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Броя 1 левъ

Л. К. Бочевъ

ОБИОиПВ иеиски общин
Закона за насърдчение на местна
ска бестникъ, бсжпба бътридесеть и петата си годишнина.
та индустрия и доставките на
Върху ролята и значение
ВАРНЕНСКОТО
ЛЕТОВИЩЕ
то на този, може би неизбеобщините *)
стенъ за една часть отъ МсрскитЪ баки къмъ кр*я н« м<цъ октомвркй.
варненското гражданстбо бе
Истерията на Варна. Могилата и паметника
Войнит*. създадоха ико дестранна индустрия (даже;1,
стникъ, е писано и говорено
на Бладиславъ Варнекчикъ. Е^скно*
номически кризи почти на- и съ чужди капитали), ко ''
много, факта, че днесъ ^ар
градъ.
Полскм
почиведъ
доиь.
вейкжде. Стопанския жи- ито погълна много нгши
менски общински бестникъ се
;
•
•
варна
като
л^тошще.
.-.'
;
•
вотъ се раздруси и заст занаяти и производства И«!
чете масобо, показба, че барнении еж схбанали достатъчПолсккятъ в-къ .Куриеръ мЪстото; където на.норо ще раши. Всички съ голЪма да я поставятъ в,ъ благо-,.
но добре необходимостьта пВаршовски" помества следна- бжде построена на подарено-, загриженость търсятъ из- приятни условия за раз-^-.
ползата атъ него.
)'•
варненски общински бестта кореспонденция отъ Варна: то,на гр. Варшава месю отъ ходъ. Западните, стари и витие и закрепване.
никъ не е пропусналъ да от- Би се помислило, че крея страна на постоялата комисия могжщи, държави вземат
Последния законъ пред-';!
бШжи бъколонитЬ си нитона октомври не е време за полската почивна станция. Въ сериозни мЪрки за бърза , виждаше (чл. 67) единъч|
морски
бани
особено
при
Черпървите
дни
не
н:емарий
ще
едно културно или отъ исто
на сто- промена на положението. близо 17 годишенъ покро-1?
рическо значение за града нино море. А пъкъ то — сжще-' пристигне тукъ-кмета
;
ствува такова щастливо мьс' ЛИЧНИЯ градъ Варшава инж. Т% главно и, преди у всич-" вителственъ периодъ, елдг »•;
събитие.
то,
Варненски общински бест кждето избраниците на Споминскй, за да присътству ко охраняватъ и покрови- който (на .31. XXII. 1925 г.: ;>
еждбата се ползуватъ;•'" отъ ва при погагеие на основния телствуватъ своите индус се прекратяваха об!гпит^|
никъ е дабалъ и ще продължаба да даба най-подробенъот*морскити бани още въ това камънъ на тази постройка. На трии и то много по-силно и специални облаги. За»1!^
четъ бърху разглежданитЬ годишно време. Това место в" това праздненетво ще прасти- отъ преди, Създаватъ имъ
конодательтъ, обаче наме1-!,
Варна, прекрасната курортна гнатъ тукъ от* .София прад6ъ общинския събетъ Въпроси
специални
митнически
та
местность на България, зво- стааителина българската влась
и дебатитЬ по тЬхъ. •*
ри, че и следъ тоя пери'1
рифи, и привилегии, съ одъ не еж
предсеварненски общински бестбиколеиа отъ всеажде съ ме. начело съ министъть
настъпил»:('
;
дитвля
Лляпчевг.
'
ки
възвишени»,
които
я
заспециални
покровителст
никъ: даба бсички разпореж
криватъ отъ студените звверБи требвало ра са" надева- вени закони. Спестяватъ условията за .самостоятел :к
дания на кмететбото, които
ното й сжществуване 1{
ни
ветре
ве
и
разтилащи
се
ме,
че направата на този пол
граЖданстбото трЬбба: и е
широко иадъ брега на Черно ски сенаторнумъ ще повлияе по този, начинъ милиони напредъкъ и въ края н.'^
длъжно да следи.
.море.
много за прекарване на много на търговския балансъ. 1925 г. Народното Събран
Варненски общински бест
никъ -помЬстба научни, стоВарни, позната въ старите пол5ци впканцяите си въ Вар Създаватъ благосъстояние ние гласува, законъ за-г
времена подъ името Одесусъ, на, а също и на взаимното на своя народъ. Янг,1ия продължение срока н>Ь
пански и др. статии отъ Вид
е била основана преди 25:ве- опозневвнке и< сближевение не покровителствува __своята
ни наши общеетбеници, ико
действующия тогвва за_•.•
ка отъ града .Милвтъ" върху двата'славянски народа.
