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Л. Тоневъ -- ирхктектъ турбвнистъ

ване на железото" (оНсе
1есЬшяие роиг 1'и1Шза1'юп
бе 1'аа'ег) - въ която раз
ните големи металични
изложба (отъ 24 X до 14 юзини и фирми взиматъ
XI т. г.). Изложени бе-ха участие. . . Интересно е
много интересни и разно човекъ да види какъ въ
видни проекти и трудове, некакъвъ си срокъ отъ
отговарящи на изисквани 1—2 дена, докараните „еята на поменатия законъ. лементи" отъ фьбриките
Построиха се повече отъ беха комбинирани за да
20 вили и работнически дадътъ годни и напълно
кжщи за демонстрация на удобни за живеене кжщи!..
Разните системи (пове
теоретичните издирвания
че
или по-малко различни)
и резултати, \ главната на
които
беха преставени на
сока бъ: икономично по
изложбата,
могатъ да се
стижение нй хигиената и
групиратъ
въ
три рода:
удобството—<.. така мжчно за постигане въ дейст1) кжщи съ скелетъ (ме
вителность!. <.
талически) и плътно стени;
2) съ скелетъ и двойни
—Ще се спреме изклю стени;
чително и по обстойно на
3) съ двойни стени но
напълно заслужаващите
безъ
скелетъ
в н и м а н и е I металически
Принципа
на първите е:
кжщи.
I
металически рамки
— Може Да се потвър презъ
(чиято
е колкото
ди, че до края на послед тази нависочина
етажа
а
ширината
ния вЪкъ (па. даже за жаварира
споредъ
фирмата)
лость иъкждй и сега) кон
се
образува
скелето
на КЖ'
структивните методи 6Ъщата.
Стените
еж
отъ
та
ха почти сжщите. както и
бла
отъ
аегосгет;е*),
в
въ най-дълбоката древ*) Сортъ бетонъ, съ клетъ
ность. Принципно, това б е - . чна
структурв-те. съ мехурче
ха винаги природните ма та въздухъ. Много е лекъ и
териали и некоствуващата изолационния квпацитетъ на
никакъ скъпо ржчна ра 15 сантиметрова стена отъ не
бота, които се поставяха го е 4 - 5 пъти по големъ отъ
въ действие — но на по- този на тухлите.
следъкъ и едното и дру
Втория типъ съ метали
гото се измениха. Особен- чески скелетъ (отъ горепоно последното възлезе на менатия родъ) само че сте50 на сто отъ общата це нигЬ еж двойни, Отъ вън
на на постройката. За шната страна има: било
това именно, ако искаме металъ, било 5 сантимет
да постигнеме положител рова бетонена плоча, кре
ни резултати въ тази на пяща се на опъната вър
сока, би требвало да фа ху скелета гъста телена
брикуваме въ серии — т. мрежа (съ керамични час
е. да стандаризираме час тици върху нея за по готите на кжщит* по тя- лемо вцепление) отъ вът
къвъ рацноналенъ начинъ решната страна пъкъ, сте
щото комбинирайки ги, да ната е реализирана отъ
можемъ реализиря най-ра разни изолациони матери
злични вариан.-постройки*) али (като аегосге1е, саюпЧе
*) Опити на видни техници ею1ех,. ЬагасШе и други).
еж доказали,че плана на мал Между д в е т е прегради
ките къщи може да се сведе има една празднина отъ
нъмъ единъ намаленъ брой 10 до 15 см., въ която мо
„елементи", чиято групировка
да се поставятъ раз
дв дева цъла серия отъ ва гатъ
ните
инсталации (като во
рианти.
тржби, електричество
Тези елементи требва дни
и др.) — и която отъ дру
да еж отъ два рода:
га страна увеличава още
1. Протекционни мате повече изолацията.
риали съ голяма устойчиТретия сортъ кжщи еж
вость и съ малка дебели
безъ
скелетъ. Стените- еж
на и
съставени
„елементи"
2) Изолационни матери съ двойиа отъ
желязна лама
али,
съ слаба устойчи- рина (дебела 0*003) раздавость.
лечена на 0 30 м. Височи
Именно това еж прин ната на .\.елементите" е
ципите легнали въ мето колкото тази на етажа —
да зе построяване на „ме а ширината 0'50 м. Харак
талическите кжщи".
терно е че сглобяването
За по-голема акуратность става просто отъ самата
и проучване на научна ба имъ форма — безъ бурми
за, основана б е „техни Кухнята е изпълнена съ
ческа служба" за използу

