еж
3 Зч гаранция да се дадътъ лесно запалителни и служатъ
въ валогъ общински преходи за смазване, не се съхраняван»
по споразумение съ кредитора. въ обшински специални склв4. Зчема да се изполвува :
.дове. Р. № 98 отъ 28 1!1 29 г.
!
а) Деветь милиона лева ва И Г. О.
^
водоснабдяването на градя и
б) Остатъка вя регулации и
Поправяне разгра»кч*телиата
настилка на улици въ града.
линия
5. Къмъ ивполвването на ва
Искъ за поправяне разгра
ема да се пристъпи следъ като
ничителната
линия между дво
общинския съветъ одобри про
ектите ва работите. Отъ сре рища, която е установена съ
дата иа общинския съветъ да регулационния плвнъ. не може
се ивбяре комитегь, специално да се предявява въ ежаилй*
ва твя цель, който ведно съ по щата. Р. № 182 отъ III 29 -г.
II Г. О. ....
• , , ,
стоянното присътствие и об
щииските технически органи
Отчуждения за обществена и .
ще ръководятъ и контролиратъ
дъртакнч полза !
работите.
Актовете отъ подготвителен"!.
6) Навършените презъ нает.
• Финансова година ва същите харзктеръ не еж подсж!дни на
цели работи да се покриятъ отъ Върховния админастра^ивенъ
съдъ. Р. № 4 IV 29 г. I .
ваг>ма. ако се сключи такъвъ:
7. Следъ произвеждането на
референдума проекто•договора II. Върховна Сметна палата.
да се одобри отъ общинския
Класирането на онрджннте
съветъ.
сметни палати. !
8. Опъдномощава кмета да
Класкранего на чиновйиците
направи веднага постъпки, да
уговори ваема и да се ивпъл- и служащите при смътните
нятъ всички ивискуеми от* ва- палати следва да се извършва
отъ комисии при последните.
коните Формалности.
опред%лени въ съгласие съ
Печатница
Министра на финансите. Р>*2Я Д. Тодоровъ. Варна.
N2 4518 отъ 5. VI 29 г.
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менъ до Варна.Ьече отъ 2 ме
сеци не е валя^ъ дъждъ.
Каточели теж|-,а планина се
смъкна стъ сърдцето.- ни, ко
гато презъ бурИ и дъждове се
намърихме на буйно Уоблива
пия отъ слънце'морски бр^гъ.
Водата на морето отлъчва 23
до 26 градуса топлина Широкимтъ варненски плажъ отъ
пристанището чакъ до киошковвте все еще весело, се о
чергппа между жълтия си ггЬсъкъ и зелените си зисоки
брегове. Морето вече не е
толкова бездушно и недвижно,
както • презъ галий и августъ.
По-силни или по слаби вълни
непрекъснато прижцатъ отъ
безкрайностьта една следъ дру
га къмъ брега и съ пъца се
плъзгатъ по песъка. Но 'зото-

ва лекъ ве-грецъ освежава всекога топлия въздухъ, каточели
съ кйолнека вода сте разхладили разкошенъ салонъ отъ
лЬтна задуха.
Слънцето, песъкътъ и въл
ната ласкаво галятъ телото,
както презъ най-знойните дни
на летото. Съ часове не се откъсзате отъ плажа. Телото ви
придобива бронзовъ цветъ за
нЬколко дни.
Наистина, н-вма вече по пла
жа ония огромни маси мъже,
жени и деца отъ всички на
родни слоеве, които само ва
канцията може да струпа въ
български курортъ. Ученици,
чиновници и сезонни дачници
масово с ъ напуснали Варна.
Затова, останалата публика е '
избрана. Това с ъ хора, които,