номисти и публицисти, сбъриндустрия отъ XVI в^къ; законъ .отъ 1909 г., сг>
територията
на
едно
отъ
тра
Както.,
разположението
на
в
зани съ културното, търгоб
Варна, така също и голематп Франция отъ времето на еще 16 месене, т. е. дм
ско и стопанско разбитие накийските племена. "
Въ дясвностьта Варна е бя евтиния нк този градъ и вгоб- Колберта и т. н.
нашия градъ.
1. V. 1926 г. (Д. В. брои.
ла
Въ колонитЬ на Варненски тьгровски градъ и, к«то ща на България, позволяватъ
По този пжть е вървяла 225-30. XII. 1625 г.). Следг)
такъвъ е стояли на чело на да се преданди,: че движение върви и сега и нашата
общински бестникъ граждантова срокътъ беше на нс(г(
съюза
нв петьтехъ търговски то ка курортистите отъ стран
стВото ще нимЬри пълно ос
лържава.
Още
въ
първиво продължавтзнъ: до 31 (^
ство
ще
се
засили,
много
и
пристанища, познатъ подъ ибЬтление по бсички Въпроси
Вврна
ще
стане
единъ
отъ,
т!>;
години
сдедъ
освобож
мето
.Пектвполисъ".
Името
III. 1927 г. съ закона
($е
сбгрзани съ общинското дЬло,
Ц което отъ нЬколкб годиниВврна се появява за пръвь най-много посещаваните мор дението (1883 г.) е създа В. бр. 24 отъ с. д.), дМ
ски курорти. Презъ време на денъ „законъ за разватието 31.'. III. 1928 г. съ закон И
се занимабатъ множесто об пъть въ VII ия век*.
щински деятели и съюза на На неколко километри да- трите години, отъ когато еж- на народната промишлен- отъ 1. IV. 1927 г. (Д. Е?/Р
градобетЬ бъ България и бъ лечъ отъ Варна се внжда мо- ществувктъ новите мореси ба ность". Съ него се покро
бр 1 отъ с. д.) и найсе-'| }
гилаж съ скромния паметникъ ня, въ Е.*арка това движение
ббропа. . . • . . . . . . '
постоянно расте. Въ миналия вителствуваше текстилна не съ законъ отъ 31. Щт
Лрезъ изтеклитЬ годинина Вледиславъ Верненчикъ. сезонъ
числото на чужденци та индустрия. Този законъ 1928 г. (Д.. В. бр.'296 от.'"
б-ка е следбалъ една програ На скоро, каюо е известно, те е възлязло
на околз 8000 е последванъ съ такива:
ма, колеблиба бъ разни бре- ще се постави въ Варна, въ дуЩи (между те.чъ
с. д.) до влизане въ сия!?
отъ Пол
центра
на
една
отъ
главните
мена—по-бече или по-малко —
„за
насърдчение
местната
сега
действующия закони
ша
35).;
но отъ три годпни насамъ, градски улици, носяща името
промишлен,
и
търговия
отъ
за
наърдчение
мъхнат?;.,т
на
геройския
краль
—
памет
Преимуществата
на
Варна,,
той бъ тоба отношение има
една стабилностъ, която никъ, по планъ на прочутия като курертна местиость, еж: 20. XII. 1894 г.; б. Ш. 1897 индустрия (Д. В. бр.58-1-!;
може да се сочи съ гордостъ нашъ скулпторъ Прсфесоръ красивото й положение всредъ год. и 23. Ш. 1905 г., от VI. 1928 г. ), който и.*'а
мекч височини, прекрасенъ и менени по-късно съ „за покровителствува роднак:^
за примЬръ и на други бест- Ватмнгь.
г-лемъ
плажъ съ извънредно конъ за насърдчение мас
ници.