Шрщодш ш щ н а изложба

0еЛ9 съ кметШ"ЧЩ
)аг,ияж. Сломниски. ""*•'••&
ЙстрическитЬ връзки меИзвестни еж катастро
$У #ълга?ия и Лодша еж
фалните
резултати на по
тдабнашни, а следъ бойниф Взаимното общуване ме следната война. Всички ви*
^у дВата народа зачестиха. дехме какво економическо
Шого български делегации
к (кскурзиянтй посетиха Лол- и социално отпадане и за
0 и се Възхищабаха отъ у- стой настанаха следъ нея,
ръбато и отъ енергията съ както въ всички страни,
1$ято .свободолюбивия полски
така и въ България. Една
уародъ се е залобилъ да бла-отъ най-чувствителните и
щетроява и пресъздаде сва болно отразяващи се кри
та държава. Чудеса просто
с( ираВятъ около новото при.зи, това б е (и продължа
щацище Гдиня.
ва даже още да е) жили
Всички поляци дошли въ щната. Особено въ голе
рлгария непременно посеща- мите градоае (кждкто отъ
тъ и $арна, отъ чието
се стичаха прищетанищеи курортъ се из- всЬкъде
шълци—търсящи
работа)
(мредно много интересуватъ
тя
б
е
така
чувствителна,
варшавската община изщти миналата.година своя че требваше да се напра•МГ. кметъ д ръ &огуцки, се- вятъ грамадни усилия, за
\з покайникъ. и нЬколко чи-да се задоволи поне отъ
шбници да проучатъ лйто- части. Забележителна е
(щнит1 условия въ нашия
въ това отношение дей'%Ша нужда да повтаряме ностьта на френското пра
«' т» останаха възхитени вителство и главно на г-нъ
тКЛгХу6оститЬ .^на~^нашияеоисНеиг—министръ~на ра
ЩпролЬтъ започва пост-. ботата, хигиената и соци
0ата на една великолепна алното подобрение. Етока
арада при монастира Св: кво казва той въ изявле
Шстантинъ, отъ страна нията си по тозивъпросъ:
Ш Варшавската община.
Шукъ всЬко лЬто ще идват . . . . че физическото и
щ яЩлко стотинъ чиновни- морално здраве на фами
щ отъ Варшавската община лията изискватъ едно зд
Им на почивка, а други да равословно, удобно и при
Шстановяжъ здравето си.влекателно жилище. . .
Хмнцитй проявяватъ интеЦсъ и къмъ историческия . . . за да запази свойта
независимость и осигури
щбъ на $л. Варненчикъ.
Въ\памятъ на сжщия пакъразвитието си, желателно
щпр*лЬть ще бхде поста- е щото тЪзи фамилии да
йиь Великолепенъ паметткъ иматъ свои огнища! . .."
{Храль Владислав* на конь)Тези му принципи го тик
ш-мЬстото, което общинйия събетъ отпусна на пре наха къмъ прокарване на
чката на ул,Съборна й ул. всеизвестния законъ отъ
Шдпславъ. Хзготвянето на 13 юли 1928 год. за въ
Щтника е възложено на полза на работническите
Шзнаменити полски скулп'Щщ\ 8то сега бъ града ни и бедни семейства.
Щтига нова делегация
на- Споредъ този законъ
1мо на*която стои Варшав* правителството предвижда
Ш кметъ. Ш ще положи постройката на 200000 ин
ШЬния камъкъ на здравна- дивидуални кжщи и дру
^станция край монастира
ДХонстантинъ," която по ги още 60000 по-комфорт
ни, за въ срокъ отъ 5 го
ЩсмЬгпанията на арх. ЦЬраЩ който е билъ натоваренъ дини. Всичкото това пред
^изработи и плановетЬ, приятие възлизащо на ед
Щлйза на около б милианв
*<№ 3(е е отъ малко зна- ни сума отъ 7 милиарда
\*Щ единъ подобенъ актъ — фр франка.
'* е е влаг'атъ
въ поТози законъ строго фик
Щййки: въ нашешо лЬтовисира
щото едно средно
Ф*дха тъй крупра суми.
жилище
за едно семейст
Шрбаме този актъ всЬки
во*)
д
а
н е надминава
уожданинъ ще го оцени въ
Щ$о/по значение. 3{о за
*) Подъ такова жилище се
упнекото гражданство а- разбира: антре. \У. С. кухня,
у оо-6ажнот§ е, че то съ стая, килерче и на първи е^то-лгтобище и приета?Щ« вече служи за връзка за тажъ: 2 стаи, едната за 2 легла.
У*трното и стопанско об-сумата 45850 франка. Тая
уте между двата славян- доста мглка цифра (за въ
Щ №ода — българския и франция разбира се)' пос
тавяше въ затруднание ре
ализирането на голъмия
й Лреаъ априлъ ще се съДизборъ за прадседатель проектъ. Заради туй^се о"*далийскити Бинки, Огно- бърнаха къмъ съдействи
г Че бжде поставени кандн- ето на всички технически
^УРйта ни Монтегю Норминъ сили въ страната. Уреди
•л^аиема този постъ отъ се една голема жилищна
•&?«»*.•••••••'.
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Броя 1 певъ

ВАРНЕНСКИ
ЯРХЕОЛОГИЧЕСКИ
МУЗЕЙ
Постжпления презъ м.
октомврий. Отъ Варна: Ив.
Милчевъ — медни римски
монети; Инж. И. п. Стояневъ — франгментъ отъ
глинена статуйка; Ар. Галевенвкинъ — 5 глинени
франг.манта отъ статуйки
и 2 мраморни; И. Шатъ—
11 фрагменти отъ глине
ни статуйки и 3 медни ви
зантийски монети; Хр. Кирсвъ — славянски часословъ отъ 1788 година с ъ
летописна бележка и 1
турски . документи; Сава
Стефановъ — медни мо
нети римска и турска, мадалионъ и зрП тагк; М. (
Атанасова — стара икона
Богоматеръ съ Богомлвденеца 1 тур. и 1 рим. мед
ни монети; Б. Грсмовъ —
юрагментъ отъ металиче
ски коланъ; Б. Пировски
— меденъ църковенъ ме
да лионъ; Ж. Желевъ —
сжщо; В. Никовъ — мед.
рим- монета; Д. «[Стефанов
— сжщо турка; Д. Куртевъ — сжщо мед. визан
тийска и с р е б ъ р н а
римска; Б. А н г е л о в ъ
— 4 мед. монети: италиан.
енгл., авст^. и турски, брон
зова Маркианополъ; Д. Стаменовъ— медна византий
ска; Ст. Зола — 18 резни
сребърни монети, 7 други
сплави и 3 книжни.
изолационенъ материалъ.
Интересно е, че тези кж
щи еж много леки, и не
изискватъ големи основи.
Единъ квадратенъ мет.ъръ
отъ стена или подъ тежи
15 кгр. (т. е. Ю д о 20 пжти по леко отъ обикнове
ните конструкции) — въ
преки, че технати трайность
не е по-малка.
Прочее— можемъ да заключимъ,чеголЪмисж били
усилията, положени отъ
разните конструктори. То
ва ни оскрива съвсемъ но
ви средства, позволяващи
съ сЕОЙта еконсмичность
и бързина на построяване
— разрешението на насто
ящата жилищна криза. Ос
тава да чакаме прилагане
то на тази „неархитектурна — но фабрична архи
тектура" и дали резулта
тите ще оправдаятъ на
деждите които й се възлагатъ!!
— Крвй бреговете на Шве
ция потъналъ финлендсккятъ
мраходъ „Дрвкенъ". Отъ 11
души моряци загинали 5.