далече отъ грохота на живо
та, желаятъ да се наслаждаатъ на морето въ по-голема
красота и опиянителна тиши
на. Та именно и въ това се
състои смисъла на една по
чивка покрай морето!
Чувствува се облекчение, че
професионалните спекуланти»
бавно затварятъ летните си
локали, отворени за печалби
върху гърба на летовниците
презъ юлий и августъ. Два три
те дансинги въ града и въ
Морската градина бавно онемяватъ отъ заглъхващите зву
ци на джазбанда.
Самиятъ животъ презъ септемврий е по евтинъ. Кварти
рите и храната съ слезли на
половина.
Баните'все още еж въ пъ-
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Комюникето на Комисарството по
Прехраната.
Неотдавна въ „Варненски повишение; затова въпроспий
скоро отъ доброто качество па
Новини." брой 1852 дпрек- протоколъ е и сега въ сила
хлеба отъ колкото на неколгора ял Провадийската попу- При пробата о вг.его ва база
ко стотинка намаление които
1Ярна банка Г нъ Р. Стефа едно средно количество типо
нормпровката може дч му да
новъ излезе оъ една статия во брашпо отъ 430 кгр , отъ
де. Сзедъ сеяона бЬшяхдебъ
подъ надоловъ: ..ВЬкозко ду които се проезвежаата около
се нормира по 9 лв. кгр.,
ми по прехраните въ гр. 600 кгр. хлебъ. Нреввпждатъ
колкото се палягйше отъ смет
Варна*, на която дълзкимъ се следните разноски:
ката, направена върху база
да. отговоримъ.
1) За хлебарски
ня цената па брашна .V; 0,
Преди воичко требва да работници
356 лв. производствени разноски п
ве оъжелява^ че г нъ Стефа2) За нревозъ на
приетия рандеманъ. Не е вер
вовъ при общеотвеното поло брашното
25 лв. но твърдението на в. .Вар
генне, което заема, пишейки
3) За вода, сметь,
ненски Новини' брой 1856,
ао едпнъ така важенъ въ- канааъ и осветление>
В лв. че комисията се е оплашила
оросъ; 'който вяояга главно
4) За соль
20 лв. отъ .,в е р н и т е " цвфришироките маси, не си е далъ
5) За наемъ
6 3 лв. на г нъ Стефановъ ц още па
трудъ да проучи добре и то6) За подържане>
другия день е яамалша б*лия
чио даните оъ които борави. инвентари, трудови
хлебъ оъ едапъ левъ на кгр
На много йвота той ои слу марки
16
лв.
Ще поаторииъ, че нормира
чки1 оъ неверни цифри, пора
7) За гориво
78 лв. нето цената на брашната и
ди което и' заключенията му
8) За разнп другит 1 5 лв. хлеба не става произволно, а
и81иватъ неверни напр:
Всичко 579 лв по строго установени предва
1) Веяото брашно (ние
рително по офицпалеаъ редъ
Брутна печалба па
тукъ разбираме брашно Л» 0) хиебаря ,
200 лв данни и правила.
не^ов пррдпва по 8.50 лв. или воичко ва 430
Типовия хлебъ въ Варна е
кгр. както пише г дъ Стефа кгр. брашно
779 лв нормиранъ 7 5 0 за кгр., а въ
новъ, а 9 40 лв. кгр. Прова а за 100 кгр. брашно ще Русе и Шуменъ 7 30 лв., въ
дийската обществена фурна имаме 181 лв разноски и пе Бургасъ 7 6 0 лв. кгр. Презъ
си «лужи оь брашно, което чадба зв хлебаря "при типо • същото време въ София така
овначаваме и струвало 8.70 вото брашно. На 6 юзий н г наречения „народепъ хлебъ'-,
1в. кгр. но то е брашно № 1. този прилаганъ до сега рав който е по-доленъ отъ нашия
2) Установения отъ специ- меръ се увеличи на 190 лв. тнпозъ хлебъ, е нормиранъ
аана комисия рандеманъ на като се предвидя едно увели
по 8 лева. Нека се 8нае, че
типовото брашно не е 134-а чение на надниците на хле Ва( на поради . неурожоя въ
136 кгр. хлебъ отъ 100 кгр. барокитк работигци, съгласно окръга и близките места ще
типово брашно. Както' воека протоколъ № 5 на комисията има по скъпи жита, понеже
година така п миналата спе