Намерихъ се тукъ, връщай
индустрия единъ периоди
Варненски общински, бест ки се отъ пжтуването си по мекъ и чистъ песъкъ, полега тната индустрия отъ 10. 3. отъ 15 години, считан'Г е
никъ изразяба политиката на
Б»лканите, понаненъ отъ пред то положено мор:ко дъно, ко
к
болшинетбото безъ обаче даседателя на Полско българ ето позволява да се кътате 1909 г. (Д. В. бр. 53 ртъ отъ 1. IV 1928 г. до 31. №
>(;т(
е станалъ прободникъ на парското дружество въ София, на големо пространство, и с. д.) Всички тЪзи закони 1943 г. (чл. 65).
най после първокласни модер имаха за цель да създатийни тенденции.
депутатътъ Григоръ Васялевъ. ни
приспособления за къпане двдатъ у насъ оная чуж. Яко се последи р а з в ^ ш
€дна гол&ма часть отъ бе Благодарение на неговата лю- кабини
сь вани, позволяващи
тието на въпроса ще д, ур
етника е определена за отзи-базность.а с^кщо и на влас да
се прввятъ топли морени
*) Отнася се еднюкно и до констатира, че покровитебитЬ на чуждия печатъ затите на гр. Варна, а именно б«ни.
Много тереси за леже- държавните
нейния кмет* г. Поповъ, на ние, казино
нашето лЬтобище (което бъ
въ градината, ка реждения. и окръжни уч ството на индустрията ^
последнитЬ нЬколко години чалника на полицията (градо фене на самия
насъ се е изразявало №- .
депълепорвдъ преценката на многоначалнико) г. Германовъ и ди нятъ образа на плажъ,
курорта
Вар
създаване
привилегии^ с«|
чуждестрани Вестници, се ректора на курортното бюро на. По протоиенс^е на плвжа
а
Вьпрски
късното
годишно
г.
Спиров*
—
имвхъ
възможприрабняба съ голЬмитЬ ебспециални закони. Съ'т '
вргме,
температурата
на
вода
се
разстила
огремгиъ
и
много
нзетьта да се запозная, както •— красивъ пвркъ, обрясн/алъ та е 16-17-о С, която за на- даденото положение ог,
ропейски курортни станции.)
X най после Варненски об съ самкя градъ и неговите о- съ големи дървата, пъленъ шитЬ сеаеоии натури нв е мно отъ Берлинския д о г о в о р 1
щински бестникъ, отъ една с-беноеги, твка ся?що и съ съ цаетя и закършзащъ надъ го низае. Прйзк» летото вода и сега отъ Ньойския -|
неговата красива . околность. самия плажъ съ урвесни и жи та се нагрева до 27 о С. Бла
година насамъ, помЬстба ма
не е вдавало на д ъ р ж а Е 1 ^
териали за историята на Вар Прекрасна е особено екс вописни брегове.
годаремие нв хубавите дни по
!
на, ($ последетбие тйзи матекурзията до Евсиногрвдъ, ме0
цели часо*е може да се лежи та да прибегне ефикаа
т
Днесъ
взичко
тоаа
е
пусто,
риали събрани и системате-егность разположена на 9
митническа тарифа.*) ° \ н а ,
въ
мекия
песъкъ.
зирани ще бждатъ издаденикм. далече отъ Варна, къде го понеже сезонътъ се е свърЛ, когато вечерь звхо»д*ще- обстоятелство налага ос-|
шилъ и курортистите еж св
бъатдЬленъ томъ).
се намира летиата резиден разотишли. Чудесната тишина то слънца позлатява чудесни бено внимание и строгос'|,,та
Щкъ му е мЬстото да под-ция на Царь Борисъ, загра
есенни листи въ парка, по приложение на същд<>
н идеално спокойствие много те
чертаемъ, че значителна дена съ разкошенъ паркъ.
дълбоки
сенки падвтъ вьрху
часть отъ тЬзи материали Близо до тукъ се намира, помагятъ за отпочиаането на наистина, тогава черно море. денит^Ь съ споменати^ т
пряуморени
хора,
а
пъкъ
тодо сега не еж печатани никж|ди
тишина се прекъсва законни привилегии.
лемата евтиния нв чудесното Идеалната
де и се следятъ оъ особено
тогава само отъ шумъть ,на
! и<г
грозде
позволява
да
се
прави
Такава една привилег |
, Варненски общински бест
Внимание отъ бсички граждападащите листв, и отъ .дале
ш> които се интересубатъ никъ и за напредъ ще продълинтензивно гроздово лечение! че шумъть на вълните, които е и покровителството *на
отъ далечното минало на на
жаба да слеаба... строго на Думата, «лечение* оправдава се разбивате въ стргмните пласимента. Тя е изразе^ца,
шия градъ, и отъ бсички рат
чертаната си програма и се повечето пжтм изяждането на брегове и тихо с е плискатъ
ници които еж работили' занадЬба, че гражданетбото ще големо количество на този
•Автономна митнически /; в
по мекия песъкъ нв плажа.