Варненски общински вестникъ

Ь.стр.г
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чинъ. Следователно, дьр- ните. Когато се о^ужда- пасищата, които от незап се
жавата и. да си *присво- ватъ даже: частни оощин- нени времена еж били В'
ява правото на разпорей<- си имоти, п а к ъ е изключитекно ползуван!
едно или неколкб с
дане съ мерите, това Не н у ж д н о одобрението на
ла,
не могатъ да се прод
Въ нвшата страна иму- (сюташе риЬНс) на общи- й създава правото на на Нинистра на !Влтреш- даватъ
или купуватъ,
ществата принадлежатъ ните, е правилното и не собственость, или ПОР е на нитЪ и Народното . здраве споредъ чл. 162 — д
или на държавата или на противоречи на основните пълна такава. Друга оба- и утвърждение съ, ц а р и ^ ностьта. не се прилага ап
обществените учреждения начала и закона, които у-' че, нашето право не поз- указъ. ,
пъожав- спорова, които се касаят
и на другите юзидичесчи реждатъ собстаеностьта. нава. Споредъ закона за , Разделянето на държ
до земи мвтроке, каквит,
лица, или на частните ли- Това разбиране се съгла- имуществ. собств. и сер- ннтЪ имущества на оощв еж; горите, лесовете, об!
ца (чл. 20 отъ закона, за сува напълно съ общите витутигЬ разчленената со- ствени и частни * И*Р
ществените пжтища, май.'1
имуществата, собственоста принципи на нашето пра- бственость, лри- която е- зено въ >чл,; ^ 1 отъ з . рите. . . й т. н. Това на'
и сервитутйте). Принад- во. Чл. 26 отъ зак. за й- динъ артибутъ на правдто за И. С. С, а на общин чало е възптието и оп
лежащите — не на час- муществ, собств. и серви- принадлежи (на единъ ти- ските — въ чл. 26 ал. 1 нашето законооателство I
тни ( ф и з и ч е с к и тутитЬ, наистина, не из- туляръ (напримЪръ дър- отъ с. з. Частните иму е изразено въ респектив
Или юридически) лп\а, въ броява обществените иму- жавата),иа другите арти- щества, както на държа ните закони^ Така чл,- <
правната- наука, е прието шества* на окржжията и бути—на друтъ носитель вата, така- и на общините отъ закона .за давностьт?
да се наричать (1а*о зепзи) общините и следователно (напр. общината) е изклю- нЪма да ни занимаватъ въ казва: „ДавНостьта не се
общеервени; недвижими и- изрично не ги споменава чена. Имуществата, у кае настоящия случай, защото прилага за вещи, които не
мущества. Такива еж имо като такива, но отъ него изобщо могатъ да принад мерите бззспорно не*еж се намйратъ въ гражДен
тите на държавата, окрж- вия смисъль и разумъ е лежатъ въ единствена аб такива имущества, Както ско обръщение", а чл.308
жията, общините и обще ясно, че .общинските ме солютна собственость, или отначало казахме те спа- отъ - ЗИСС: „ Владението
ствените учреждения (учи- ри влизатъ въ категорията на държавата, или на ок^ дзтъ къмъ обществените на вещи на ксито собст
лища, църкви, блтготвори- на обществените имуще- ржжията, или на общини имоти. Сега требва '• йа веНостьта не може да ей е
те, или на обществени у- добавкмъ, че не къмъ тателни учреждения); Тези ства на обгпините.
,
придобива, нема юридй,'
имущества биватъ два виЗа потолема яснота на чреждения, или най сет кивато на държалата. Чл. ческо действие'-.
22 отъ цитирания законЪ
3,
да: обществени, въ тесенъ разглеждания въпросъ ще не на частни (физически
1
като
изброява;
сбществе^
При това полок<еййе №
смисъль (сюташе риЬНс) и цитирате чл. 1 отъ закона или юридически) ,лиЦа,
и частни. Първите еж пре- за запазване, измерване и като всеки единъ отъ тия ните имущества на ~осле- рите немогдте да се счи
дназначенй непосрЪствено използване селските и гра- собственици изключва'дру дната,'макаръ неизче;3па- татъ обществена- собствй'
телно, не споменава; ме ность на- държавата, и по
за общо ползуване и еж дски мери, който,: опреде: гите.
4
неотчуждаеми и не подпе-; ля мерата така: „Мера на
Никжде за|сона' за ' иму- рите: Я те не биха били пади абсолютната си не
жатъ надавнос^ъ (чл. 24 едно село или Г^градъ е щестз. собст)!. и сервиТу
сервиТу- пропустнаТи щомъ се спо- о.чуждаемость, защбтбвъ
и 26 ал. II отъ закона за онова,; безъ сгледъ на тите не само! не спомена менавагь: пжтищата, бре протизенъ случай, при.йЗ'
имуществ. собств. и сервй-' размерите му*), простран ва, но дори й мълчаливо говете, пристанищата; за вестни УСЛОВИЯ този приктутите й чл. чл. 9 И 10 . ,*) Този изразъ е безъ зна не предполага сжществу- ливите; реките и потоци ципъ би) се нерушилъ, а |)>
отъ закона за давностьта), чение следъ съзп1ввнето_ за ванетр на некаква непъл те; вратите, стените, на тъй- се подчертава и отъ
за Трудовите земладел на собственость; каквато сипите на военните укре^ практиката на Върх. Кае.
а вторите еж притежание кона
ски
стопанства- и правилника
ъ 1\*1 .1и1шп\,1Ш9' п
ираошшлпн
*
,ц
на държавата, общината и
плените и на крепостите Сждъ, ..който се е проиа
за
приложението
му,
съгласно
установява
напр,
мирийспр: еднакво; както собст-, чл, 95, отъ който размерътъ
които и безъ това поради несъ лъ съ р. № 467-921
веностьта на' частните (фи на мерата . се_ определя спо кото право н! владениеи естеството си, не можеше г.Чгр отдел, въ сжщйта
зически или юридически) редъ броя на едрия и дребенъ ползуване, споредъ което да не се считатъ общест- смисъль, като е поттШ
— най-много до два отоманската държава отлица и могатъ да се 6т- добитъкъ
декара'за глава едъръ доби- стжпва на частните лица венъ имбтъ на Държавата. вилъ че, когато целата
чуждаватъ по установения тъкъ и половрнъ декаръ за — само ползуването отъ зе
Освенъ това спородъчл. или часть отъ мерата пра
редъ и да се придобиватъ дребенъ.,;,
.......,_...
мите (мириеу (1а '.ргорпе-^ 23 от'сз, обществените иму стане да «лужи на своето
чрезъ давность.
ство лземя. което е било 1е, иШеизиз' е! Ггис1:из), щества на държавата щом предназначение и некой
Въпросътъ, който сме си привързано отъ древно вре като си запазва правото на престанатъ да бждатъ пре я завладее, тгй не може
поставили въ настоящата ме*) къмъ техъ или от- гола собственость . (еюта- дназначени за общо пол- да сепезовава на давность,