по нормиране цената на хле ще ги доотавлява отъ ВИДИН
циадна комисия ироишеде ба. При ревизията па ранде СКО, Ломско И пр.
проби въ две тукашни фур мана, комисията ще се 8зниВарненската община нема
ни и получения реаултатъ не мае п оъ проверка на раз» ва цель да притиска и уни
даде основание да се и «меня носиите и, ако се намери ва щожава хлебарокото съсловие,
горната цифра на рандемава. вуждно, ще ги измени.
което брои 80 члена, но тя
ОаредЬдоно е) за тави година
4) Не е верно твърдение следи и при злоумпсъль и спе
пробите да се произвегкдатъ то на г нъ Стефановъ, че въ кула отъ страна на х«ебари
превъ м. Октомврий, когато Варяа се харчи дневно по ^ те ще взема най строги мер
ще виаме по отлежали жита. 60,000 кгр хпебъ и че отъ ки, като е готова да отиде до
• 3) Т нъ Стефановъ твърди, тегъ 20,000 кгр белъ хлебъ. тамъ, че да поеме изцезо
че на хлебарите съ достатъ Въ. Варна се продаватъ ио прехраната на града като от
чни 81 лв на 100 кгр бра фурните отъ 35,000 кгр, до вори и издържа свои фурни
шно ва разноски по обработ •10 000 кгр. хлебъ, отъ които Ако ва Провадия е лесно ла
ването на хлеба. Възможно белия средно не възлива на издържа една фурна оъ 1000
е той да взема за база раз по вече отъ 2,Г,00 кгр.
кгр. хлебъ дневно, а при съ
носките аъ Провадия, но тЬ
действието,
което даватъ Об
5) Не е верно теже твър
не еж меродавни за тукаш дението, че повечето отъ щината и Банката, да поеме
иигЬ усаовия. Разноските на Фурните въ Варна изкярватъ даже и целата доставка, на
Х14барите въ Варна не оъ .надъ 1000 кгр. дневно и че хлеба 8а малкото население,
«предеявни случайно и проп може би само некозко фурни не е така оъ Варна, която
вволно отъ Комисарството, а ироизвеждатъ подъ 500 кгр. има 70,000 население и къ
отъ специална комисия,която хлебъ дневно. Въ Варна само дето да се поеме прехраната
оъ Протоколъ отъ 10 Септем
2 фурни произвеждатъ редов 01 ъ общината не е една ра
•рий 1925 г. е установила но къмъ 1000 кгр хлебъ бота така проста и безъ опа
равит>ра имъ. Всека година дневно. Другите фурни из- стпооти, както се впжда па
тЬви разноски св проверяаатъ кврватъ средно къмъ 600 кгр. г. Стефановъ и нема защо да
пакъ отъ комисия и требва хлебъ, колкото е взето ва ба се бързч оъ тази мерка до
да ивтъкнеиъ, че тезп про за оть комисията.
като хлебарите съ примири
верки не ох намирали вя
телни
п толериратъ наредби
6) Белия хлЬбъ беше оставаюжвтелно да ПУМЬНЯТЪ об- венъ да се продава свободно те на общинската влаоть На
Щия р а м е р ъ на разнооките въ Варна особенно презъ вре та^и власть 8вконнте даватъ
макаръ и векои отъ отдел ме па курортния оозонъ, ко всички права да промпшлява
аате цифри да е требвало гато иубликата която се хра
и да наказва птички спеку
ха ее намалятъ аа сметка на ни оъ белъ хлебъ по ресто ланти хлебври. Комисията по
Други, които подлежатъ на рантите, се интерес/ва но- нормирането цената на хаеленъ разгаръ, особенно преди
Пладне. Т е оставатъ отворени
чакъ. до 15 октомвоий. При
това, входните цени наполо
вина еж намалени. Блъскани
цата и чакането за кабини с ъ
изчезнали.
Феи и сирени въ великолеп
ни трика скачатъ по песъка.
Радостно се хвърлятъ въ воде
те- „Лелю Магда! Гледай! Ле
"ю Магда, азъ съмъ до кръста
*ъ водата!" — некоя сирена
иънти въ въздуха съ протег
нати ржце къмъ терасата надъ
баните, гдего леля Магда гле* «а нещо предъ чаша кафг...
Ч феята се изгубва всредъ нах
луващите къмь брега вълна.
вместо еснафска музика, ра
диото на терасата ^.разнася