духобното му и кутурно ра го подкрепи, морално имате- здравь плодъ, чийто 1 кгр,
рифа е била създадени сл|/Ь
збитие.
риално както до сега..,
струва нормално 8—15 лева.
Иосифъ Подоски дълги борби едва въ 1964' } 1 е ж

шттижягшт
* свръска съ доставките режденията. Този списъкъ ностьта на предложението
а държавните, окръжни- се публикува въ „Държа- Всички формалности по 3.
е и общински учрежде- венъ вестникъ" и перио Б. О. П, се спазватъ; при
ия въ чл. 20 отъ послед- дически се допълва и и з - ; лага , се неговата. тържестТех
,л
хазарта,»т» »арн«ия законъ за насърчение менява (чл. 24). Следъ вли- вена и сложна процедура.
общинския съввтъ
есната индустрия, споредъ занвто на-новия законъ въ Разликата е, че търгътъ
Кмета "на града , г. Н._По-- който
се
възлага
и
протокола
съ
требви
да се произнесе,
сила
вече
има
публикува
(ойто тези учреждения еж
повъе ншравилъ следните из
Както
е известно -,нап6с|'1оВ"
ставя,
съгласно
чл.
135
отъ
ни
списъци
въ
Д,
В,
бр.
244
явления предъ местния ежедлъжни да си доставятъ
дъкъ св заговори за единълДО)тъ месните индустриални 291. 1929 г. и 246 1.11.929 г. 3. Б. О. П. въ свръзка съ дневникъ .Вирнен. Новиви :
общински заемъ. г. [Мр'
Ясно е отъ цитираните чл. 20 отъ 3. Н.М; И.об-,, ~ Ходихь въ София по ут л*мъ^
федприятия предметите,
повъ^се е завърналъ отъ гЬущ
върждаването
на
бюджета
на
>тъ които иматъ нужда текстове, че при налично- стоятелство, което еж за* общината за текущата финан фия съ убеждението, чел^;
дери и когато бждатъ съ стьта на публикувани въ дължени да иматъ пред сова година. Утвърждаването може да се намери единъ !Р' и
> на сто поскжпи отъин- „Държавенъ вестникъ" ин вид и институтите, които става отъ окр. управитель но емъ ако и не много голЦК°
дв може да се следвямВК
юстранните, щомъ тия дустриални предприятия, споредъ чл. 140 ^и 199 следъ като некои отъ м-вата за
благоусройегвените
,г. рабо|д .дадатъ
мнението
си
по
пред?
федмети се произвеждат които изработватъ търсе отъ 3. Б. О. П. утврждачрезъ,
които
сега
за
видените въ бюджета креди динственно се създава сега,!^
т и могатъ да се произ- ните предмети, учрежде ватъ търговете., г
р.боСд
засягащи тия »»>ввта. Бюд н> голема чкеть безработчГ
Несъобразностите, които ти
'
1вдатъ отъ казаниге пред- нията еж. длъжни да прижета е утвърденъ, т и к и(
готвятъ поемните условия сжществуваха между ста накто съвета го е глвеувапъ
Понататтькъ Варненски Н|Ус;г,
|риятия.
Лор"
за търга споредъ чл. 21. рия законъ на Н. М. И. безъ каквото.и дв било изме вини пише: .
Това постановление не Те требва да държатъ и Зак. за Б, О. П. за дос- , нение. Следъ -'• неколко дни
По този,. въпросъ г, кн^» с
ново; то се съдържаше сметка за тези предприя тавки извършвани по доб- бюджета ще бжде утвърденъ ни заяви, че ще се употр«{|| г
въ стария законъ (чл. тия. Но тона задължение рововно съгласие, сжщо и отъ окр. управитель за да нвй големо старание да с|
7), но неговото прило- не може да бжде безуслов еж изгладени съ новия за може отъ първи текущия ме» постигне единъ успехъ, звщв!а' й
то при кризата, която сяшм
ение е повече уяснено. но, Яко известоо насърд- кон. Създадената неудачно, сеиъ да влезе въ СИЛИ.