Значението на думиме «древ т е зттеп!:):' Принцйпътъ зуване и народна защита освенъ ако тя е премина
статия е: къмъ кои отъ
но
време* е сжщоо на упо
т^зи имущества спадатъ
чл. минаватъ отъ общесгвени- ла отъ общетв Имущества
требените
въ чл, 259 отъ зак. легналъ въ цитирания
;
държавата нап^. скопи
общинските мери и по-бпе- за имущеевм
собств. и сервит. 29 е взачмствуванъ отъ те въ частните ИМущ., на
циално, чия собственость думи: ,отъ незапематно
и
др,
направени въ мера
на последната и следоват.
време", френския Сойе С1УП *
еж те.
стжпено безплатно отъ дъв;- (чл.544)йитал.Соа1сеС|уПе но, по силата на чл." 24 та но престангли да слу
Отговорътъ на първия жавата темъ, за общо пол (чл! '436), възприетъ и от отъ с. з. могато да се от- жатъ за тази целъ и той
въпросъ не е много тру- зуване отъ жителите пре германския ( ВигдегНсЬез чуждаватъ, когатя мерата ги езавладелъ.
денъ, като имаме предъ димно за пзшз на доби-, дез12ЬисН (§ ;903): Нашия както се вижда отъ чл. 1
*)На .такъвъ заграбителъ «
видъ, че общ мери иматъ тъкъ. Мерата може да се. законъ, следователно', еж- отъ закона за мнрите^е съставя
актъ сггласно ..чл. 13
началото си отъ далечно използува по предвидени що прогласява изрично неотчуждаема за каквито отъ закона
за керите и.му се
и незапомнено минало и те въ . настоящия 'законъ правото' на пълна и абсо^ и да .било цели, освенъ дава 7 дневенъ срокъ да осво
еж земи привързани отъ начини, само следъ като се
местото (нл< 14 отъ с. V
римска собственост по силата на сжщйя ипц бодил
което, ако.не стори, това,пра*
древна време (аЬ апйяио) изпълнятъ всичките пред лютна
— р1епат 1П; ге ро1ез!:а1;ет ДРУги специални закони. ви обш .управленге по авми*
къмъ селата ИЛИ градове писания на закона. Мерата Нзщето
гражданско право
Мерите еж абсолютно нистративенъ редъ за негова
те, чийто жители еж ги е неотчуждаеиа за каквито
е
отърсено
отъ
средновенеотчужпаеми
и по турския сметка ,и изпраща акта на Ми;
завладели чрезъ осирайо и да било цели, освенъ по
.Сждия. само по отноше
ковния
феодаленъ
режим'
законъ
за
земите
отъ 21. ровия
още при устройството на силатс на кастоящия за
ние
на
наказанието, което се
"
IV.'1858 год.: Те еж ге5 налага, по
чл 366 огъ наказ.
селищата, или Г1ъкъ имъ конъ и други специални на собственость.
ех1га
При
това
положение,
.сощтеейит
—
не
законъ,,
измененъ-и
допълненъ
еж, отстжпени ^безплатно закони и то винаги съ съ
могат
отъ
чл
;-165,.
отъ
зак
; за подо
е
яско,
«е
не
сжществува
ъ
да_
се
продаватъ
и
и
отъ държавата за обшо гласието на Министри на
брение
земл.
производство
купуватъ. Постановления
текстъ,
които
изрично
или
ползуване отъ жителите, Згмледелието и
:
опазване полските имоти И
Дър
косвено да създава на та на този законъ еж отъ предявява на-общо основание
предимно за паша на до- жавните имоти.
битъкъ. Те не могатъ да
държавата само правото значение при .разглежда искъ за вреди и - загуби; пооПодъ
разпорежданията
бждатъ, освенъ обществе
на разпореждане надъ не не на постазения въпросъ тивъ- заграбвеча" (р }& ^7*91»
год., и •№ ЗВ-020 г. . на Вър11на
настоящия
законъ
не
ни имущества и то таки
движими имущества, за• не само защото той оста Адм.
Сждъ..обшо събрание —
попадатъ ония земи, кои щото той би протиаоре- ва въ сила въ некои свои
ва въ тесенъ смисъль.
«Право* , год V бр, 6 и 26 и
то
еж
частно
имущество
наредби
и
следъ
освовожчилъ на възприетия, погод.. У! бр. 24), оо това моше
Въпросътъ, обаче, за нз селата и общините."
соченъ попоре, принципъ Дението*), както много да стане и , по- споразумение;
техната собственость, ма
Огъ текста на цитира
гчаегнит.а лица, разгра
каръ и да се наричатъ
Това се отнася и до общин- .*) Създадените тогавв. за- между
бители
на общ мера и общи
„общински", е потруденъ. ния членъ се вижца ясно ските мери. А при липса кони> к°ито уреждаха или до» ната (чл.
1 ал. I ва отъ Т-с-а
е
аха
Некои ги считатъ държав • че държавата нема ползу- на такова дори нейно пра- рите
и държавните
|не определение )& 9—1900 г. "
УР *Д
положениетозвии
на ме
на собственость, други — ването на общинските ме- во, ие би могло да се твър- засегнеха тези негови основ Върх., Адм. Сждъ, общо - съб
рание ~ „юридическа мисъл*
общинска*). По тозя въп- ри, а жителите на общи- ди, че те еж; нейна соб- ни начала.
*) Първото разбиране е било ната, които могатъ напра ственооть. Яко такова твръ- други материални закони, год,-1 кн. 2)
възприето о т ъ . румънската во и непосредствено да се дение почива на правото КОИТО създаваха придобити
Споменатия законъ з8
държава и е дало основание ползуватъ} ик зтдиЬ", като на министра на Земледе- права и задължения, но и земите разднЛя" земята в*
на сжщата съ законъ за ор изпращата въ техъ доби лието и държавните имо затова, защото чл. 97 отъ
ка - турската
ганизацията на нова Добруд тъка си на паша.
ти да дава съгласието си сжщия е. послужилъ за Територията
държава
на
поть
катеШ*
жа отъ 31. III. 1914 год непра
Този фактъ е отъ без за очуждаването на мери основи при създаване за
вилно да обяви (чл. 121 п.в. и
рий:
мюлкъ;
мирие,
мефнУ'
с.) собственость на държавата спорно значение, защото, те, то е явно погрешно.^ кона за запазване, измер фе, метруке и маватъ. Д"ЬР"
съгласно чл. 29 отъ зако Въ случая се касае до ване и използване селски
и всички общински мери.
росъ могатъ да се навв- на за имуществ., собств. и право на обикновенъ кон- те и градски мери/ респ. жавните земи тозизвкон*й
датъ аргумени и за двете сервитутйте, собственость тролъ, какъвто държавата чл. 1, кждето еж положе-' нарича „ера.шй'МириЙе"
тези, обаче, ни се струва, е правото на полеуване и не като частйо — правно ни основните принципи въ техъ ке включва мерИ'
те. Последните спадате
че мнението, какво те еж разпореждане съ вещите лице, упражнява върху на закона.
къмъ
земнге лма7руке".^
обществена собственость по най - безусловенъ на- всички действия на общи^ ; Спорно цитирания чл. 97
оставените пъ обшото под"
Л. К» Бочевъ