валеъ, уловенъ отъ Неапопъ.
Чайки прехвьркватъ върху бре
га. Самата шейсетгодишна леля
Магда въздъхва отъ септемв
рийската красота на варненския
плажъ. Слънцето буйно заси
ля опиянението въ главата отъ
морските вълни.
На плажа и терасата на ба
ните сега чужденците еж на
многобройни, отколкото бълга
ри летовници. Ромжния и Гер
мания всека седмица все още
изпращятъ по стотици нови
курортисти. Хорг.та не идватъ
за шумъ и глъчь въ петната
задуха, както по голкиата часть
на нашата курортна публика
прави това, но за истинска по
чивка и освежаване въ по ти
хи ^.курорти. Десятки шумни

морски летевиша има, напр.
въ Германия, но никог отъ тЪхъ
не притежава успокоителната
ободрителность на Варна, осо
бенно пречъ септемврий. Това
ми казаха тайни съветници,
благородници и лекари отъ
Силезия, гостуващи сега въ
Варна но инициативата на голЪмъ ежедневникч въ Бреслау,.
който е организирзлъ десет
дневния имъ излетъ до Взрна.
Както презъ летото. вечерь
всички се стичатъ вь Можехата градина. Само че нема он
зи дизь исказь на тсалгти,
маскирани лица подъ пудоа.
треска за запознзне-ва и же
лани-? по буйно и по-зесело да
се прекара летнша нощь. Тихо
приятелство, спокойни разго-

Стр.

Предъ новия закопъ,
Изтеклото д е т о е едно о т ъ
н«й плодовитите ва делото на
общинското законодателство
Въ началото на м. галий б е
спик.-ша о т ъ г. Министра на
В. Работи конференция на пред
ставители на градските общини
и о к р ъ ж н и т е съвети в ъ СОФИЯ,
съ дневенъ р е д ъ : раамеиа на
мисли по основните въпроси
на б о д я щ и я анконъ ва общи
н и т е нъ България. Риботата на
тая конференция св продължава
отъ КОНФ'р»'нц1тяга на Съюза
на градовете, свикана на 7 й
юлий в ъ гр. П л е в е н ъ . Непо
средствено следъ нея, на 1Б съ
щи, се свика втора конферен
ция а ъ Се ФИЯ, подъ председа
телетвото пакъ на г. М ра на
В. Работи. Саедъ нея, п а к ъ
подъ председателството не г.
Ляпчевъ, последна трета конфе
ренция, сега нечн о т ъ предстапители на о т д е л н и т е
министерстна, които иматъ в ъ рабо
тата си допирани точки (.ъ самоунравителнитЬ т е л а в ъ Бъл
гария.
Съ малко думи м. юлий тяя
година б е месецъ на о б щ и н и т е .
Ч р в е к ъ пвпитва върховни на
слади, когато наблюдава, съ
какин вещина и съ к а к ъ ь ъ
идеаливъмь младите дейци на
българското самоуправление преминавать а т ъ думи к ъ м ъ д е л а
и т в о р я ' ъ съ рЪдко умение д е
лото на българската община.
Вещината, съ която трети
ратъ въпросите г. г. общин
с к и т е дейци у насъ, връзката,
която т е съ такова умение съвдаватъ между обратните иаиск
напил на теорията и Фактите
на печелнат* българска действителнос.ь, иде вд л и ш е и ъ п ъ т ь
да. ни убеди, че ние сме на
правъ п ъ т ь . че делото на бъл
гарското самоуправление е в ъ
сигурни р ъ ц е , и че надъ него
бди *>дна подготвена вече въ
дарбите и калена в ъ живота
интелигенция, кгято би правила
честь и на много но големи и
по културни държави о т ъ на
шата. Периода на ситото
под
ражаване въ областъта на об
щинското ни дпло е вече измишШ*ХЯ!Я.йте1ХЯ*#ЛАХ1ЪЖЬХ1

ба не беше толкова в.шокаделна п но се скхпеше за
1 0 - 20 стотияки на кгр. са
мо и оамо за да се подържа
превъзходното качество, което
имаше типовия хлебъ нреаъ
сезона и което и до днесъ не
оо о влошило по същите
причини
Злвъгшвайкп отговора си
Комисарството моли преоата и
всички ,-келнгогцп да пншатъ
ио този така важенъ вънросъ
— хлебния въпрооъ — да се
въздържать да нзнасятъ но
проверени дниит, да не правятъ прибързани заключения
и да не иодхиърлягь закачки,
които иматъ за реаултатъ внаелне смущ пие между граж
данството
Огъ Коиясарството.
вори и незабравими спомени
— ето забапага до късно презъ
нлщд.та. Почти не се виждатъ
гуляйджпи по локалите. Тиш 'ната ги е прогонила, както
тамя;..ъть — дявола.
Хр-нките на курортното бю
ро с ъ не пз мзпки, отколкото
презь летото. Ззщото никой
тъй добре нз чувствува хубостьта и прелестите на варнен
ската есень. както самите варненци. Огъ Добруджа има още
г.громеиъ прилизъ Ьтъ летов
ници за топлите мерски бани.
поради коего курортното бюро
е направило постъпка
пр;дъ
надлежните власти безплатни
те визи за помлм.ски подани
ци да се продължи чикъ до
15 октомврий.

ш л * м ние сме въ началото %
на нова сра, нчи характерната «
страна, на която е творчест
вото като резултатъ отъ едно
правилно съчетчние на практнческипт ьужди съ изискванията
на теоиията. Топя н непосредственната поука ивъ ряботата
на неколкото кипФ^ренцан.дъижани превъ интек.шя м юлий,
т . год.
Д е й ц и т е па топа общинско
тнорпестно с ъ на лице — това
е една млада кметска генера
ция, която неирекъсното еяли.
ва градове и села, носителка на
нови разбирания, на желеана
р ъ к а , нд ьбсолгогно чиитъ мо
ралъ. Една о т ъ . п> н год-1;мите
спънки аа работата нг, тг.я напи
кметска генерация е липсата
ня едпнъ новъ авконъ аа бъл
гарските общини, отгоппрящъ
на нуждите на новото гре-ме и
на следпоенния н м п ъ общвгт
.
»:енъ н общински яеинотъ
^
КонФереициитЬ нреаъ М ЦЪ
юлпн ни |4|)цраних» предъ тоя
новъ аавонъ Н е г о ш н е пеновни
линии се почти набелевчхт н-ь
тия
конференции.
Връщ*не
нявадъ вече не може да има.
Втордта стъпка ще бд.де нпаначапането на една специална
комисия, коя го да раврнботи
текста на яаконя Всекн девь
се очаква ваповедьта ва тая ко
мисия. Третата стъпка ще бъде
вече поднасяне
законопроекта
предъ вни.мшието на българ
с к и т е общински и обществени
дейци. .
Т у к ъ тр-Ъбяа да бъдемъ всич
ки будни. О г ъ здравите повиции, на които Щ(Й • калтлне ко
лективния умъ на българските
общинври при нрец--«ката на
ваконопроекта ш,е 8а:ш<>и и годностьта на последния. Пие дъл
боко вервямй въ тон» а.чтоиа с ъ
ентусиавъмъ и съ радость нъ л .
д у ш и т е чакаме чясъ по скоро
да ни бъде иоднесенъ новия
ваконъ — начялою нч ноиа ера
нъ развитието на българската
градска и селска община. Ста
р и т е времена иатекохч, отидоха
си съ т е х ъ безскрупулните ста
ри кметове,— гребни да си оти
де часъ по скоро и д-.е.'-г«шиия
ваконъ, подъ в.чк|)И.1 чг. ии кой
то се откърмиха толкста гр-Ьш
ки пъ н/ипего сямиу11(»(и<Л''нн«
и се отхрчнихч толкова прес т ъ п л е н . я въ об.еастьта на об
щинското ни дело.
Сми предъ
ног.1 я анконъ.
Връщане навчдъ н е м а . ДчП1«
ни чаоъ по скоро текста на но
вия ваконъ.
Канво се разбила п;»дъ дуната
.СЙМНЙ2ТВ0"