Соаствеиостьта но общин. шт

>
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-ТГНТГППШН!

_Вйрнейсйи общински вестникъ

,й техното полъжеег:урежда
въ отделъ
С
1й*земи оставени за обща
> -*-!*** чл. 91-»102, йъ
^ановленията на които
^огдотив е дадено• пра
вна държавата да раз^яага/с-н-тия' обществе- училището «Св Климентъ"
0 ИМОТИ.'«)•
—•бе превърнато въ опи
Кактог.-тйви законъ, та- тно първоначално учили
#п никой отъ новите ни ще- На учителите въ не
^ава закони не включи го се постави голъма и
перите в ъ ' държавните тежка задача: да прила,1Йй.^Напр, зай; за опре- гатъ нови учебно-възпитав1|яяне? държавните земи телни методи, прилагани
1 пасища (совати) — д.в. въ най добре уредените
5р, Ц-1885 г. сжщо не западно-европейски учили
прави това. Неговия чл. 5 ща, и да посочатъ съ
казва: .Ако на н^кои села живъ примеръ, кои отъ
-еритв или работните зе- г!хъ могатъ при нашите
ия би -се указали недоста- условия да бждатъ въз
,ъчни за поминъкъ на жи приети и прилагани съ
ците имъ, на такива се плодоносни резултати въ
ла йа.*а*ъ да се отстжпят всички наШи училища.
чкти отъ съпределените
Прилбх<ейи бЪха три
-,ржавни земи само съ големи
идеи на съвремен:
йзрешение на Народното ната педагогика:
идеята
лбранйе По Ходатайство за самоуправлението
на
щ Финансовото минист учениците,'за цялостното
ерство*.
(комплектното) и активно
Отъ казаното до тукъ то обучение. Обучението
св вижда, че нашата дър- по начално четене се во»1яа< е немайа и нема дИ по метода на извест
собетвеностьта й владение- ния брюкселски педагогъ
ю на обши мери» Има, оба- и лекарь професоръ д-ръ
% редица закони, които Декроли — идеозрителпо прямъ или косвенъ на- ния методъ, приспособенъ.
даъ устййббйвйТъ това въ къмъ особеностите на на
цдоза на общините, Така шия език-6. Обучението
№ стария законъ за мери по предметно учение;< есте
л а ! 11.1910 г.) изрично ствознание й родинозна» признава правото на ние се изгради върху пре
[йстввность на общините ки наблюдения, правени
йрху селските и градски при многобройни излети
радски мери. Тамъ е ка презъ цялата гоДинаТ У че
мо» ЙОНИЯ пространства бникътъ по родинознвние
гь селските и градтките бе изхвърленъ. Обучени
ври, които еж спорни, не ето по' сметана и геомет
шита» да бждатъ разра рия"" бе свързано съ нуж
нени отъ никое село дите' н а всекидневния
ши градъ, докато не се животъ. Обучението по
^врзшагь: споровете до- изкуствата =± рисуване
пжно техната собствен- ржчна работа, прение и
гость". И. отъ закона за гимнастика — бе- турено
рвглеждане* с п о р о в е т е въ услуга на целокупното
шжду села илн общини обучение. Тригодишниятъ
а мери и щ>. зейи отъ упоритъ Тррдъ на учите
2 Х|1 1884 год. личи яс- лите, вдъхновенъ отъ
я^чЛ, 1) сжщото разби- много оптимизъмъ, идеаШ.с Най-ясно, обаче, то лизъмъ и безгранично
(изразено въ засона за безкорисТие. даде блескаЙждане
недвижимата ви резултати, Той доказа
#:твейость въ новите за лишенъ пжтъ, че злеЩц чл 4 отъ който гла възнаградениятъ българси;:^собственость на об- ски учитель, когато обича
«(Угте сж$ 1) меритЪ и
ЙТалъците, т. "е. пасища овоето поприще, е спосо«гори, оставени за общо банъ да създава д-Ьла,
ЗДаугане на жителите на достойни да съперничатъ
** градска или селска съ най големите педаго
%ина, които къмъ 1 X гически постижения на
'!12 година еж били на тоуженците отъ първото
%инско ползуване,, и българско опитно учили
г
) частните
н о т и ще привлякоха внимание
* общините, за които сж- то и интереса не само на
Чвствуватъ документи за учителството отъ Варнен
(9
бствоность. издадени на ския окржгъ, но и на мно
•Нето- на отделни лица, зина учители отъ Бълга
'«Йствующй като предста рия, па и отъ чужбина.
Само
презъ м ивели на жителите на
налата
година
то е посе
[бщилшта, макаръ и безъ
тено
отъ
око
1200
учитеЬрмално пълноможно.
ли и учителки отъ разли;

Стр* 3

педагогически реФормя въ Варна

'^овг ясно изразява схва^нею на законодателя
й Юридическата сжщность
й
общинските мери. То е
[РАЧартано и въ закона за
'РУДовите землед. столан^Вв1-който ограничи разу ч на общинските мери
^зависимость отъ броя
2" едри* и дреб. доб., като
Затъва *«е ППИЧИРПИ към

специглния фондъ наре
чен* „Фондъ за ТЗС и
постанови заплащвне на
общините
причислената
къмъ този фондъ мера, по
сжщйя начинъ и въ сжщия размЯръ. както стева
изплащането земите и на
и з п л а щ а .м

— . . . . - ...

(Импресия)
За пръвъч пжть поевтихъ ствувв. Символ* на града е сЯ*

Ре'
формени училища и др.
Всички еж излизали отъ
тамъ изненадани, удивени
и възторжени отъ видвното и чутото.
По неговъ образецъ
презъ тази учебна година
се уредиха въ Варна още
три опитни първоначални
училища: „Св. Лаврентий",
„Св.Св. Сава и Янгеларий"
и „П. П. Славейковъ", ед
но въ гр. Провадия и 24
въ по.голЪмите села на
Варненски окржгъ. Чрезъ
своите опити те ще чертаятъ нови пжтища за учебно-възпитателната пра
ктика, по съобразни съ
природата на детето и съ
насжщните нужди на на
шия общественъ и частен
животъ.
Отъ началото на тая го
дина, благодарение на опитите въ опитното учи
лище „Св. Климентъ", въ
всички Варненски първо
начални училища се при
лага идеозрителния. метод
по който първаците бър
зо, леко и главно, съ жив
интересъ се научаватъ да
четатъ. Въ всички отделе
ния линиранит* тетрадки
еж изхвърлени. Всички де
ца още отъ| първо отде
ление —• пишатъ на чис
ти б-Ьли листове. Постиг
натите- резултати само въ
единъ месецъ еж удиви
телни: те доквзватъ, че й
българското дете е спо
собно да пише чисто и
красиво на бели полета,
СТИРИ само обучението по
писане да се води мето
дично и умЪло. Рисуване
то още отъ забавачницата
започва съ водни бой: те
бешир ените цветни бои
еж изхвърлени. И тукъ
живиятъ опитъ разби мно
го прецраежджци и пока
за, че детето повече оби
ча да рисува съ воднн бои
и може усн^шно да работи съ тЯхъ. Обучението по
всички реални предмети в
всички училища се сгради
върху прЯки наблюдения,
правени при чести излети
Принципътъ на цялостно
то обучение се прилага е
широкъ и смЯлъ размахъ.
НЯколко комисии, избра
ни отъ общия учителски
съветъ, следъ едномесеченъ упоритъ трудъ изра
ботиха подробенъ планъ
за цЯлостно обучение въ
четиритЯ отдЯления, който
наскоро ще бжде издаден
въ отдЯлна брошура, като
отдЯленъ № на библио
тека „Педагогическа пра
ктика".
Вдъхновено отъ вксокъ
и чистъ идеализъмъ и безграниченъ оптимязъмъ,
отъ ясно съзнание за своя
голЯмъ общественъ дълг,
Варнен. учителство прев
ръща всички училища въ
.

б

ви

ог.

Варна през* 1925 г. Въ влака
се усведомихъ за хотелите на
града. Единъ любезен* спжтнмк-1» ми съобщи че втория
хотелт» яъ центъра е .X" . ,
Немвше защо да търся
първиа хотепъ — шомъ СЛЙ'
зохъ. отъ влака, казахъ ка
файтонджиатв — .X" . . . ?
Когато файтони спре, азъ дъл
го търсих* съ очи хотела. —
Фвйтонджията забелеза моето
очудване и ми обаем-: .Това
е .хотела" .г-не1\ Немвше
що требваше да се нощува.
Поех* сам* багажа, изкачих*
се по стълбата и стигнех* са>
лонв. Една газена лампа мъж
дееше печално. Некакпи сен
ки се даижеха въ полумрака.
Преживехъ една вечерь въ
Гоголевска Русия.
/
На другия день, събудчлъ
се (необикновено рано) тръгнахъ да разгледвмъ града.
Първото здание, което ми
привлече вниманието ми беше
гродския театър*. Отдалеч*
красиво здание. Приближавам:
Зловещо гледат* като мрътви
очи отвърстия з а прозорци.
Стени се кздигатъ нагоре,
стройни, украсени съ красиви
грилянда — по тех* рветатъ
треви. Отъ еди ата страна ни
какви помещения съ нечисти
стъкла. Отъ некой прозорец*
се подава бурия за печка отъ
която капи . .черна течность.
гледахъ и недоумеввх*. Руи
на некеква всръдъ грвдв! Запустелость лъхаше отъ това
красиво напуснато и обезоб
разено здание. •
Тръгнах* къмъ морето.
^Дълго се губих* изъ единъ
лабиринт* отъ криви улички
с* своеобразни здания отъ
двете страни, Това беша едно
късче Средновековие.— един*
спомен* от* турско време.
Глодахъ, изучвввхъ, изучавах*
и страхливо подаващите се
изъ вратите фигурки бързах*
да излеза на простор*.
Най после стигнах* до мо
рето. Беше зима. Приморската
градина самотна и печална. Я
тамъ до самите вълни некакви дървени бараки, черни, мо
кри, напустнати като омагьо
сани колиби за които бабите
разказват* на децата които
съ ужасъ въ очите слушат*.
Морето студено, намръщено,
вглъбено аъсаояга самота понЬкога изтежко въздиша.
Варна навева тжга мкелехъ
Хубавъ грвдъ, но лишенъ отъ
хинтерлвндв, той мъчно сжще-

кашъ този красив*, но напу
стнатъ театьръ—руина вервдъ
него; ••
Следъ иреме аз* пакъ идвах
въ Варна. Имаше малки про
мени, но сега следъ по-дълго*
ю ми отежтетвме отъ ? Бълга
рия азъ чувствувам*, че ду
хът* на града се е променил*.
Големя хотели — единъ отъ
които, с*' твърде оригинална
архитектура, — хубаво почис
тени улица, блЪстящи витрини
наредени съ виусъ. По улициресторанти движението бият*
на очи многобройните студент
ски червени фуражкиГолеми афиши и светлинни
реклами привличат* къмъ пред
ставленията на градския теа
тър*, .Процеса на Мери Дюганъ" — тази пиеса ми напом
ня Виена — ииналата година
азъ я гледахъ тамъ.
Отивам* на представление.
Г-нъ Янев* изглежда че не е
само упоритъ и трудолюбивъ
режисьор*. Той има амбиция
та, но има и художественно
разбиране. Театърът* е на недосткгвемо по го лема висота
въ сравнение съ по-първите
години. Той е готов* вече да
влезе въ довършващото се
здание. Последното не е вече
Руина. То се гради бързо. На
' челото на това здание светят*
вечерь до късно големите кра
сиви прозорци. Една богато
наредена читалня е поставила
общината на разположение
нвверненци.
И псслв къмъ морето, В*
дълги елегантни линии едко
здание, което краси брега на
морето — баните. А в* гра
дината, която е чиста, добре
гледана, едно друго големо
хубаво здание, което ми на
помня Европа. Да, тука има
вече нещо европейско, даже и
тази бетонена градинска ог
рада. Седгм* на оградата и
мисля. Варна се променила.
Тя не е еще богата. Но тя
прави усилия. Изгубила Доб
руджа, тя се опитва да спе
чели цела Европа:
Население и управа, личи
си, полагат* стврани». А кждето има воля за жив©1* има
жявотъ, особенно при такъвъ
помощник* < като морето.
Поглеждам* морето, то не
е печално. То шепне некакъ
игриво; , Аз* готвя светло бждаще за Варна". А фарът* съ
ярка широка усмивка повтаря
Дв1 да1 да!
Д р * Б. Иса«въ

. Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ N2 23469
•гр. Варна, 9 ноемзрий 1929 год.
Въ допълнение на обявление № 22889 отъ 30
октомврий 1929 г., публикувано въ Държавенъ вестниггь брой 179 отъ 7 ноемзрий с. г., обявява се на
интересующитЯ се, че на 18 коемЕрий т. г. до 10
часа въ Варненското окржжно данъчно управление
ще се произведе търгь съ тайна конкуренция за от
даване на предприемачъ доставката на 75 куртки,
75 панталона, 75 фуражки и 5 дочени престилки.
Приблизителна стойность 70,000 лв. Залогъ 10
на сто въ бзнково удостоверение и документи съ
гласно 3. Б. О. П.
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
и пр. за смЪтка на доставчика.
Поемните условия се виждатъ въ общината.
1—1120-1
ОТЪ ОБЩИНЯТЯ.
чески и педагогич. трудъ
който ще сочи сигурни
пжтища за обновата на
българското народно учи
лище. Неговиятъ примеръ
требва да бжде. пое ле дванъ отъ всички учители