Подъ „семейство" въ резума на чл. к8 стъ зпкона
следва да се разбира онова
което оъ народния говоръ се
нарича отделно сг.шще, т. с.
съпругъ съ своята съгш^га и
незадомени деца. Здцомените
деца, като живт.итъ при роди
телитк си, обаче притежаватъ
свои имоти или получлнатъ
доход 1 независимо отъ тич Ил
родителите, сбразувагъ отдЪлно семейство.

Септемврий въ Верня бимсгъпъ да стане изйхубзаиятъ
месецъ нз сезона. Лтр^итъ
хриззнтени и далии укпасч ( .атъ
короната на истинското неличие на нгшзта черноморска
крзсазииа. Вьлн;- -ь прктежпватъ
най блестящи гребани.
Хоризонтътъ се губи оъ обод
рителна и ?.а:мт>нп вечность.
Стъпките съ м?ки ио песънл
И въ цЪлиятози септемврий
ски спетъистинскнятъ дачпт.ъ
чупетвувп и измира едня бри
лянтна р^дес ь за сп^ята ду
ша и сърдце.
К. 11-опъ
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ДеЙВОСТЬТА.ВА ВАРНЕНСКАТА ГРА
•... ХИМИЧБСКА ПАБОРЙТОР&Ш
обшннсха хими- доброкачествени вина. ПримЬ.спа лаборатория сжщ^ству- стването на слънчогледови и
а отъ 1911 гол, ,т е. попече други мас.-а въ чистите масли[>тъ 18 години •— • периодъ — нози масла не е вредно за
юста значителенъ не. само въ здравето, но това е една фалкивота на огд1;лн,.я ипдноидъ, шификацня, защото консумато
•о н въ живота 'на е/;игп, ин- ра плаща скъпо и по-скъпо
:титутъ, какъвто е лаборато тази смесь, а отъ друга стра
на се създава една нелоялна
рията.
Една отъ глозиите причини конкуренция на добросъвест
|да се открие тази лаборато- ните търговци, които прода,„„.„
„.. се започне
_
_ ватъ чисти своите маслинови
г,._
ия е_ да
една
борба съ нарастващата тогава фал- масла. Също така , фаяшифищфикация на хранителните кация представлява прибавяродукти. Контрольорътъ вър- нето на царевично брашно въ
у хранит. и др. общоупотре- пшеничното брашно, въ черве
нини въ я*ивота предмети съ- ния пиперъ и др. макаръ, че
шествува у нзсъ отъ 1905 год. тази прибавка не е вредна за
по силата на закона за санит. здравето.
За да се установятъ тези
яадзоръ в ьрху хранителните
и питейни вещества. Съгласно фалшификации, както казахме,
гози законъ въпросния крц- съ необходоми химическите
тролъ се възпйгаше на дирек лаборатории, въ които именно
цията нз Народното здраве, се извършватъ изследванията
чиито кай важни ергзни за та на хранителните продукти.
Варйенската сбщин. хими
зи цель съ химическите лзбо-.
рзтории — държавни, окръж ческа лаборатория отъ своето
основаване и до днесъ е след
ни и общински.
Първата обшинска лаборато вала неотклонно " и безшумно
рия бе • Софийската, открита начертания си пъть, да бди за
въ 1905 г., а слецъ тоза едно доброкачественпостьта на хра
временно се откризатъ лабо нителните продукти, които се
ратории отъ Варненската и Ру предпагатъ и продазатъ »-а
сенска общини и отъ Видин- варненските граждгни.
Презъ последните години неЦската окр. постоянна комисия
'презъ 19Ц год. Следъ войните добросъвестни лица се опитахимически лабораторни се от- ха да измамятъ варненското
криха отъ Пловдивската и Бур- гражданство, като изнесоха-на
газска общини и отъ, постоян пазаря фалшифицирани про
ните кемчеии въ Търново, Пле- дукти, но благол.а->сние бдиI венъ, Вратца и Стара Загора. телностьта на санитар, власть
Така, че днесъ почти въ всеки въ града и бързото изследва
окръженъ градъ-въ България не на тези прод1 кти въ общ.
има химическа лаборатория — химическа лаборатория, тези
некои издържани отъ постоян фалшификации б+хз много ско
ните комисии, а некои като ро открити и варненци беха
I Варненската. Русенската, Со- з?пазени отъ гЬхъ.
§,фийската и Бургазката се изТака, презъ 1924 год. ецинъ
= уъожатъ отъ общините.
търгевецт^отъ ТатаръПаззрд\ Цельта, обаче на всички хи жикъ се опита да внесе въ
мически леборатории е една Варна червенъ пиперъ примеи съща — главно контролътъ сенъ съ около 30—40% Царе
върху хранителните продукти, вично, брашно, въ единъ моа следъ тева изследване раз ментъ когато цената на черве
лични други продукти отъ тър ния пиперъ се бе повишила
говско или стопанско значение. отъ 30—32 лв. на около 50 лв.
Самия контролъ върху хра- кгр. Пипера бе изследванъ още
нител. продукти се извърщза съ пристигането му на Вари.
не само отъ хигиенично, но и гяра, фалшификацията открита
отъ стопанско становище, за и червения пиперъ коиф ккущото чл. 59 отъ новия законъ ванъ..
зз народното здраве забраня
Презъ 1926 год. дървеното
ва не само да се приготовлямасло
бе поскъпнало
отъ 60
ватъ, складиратъ и продаватъ
1
хранителни продукти, които на 90 лв. кгр И ; кои търговци
могатъ да бъдатъ вредни за се беха изхитрили да го при
човешкото здрапе, но и да се месватъ съ 20 — 30% масло соя
имитиратъ, фзлшифициратъ и или рафинирано слънчогледо
незерно обазянагъ хранителни во масло и' го продаваха съ
и други продукти съ цель за 5—10 лв. по евтино о'ъ други
заблуда въ търговията, безъ те. И тази фалшификация бе
огледъ на тоза дали тези про своевременно открита, нар>ши-.
дукти съ вредни или не-за чо телите получиха своето нака
зание и варненци се отърваха
вешкото здрапе.
отъ желанието на некои ба
За да се навършва контрола кали за лесни печалби на гър
върху хранителни!е и др. про ба на консуматора.
дукти. необходими съ преди
Презъ тази година, вследст
всичко химически лаборатории вие лоша реколта на пчелите,
за да се изсле.цчо продукта и мзда бе въ много ограничено
резултатз стъ тоза изследване количество и цената му се по
ще покаже цали тон е фал качи извънредно мнего. И въ
шифицирзяъ, имитирань или е този случай некои вируози се
неверно ебявенъ.
опитаха да си създздатъ лесни
Често пъти фалшификация печалби, като предлагзха на
та на хранителните продукти варненските бакали медъ въ
отъ хигиеничното гледище е изобилно количество ч нз срав
съвършенно безвр-Ьдна, но отъ нително низка ценз. Анализите
стопанско гледище тя е извън показаха, че този пропуктъ не
•редно пакестна. ззидоко още ка нищо общо съ пчелния медъ
тява отъ една страна кесията Защото представляваше сина консуматора, а стъ друга ропъ отъ захарь и се прода
нанася големи
щети на народ ваше по 35—40 лг-вз кгр. на
ното степа:;стЕО и създава ед едре. Разбира се продукта не
на нелоялна конкуренция. Така бе допуснатъ въ града и ненлпр. прибзагнето на вода въ •го?ия фабрикпнтъ отиде да го
млекото не е предно за здра пласира тамъ където нъ«а
вето, но'-ощетява кснсуматора, контролъ и където нема хи
който пл..та по 10— 12 лв. за мическа лаборатория.
единъ лнтъръ млеко отъ кос
Не трЬбвз да се забравя, че
10:30-40% съ аодз; продава меда не се консумира защото
ните пигио.ови вина не съ съдържа захарь — добрия пчевредни за здравето, — но не ленъ медъ съдържа огь 65 —
само, че се ощег&ва ьесията на 75% захарь, но защото той има
консуматора, който ги купува много по-ценни качества и ле
за чисти пяна, но се подбиватъ чебни свойства.
цените на чистите натурални
Невъзможно е тукъ въ ецна
вина, а огь тоаа страдатъ до малка статия да се избоояватъ
бросъвестните чинари и лоза- всички фалшификация на хра
ри, които не могатъ да наме- нит. продукти, но езъ искамъ
р..тъ добра цена за гЬчните де посоча само на нЬкси отъ
<.1рНв1-леката

ЗГРШНА ВАРНА
Въ една кореспонденция отъ
Варна, дописникътъ на „Куриере дела Сера", кгзва меж
ду другото и следното:
„Множество лодки съживя
вяватъ ривиерата презъ по
следните часове на дена и отъ
морската далечина, Варна из
глежда заобиколена отъ зеле
нината на своите градини и
на своите вили дори до дво
реца Евксиноградъ, където
царьтъ прекарва своята почив
ка. Понекога той минава презъ
-залива съ бързата моторна
лодка, а отъ другите лодки,
влюбените двойки, спиратъ
песните си, к о и т о заглушаватъ песеньта на греблата,
за да поздравятъ младия царь,
който броди Черво море но
сейки жалейката на своята
разкъсана България
Дукъ съ пристигнали всич
ките министри, неколко
ди
пломати, много ,;депутати и
много журналисти. Варна е
пъпна съ офицери, Цворз,
правителство, парламента, вой
ската, дипломатическото тело,
пресата, може дч се каже
цела официална София е тукъ.
Но, това не пречи на веселостьта на план<а, който е
препълненъ съ народъ презъ
всеко време и не губи своя
народенъ характеръ. Навали
цата е грамадна. Делата улица
която води къмъ- баните е
пълна съ бирарии^ карнацарии,
ресторанти и кафенета. Всички
съ натъпкани съ|хора и пакъ
човешката върволица, която
големите опити да се фал шифициратъ" масово продукти отъ
пърза необхсдимость и се още
тяватъ варненските граждани.
Тези опити беха своевре
менно парализирани благодаре
ние мерките, които се взеха
отъ страна наС санитарните
власти въ града) и изследва
нията, които се/направиха въ
обш. химич. лаборатория. '•Покрай тази |дейность на
лабораторията -у контрола на
хранит. продукти; въ химичес
ката лаборатории се извърш
ватъ и др. изследвания, на про
дукти необходими на другите
служби въ общината: минерал
ни масла, газьолъ и др., които
се достазять за Електрическа
та централа катй по този начинъ се следи За качеството
на горивните и смазочни мате
риали съ което к е запазватъ
машините отъ повреди които
биха могли да бъдатъ преди
звикани отъ долнокачествени
материали; изследватъ се тех
нически материали нуждни за
стопанствата на общината..
Въкъ отъ това | е изследватъ
и други продукти и материали
които се изпращатъ отъ тър
говци, индустриалци и:частни
лица, за да се установятъ ка
чествата на купуваните отъ
техь стоки и материали: следъ
анализата търговеца знае как
ва стока купува^ дали тя от
говаря на това, което той иска
и на цената на «оятосе кугувв.
Химическата"! лаборатория
подпомогна инициативата поде
та отъ Пост. присътствие ка
общината, да фе обслужватъ
всички варненски лозари и ви
нари, като имъ}се провериха
голЬма часть отъ мъстьта пре
ди ферментацията, а : също и
следъ това, като се анализира
ха болни вина на маса винари,
дадоха имъ се съвети и съ то
ва се спасиха нгЬколко хиляди
литри вино отъ'; разваляне.

вързи къмъ . баните не се
евт-ршва.
• Орсестрите свирятъ непре
къснато и военната музика
стои презъ всичкото време въ
своя павилионъ, между морето
и казиното. Ресторантътъ до
бре уреденъ и препълненъ,
въпреки кухнята му преиму
ществено българска, има изгледъ на западенъ ресторантъ.
Тукъ се яде и се танцува.
Веселието и апетита тържествуватъ.
Тукъ България има другъ
видъ. Въ София получавате
впечатление на некоя благо
родна съща, изпаднала въ ми
зерия, където се старзятъ да
прикриятъ нещастието и разо
рението, но където лицата
издаватъ тъгата на измъчена
душа. Столицата почва да жи
вее привечерь въ часовете на
разходките, но и тогава гра
мадния приливъ и отливъ на
тълпите по Царь Освободитель
показва провинциална бгвность
въ движенията и полека се
губи въ широки алеи на Бо
рисова градина.
София страда.
Не такава е Варна. Тя е
градъ на почивка и празникъ.
Тукъ изглежда забравена на
родната жалейка. Тя не пред
ставлява наистина трепета,
лукса и блесъка на нашите
големи западни плажове, но
народното тържество произ
вежда чувството на веселъ и
спокоенъ животъ.
: г
'.•• Тукъ изобилствува младежьта. Канто въ всичките плажо
ве, тя се радва на големата
свобода, която не може да
има въ роднигЬ градове къ
дето се намира подъ строгия
контролъ на родителите. Гру
пи отъ момичета, изгеррли отъ
слънцето се рззхождатъ безъ
чорапи изъ улиците смесени
между студентски групи, по
ракзви и съ червена фуражка
. винаги на главата. Естествено
това господство на младежьта,
майки, деца даватъ на Варна
оня видъ на безгрижие, която
презъ летния сезонъ я разля
чава отъ меланхолична София ..