които обичатъ своето бла
городно поприще и искре
но милеятъ за въздигане
на нещастнгта ни Родина.
(сп. П. пр.).
X. У.
Печаткила .Новини" — Варна
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1ЦМДОИИ**

ВМЙШОНШШ
Май*стария градъ въ

Въ Висшия съветъ при като еж извършени до
м-вото на Железниците и сога около 1,000,000 куб.
м, изкопи, 200,600 куб. м.
пристанищата е направенъ насипи и еж изидани око
следния докладъ за Вар ло 13.000 куб. м. изкустненското пристанище:
вени блокове за кейовите
~ Отъ общия планъ за стени. Върху насипното
разрешение на Варненско равнище задъ тези кейото пристанище, откриване ви стени ще се построятъ
то на което стана презъ житните- магазини (сило1906 год. еж. започнати зйте) и хангари за храни
още презъ 1909 год. рабо- и произведенията отъ твх
тича по направата на два въ торби,
та клона на житния кей
За довършването на
въ западната часть на житния кей остава да.се
пристанището н а обща извършатъ следните радължина отъ около 500 боти.-'
1. Изкопъ (драгажъ) в ъ южния ба".еинъ
бОО.ООО м. п о 15 л в ,
9000000 л в .
2. Насипи 100,000 к у б . м. по 2 0 л в .
2000000 л в ,
3. Зидария за кейови стени 500 м. по
20000=10000000 спада се за при
готвените вече искуствени блокоае
15000 куб, м. по ЗООл.-—4000000 л.6000000 лв.
4. 5 куб. м. нормални коловози с ъ 2 0
- * стрелки
-•;«
; 6000000 л в .
5. Калдъръми, канализация, осветление,
. ,', водопроврдъ,. ,••.'«
п, :
ЗОООООО лв.
Всичко 26000000 лв.
Вънъ отъ това за направа на обик
новени и антрепозитни, магазин ще е
,
нуждна сумата :,
;
'"
-15000000 лв.
, И за направа падвиженъ мостъ на
15000000^181.
морски каналъ :
;
;•

ВСИЧ1УО^6006000 лв.

:.;;•{

свЪта

.•-'.'::•-

За иай-старъ > градъ въ
света минава Дамаскъ, кой
то сега е главенъ градъ
на Сирия. Дамаскъ е раз-'
положенъ на река Барада
и е отдзлдченъ на около
80 клм. отъ Бейрутъ; Макаръ ке не е установено
точно зтъ кога датува то
зи гра \Тв, знае Се, че той
е сжшаствувалъ още пре
ди -13 )0О години, Бл-Ьсъкътъ на' сирийското слънце дава» на Дамаскъ, ма
наръ
йстаръ градт»,
единъ
карвииои«>.^я
В . ~м
прекракенъ изгледъ, защото белит* му и блъхкави
кжщи се намиратъ между
китни и! богати градини.
За Дамаскъ се говори
въ Светото писание-ста
рия заветъ. Още тогава
тоя гредъ
е игралъ ражна рола.: ОкоЯо него еж се
водили борби,* билъ е разорявакъ й нЪколко пжти
, възстано^яванъ. ВоеначалницигЪ :* на Ялександъръ
Македснски сжщо?;сж прелзели Даиаскъ и еж били
негови господари.
п ;-.-;-'
; Въ ,1>овйя заветъ. сжщо
се говори за Дамаскъ. Тукъ
Савелг,управитель на Аретска-а провинция, е >азбралъ великия смисъльна
Хриктсвото учение и е приелъ имто Павелъ. Дамаск
.хж рла.1вли монголци, тур
ци и е-иптяниг Днесъ то
зи грщъ е важенъ тър»
, говски центъръ съ около
Й00,000| жители, г *; '

спокойно да се движат*, изложение,, въ което
, ПО' уЛЙЦИТе. •Л:';и1}/1/< ... лира да се въЕеоатъ
: Италия. Закони м пра- ; съвършенствуватъ улич!
вилници за рекламата... те сигнили. Само чр|
добра и ясна (,сигнали
Рекламата * е предметъ ция щесе намалятъ
го!
на специални *«•• такси отъмия брой на нещастия!
с т р а!Н а на общинската '>Презъ 1927 г. въ Дмери
власть. Въ некой страни нещастните случай еж
общините сами стопанис- растнали на 25533 а|
С
ватъ и събиратъ тия так , отЪ(Ввтомобялни катаст!
си, а въ други — посред- фи, което дава увелич
ствомъ предприемачъ. Ин ние отъ 2060 въ сравк.
тересуващите се общин ние .съ 1926 г. Презъ 19|
ски дейци могатъ да про- г. общия брой на нещв|
учатъ този въпросъ отъ ията въ улиците възли
следните закони и декре на 825,318.
ти, -които уреждатъ тази
материя въ Италия, а и-- • • — Въ разйит*. грвдов*»
менно: законит-Ь отъ 29 Мексико продължават* по^
щата
чяипнмтЬ отъ иищата
па
по случаи
случай на пр«
предсте
м„.—-•
а т ъ топч
9
дст;
Р
* Г, Ь п Г ? . ^ 2 1 * «ДитЪ . президентски избе
Т януарий
1908, Декретитв
отъ
15 октомврий
1925 и • завчера били убкги з дущ.?
14:юний 1928 т, >
,','. Бургасъ. Ят. В. Злаг
ровъ - . 4 тур. мел мон
Съвци^емитБ Щати.
УличнктЪ скгнмпи за из- ти, 1 бронз.. църх. медал
онъ. Халъджикъ Ат. Сто!
бвгване 15'ещасрнитб
ковъ;-- 5рП тагк, Друщ,
:,• .случаи.-.
.евотр благодари ,на дар!
Специаленъ комитетъ При телите
Съюза
на е американските
инженери
излезълъ съ

Друга една много нале? на вълнолбма не бива да
жаща нужда за Варнен бжде повече търпено безъ
ското пристанище е въз рискъ на, очаквани по-гостановяването на примор' лвми усложнения, за това
ския вълноломъ на това възстановяването на про
пристанище.
фила му заедно съ заздра
Положението на примор вяване на основит^ еж по
ския вълноломъ на Вар вече отъ наложителни и
ненското пристанище за работите по техъ требва Ню-ИсйкЪ). Кай гопЪмото сЧзоитапмо пред
сега е много лошо. Така да бждатъ почнати колко
приятие» вътозм вбкъ
освенъ редовните потъва- то се може по-скоро.
ния на които е изложенъ
Средства за започване • Въ ;1оследното •внуши
вълнолома, отъ като епо- на самитЬ работи по въз- телно" заседание на. Ню
стробнъ, отъ миналата тановяване на вълнолома йоркския общински съветъ
много мразовита зима еж се предвидеха въ стаби йа което присжтс^вуваЛи
почнали вече рушения на лизационния заемъ, обаче, отъ 27 града, били поста
надводната му зидария, ко • въпреки това работит&.ощв вени ссновни>е линии на
ято особено къмъ краища не еж започнати и не мо- единъ проектъ; който 1це
та му еж вече доста зна жатъ да се започнатъ до бжде |рвндиозно строител
чителни и даже заплаши тогава, до когато служба но щедприятие въ този
телни,-та не се; сдобие съ нуже- в^къ. На съвещанието еж
Разкъртени! е части ма ния допълнителенъ стро- приежетвували и62. души
повърхностьта на короната ителен ь инвентарь, отъ архйтеити, инженери и 50
и двете му външни стж- какъвто се нуждае пора- души 'ехници.: Заседаниепала и снишаванею на ди недостатъчния такъвъ, то се »анимало съ плана
профила му представля- съ който за сега тя разпо з.а раширяване на Нюватъ вече по-благоприят лага за обслужване започ иоркъй свързването му
ни условия за рушително- натите много други и пръс съ окслниттЧ гладове. Спото действие на вълнитЪ нати по разни пристанища редъ оя проектъ, следъ
върху него,
/
строежи, като въ: Васнли 50 годши Ню-иоркъ ще
Паралелно съ това вж- ко, Бургазъ, Созополъ, Кю- брои гаселение отъ 20 ми
трешното при позтроиката прия и др. Така службата лиона души. На зтлената
на профила надводно ши се нуждае още отъ две маса (или представъни съ
роко стжпало (ризберма), науии и два шзлана за пре- стоти-гИ проекти —'7 госледвайки общото потж- ВОУЬ на строителни мате дише1Ъ трудъ на архигекване е отдавна подъ во риали, 6 понтона за дава ти и шженерй] За да се
дата, и най-главното е, че не вода и вжглища на дъл- разред населението на
отъ вжтрешна страна на бачните и два парни нор нго-йожекия центъръ, въ
мвста закаляванията подъ мални Ю т. винча камено- плана се, предвиждало да
това стжпало еж извлече ломната „Лжджата" на об се пркъедйкяъъ всички
ни отъ прехвърлящите ща стейность 13 милиона окрлм градове съ Нювълни. Поцъ това сгжпа- лева или заедно съ стой- иоркъ Рааноските за оежло има въчо опзсии ку ностьта на работите по щестиването йато.1 гран
хини.
възтановяване на вълно диозен плакъ щЪли да
Въобще може да сесм^т- лома ще е нуждна една възлиатъ надъ 600 мили
не, че за сега вълнолома, сума отъ 20 милиона лева, она лири стерлинги. Улитова най-важио съоржже- която нвма отъ где друга цитъ- 1а новоустроениятъ
ние за всЪко друго и за де да се набави отъ ре ' градъ ще бждатъ широки,
Варненското пристанище е довните бюджетни креди голем< площаДи и гради
вече въ стадия на запла ти по пристанищата^ ос ни щ« красятъ града. За
шително и даже опасно венъ чрезъ извънредни та автомзбили и Т|>амваи ще
кива, а именно чрезъ склю се поароятъ тунели, тъй
рушение.
чване
на специаленъ заемъ че пеиеходцигв ще могет
Тава опасно състояние

Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕЙИЕ №23468

,

; ? ; : гр1 Варна; 9 ноемврий 1929 год.
:
Въ4 допълнение на обявление № 22890 отъ ;
октомврий 1929 г., публикувано въ Държавеяъвес
никъ брой 179 отъ 7, ноемврий 1929 г. обявява с
на интересующит^се, че на 18 ноемврий т. г. до 1
часа въ Варненското окржжно данъчно управлени!
ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция за Д|
; ставката на! 70 куб. м. разенъ дървенъ строителен1
'^материалъ.';''.''".'',.'' ,,,,.'",.
'•.:••.•."
,.-.
, Приблизителна стойность 160,000 л в . Залогъ
на сто в ъ банково удостоверение, и документи с
гласно 3. Б . О . П.
^« • , ,
1
Всички разноски по публикация, гербъ, дакъц|
и пр. е ж за е м Ъ т ^ н а доставчика...;.;
Йоемиите условия с е в и ж д а т ъ в ъ общината
?
•> отъ ОБЩИНЛТЙ!
:л-и19—Г ;,...,;;;:.,,,...

общ. Сештрв. Комйсня въ гр, Варна

ОБЯВЛЕНИЕ № 22
На 15 ноемврий отъ 10—12 часа преди обЪд*
въ гр. Варна на открития пазаръ за добитъкъ щс[
се продаде на търгъ чрезъ явно надаване бракува]
ния говеждъ бикъ (Гено). , ; ,
'• ПърБОиачална-о Цена. ще се опред-Ьли отъ ко^
мисията, на която и ще се внесе 10о/в ззлогъ.
; ^ За участие се иска документи съгласно закона!
за бюджета, отчетностьта й предприятията.
; Всички разноски около търга еж за смЪтка на
г
купувача. •
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.
гр. ;Варна, 30 октомврий 1929 1\ .'
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ОТЪ КОМИСИЯТА.
Варненско Градско Общинско Управление

\

гр; Варна, 13 ноемврий 1929 год.
Въ допълнение на обявление № 22952 отъ 31
X. 1929 г. публикувано въ Държааенъ вестникъ бр181 отъ .11. XI, 1929 год., обяаяия се >;а интересующите се, че на 12 декемврий т. г. до .10 ч. Въ Вар
ненското Очржжно Данъчно.Управление щесепрО"
изведе търгъ съ тайна конкуренция за отдаване на
предприемачъ доставката на берг^анови тржби за
електрическа инсталация.
'.!...'.'
Приблизителна стойность 82,0р0 ла'.. Залогъ Ю
на сто въ банково удостоверение и документи е*'"
ласно 3. Б , О . П.'
Всички разноски по публикация, гербъ, даньци и пр. еж за сметка на доставчика.,
Поемните условия могатъ да се 1зидятъ въ об
щината. ' ;.,;;, " '; •
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