За пенсиите

Решенията на комисиите по
класиране на служебния пеп.
соналъ,' подлежащъ на обжал'
ване по особенъ редъ пред,
специални административни Ко. ^
мисии. Р. № 858 отъ ]5 у'| Ь'
1929 год.
•
Г
Разстояние при строежа
Съседното здание не може
да бъде построено на разстоя.
ние по-близо отъ 1 50 м. отт, .
сжществующето здраво зд8Нив
на съседа. Р. № 619 отъ 22
III 1929 година.
Данънъ сгргди
Съ данъкъ сгради следвв
да бъде отложенъ суперфи
цирания собственикъ. р. й
839 отъ 13 IV т. г.
Допитване до народа за извън
редни връхнини
Общинските съвети нематт, ,
право да налагатъ на населе
нието извънредна връхнина до.
ри и чоезъ допитване до на
рода. Р. № 103 отъ 13 IV
1929 година.
Наименование на регулационните
планове
Наименование на единъ ре
гулационенъ прректъ влезалт,
въ сила може да се измъни
само по реда на чл. 16 отт,
3 б. Р- Ма 107 отъ 8 IV 1929
година.
Унищожение на ерхчвю иккаа

Когато едни архивни книжа
съ унищожени не поради ни
кое внезапно бедствие, а при
услевия нормелни, не може
чрезъ свидетелски показания
да се доказва събитие, доказ^ I
. ването на което по закона
требва да стане съ писмен*
акть. Р. Ка 7й0 отъ 27 II11929
година.г
Сергийната такса и {дървата ;
за огревъ
;
Не може общинския съветъ
подъ формата на „сергийна
такса" да събира такси: отъ
дърва за огревъ, отъ кола
дървенъ кюмюръ и пр. V. №
58 отъ 21.11 1929 година.

Постъпления За м. акгусть.

•Отъ гр. Варна. К. А Върбаиовъ, •— стомна съ украшения;
Ст. П. Софийска — фрагментъ
отъ мраморенъ капителъ; Л.
Костовъ'—. византийска бромз.
монета, турска пиринчена и
металическа мар«а за игра;
Ив- -Димитровъ — две медни
византийски монети; М. Нико
ловъ — мраморна, колоне; Р.
Мехмедовъ — фрагменти отъ
мраморен плочи съ кръстове;
Кр. Кръстеаъ —мраморенъ капителъ; Ао. Теодооовъ —-'мра
моренъ декретъ; Фр. Хзистовъ
'.— глинена статуйка свинче.
е. Лджемлеръ — И. Цоневъ
бронзова римска монета. Чанларъ — И. Иаановъ — медна
монете Оаесосъ и медалионъ
сь християнско изображение.
Климентово — Т, Ангеловъ —
.спебърна монета Калотисъ.
Месемврия. Я. Барбакиряковъ
— седефенъ кръстъ съ дъсчена, подкладка. Дружеството
благодари на дарителите.
Заплатите на общ. служащи и
бюдаетате

Заплатите на общ. служите
ли се изплащатъ по бюджета
на общините за 1929^30 фин.
година, ако е утвърденъ до 1
априлъ. Ако бюджета е билъ
Вь тоза агно1иение лабора утвърденъ следъ 1 априлъ, за
торията започаа ттостепеннода месеците до .влизане въ сила
засилва своята дейность и все на новия бюджетъ служители
ки ден$ тя стаза все повечг те нематъ право на заплатите,
необходима въ*ношня търгов предвидени въ него. Р. Ка 330
отъ 29. V 29 г.
ски и стопански животъ.
, Б^оя на извършените ана
лизи, вида на продуктите и
материалите, които съ изслед
вани въ лабораторията, ще дадать най-верна представа за
нейната дейность.
Следча.
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За кооперативното планкраке»
водоснабдяепне
Внасянето иа суми въ приходъ на фондовете за коопер.
планиране и водоснабдяване,
на селата става отъ секретарь
бирника на общината само
чрезъ вносенъ листъ въ съот
ветните банкови клонове и
агентури на Б. 3- Банка Р. №
4767 отъ 14 VI 29 г.
За глобите по приврем?нккте
ситуации
Върховната Сметна Палата
разрешава конкретно, всеки
отделенъ случай за удържане
на глоби за строителни пред
приятия по поврдъ плащания
на привременни ситуации. ?•
.Ка 5759. отъ 18 VII. 29 год.
За възобновените отчети на
общините

Щомъ като възобновения
отчетъ на общината е при-.
дружень съ решение ^а общ.
съветъ, независимо отъ' обстоя*
телството, кога е взето>реше
нието, отчета подлежи на про"
веркз. •
Канъ се тълнуватъ дуиит* .Д*1
пълни иесочня заплауи".
Подъ думите „две пълни
месечни заплати" се ; разбира
общата, която се плаща( т. е.
месечната заплата, допълни
телната за длъжностьта и до
бавъчното възпвгреждение 38
семейно положение.
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