Уредихь
сжщо
въпроса
по
(яъ ,,градв; всеко прву^ЯТО
ече е невъзможенъ спор чаввно предприятие произ помежду имъ връзка е ликвидацията на некои спо твува
тановяване
на благоустройс^ко*
л ой цени на мастните и вежда предмети, макеръи унищожена. Тя беше оче рове съществуващи между вените р!аботи
ще се отрць ч^
иостранни
предприятия подобни на търсените, но видно излишна, тъй като общината и дирекцията . на извънредно гибелно.
1,^,
ебва да се взематъ за долнокачествени и.незадо- въ тоя случай се действу железниците и пристанищата. '" г. Поповъ е.направилъ.сонР .
завнение — дали вкдюч- воляващи нуждите, за ко ва по добр. съгласие, не Едянъ ОУЪ тия спорове е за дажи на ново да се повдагнР41,
Карабунаръ. Когато е въпроса за получане", отъ ода
ащите вносните мита и ито еж предназначени, за- зашото еж на лице усло водата
била ивптирвна градската во .щчната правото да открие ирта
руги такси, или безъ т*х конътъ не заставя учреж вията на 3, Б. О. П., а тия ди отъ Харемли дере, извора зрртни игри. .ТОЙ; си остЦц, 1
какъ тр-Ъбва да се из дението да си набави отъ на 3. Н. М. И. Мжчнотията Карабунаръ, който дава око съ убеждение, , че неотговор»^
чели разликата. Втората техъ. Това би значило да при определяне „текущи ло 15 литри въ секунда, ма- нитъ фантори, които попречи^ _"
водите му да еж биле ха миналата, година да звпазг '
пинея на чл. 20 отъ новия се създадатъ
неблаго те пазарни цени" по чл. каръ
отчуждени
»за общината, е общината дадената й при«| В<
шонъ изрично казва: „При приятни условия за учреж 39. е премахната. Безъ зна
билъ
изоставенъ,
като легия и дн ( изгуби ле санов»
тределяне цената на ино- денията и да се насърд-, чение остана и обстоятел техническата влвсть/тъй
динъ значитвленъ доходъ яр^
по
погре
ч
граннитЬ
паоизводства чатъ въ ущърбъ на тех ството че съгласно 3 . Б. шни е направила своите изме общината, но,* и да изгуби ем*"'
ьмъ цената имъ се при- ните интереси, примитив- О. П. (чл. 156 буква ,,г\„) рвания и е дала , мнение, •-, че на часть отъ богатата кпивнШн
вя и митото и къмъ по- ностьта и долнокачестве- нещата требва да се на- неговата вода не може да до тела-на, летовището н«, днесмоу,
чената потакъвъ начин ностьта: да се заповедва миратъ само у едно лице- йде въ града. Презъ време на сигурно еж на '.друго мненм,«1а
дирекцията на желез Казано било на г-нъ кмета в;'
на за местните произ- прахосничество и разхище случай строго определенъ; войната
ниците, следъ като чрезъ София 'отъ: меродавни лищ! т
дения се прибавя още ние на държавни и обще разбранъ въ най-абсолют-^ своите > технииески органи е, че те споделягъ мненнието н| '
на сто". При тази кал- ствени средства. Цель, ка на "смисъль, при който е, констатяр«ла, че измерването кмета и,ще,дедатъ своето с»'Ла(Ьшция не требза да се квато законодательтъ е не- нуждно нито у, насъ, нито на общината е погрешно, кап- действйе, ако' общинския сиа
|бравя, че митническите малъ съ протекцията на въ чужбина да нема лру- тирела в ъ !3; водатн и отъ ветъ го поиска. <•:. ... ; :•;..-. п
,Тукъ,му е местото дв спо^
ис
1кси еж въ златни лево местното производство. Той го лице, което може да нея вода - днесъ се ,,ползват*. менемъ,.,че,Рамъния^.за
Д>г°т1.м
железниците
и,
пристанището
!, курса на които пери- е искалъ поемните усло достави или изработи ма въ Варна.
*-,. '5.7.':|г>!». .-л клони,'онова масово нрийжшР
(ически установява въ вия и описанията да се. териалите, които еж предНазнечена бе смесена коми не на гости отъ Ромъния щ°
шжни левове Министра изготовлявятъ отъ съответ метъ на доставката. Сега, сия, която даде мнение, зя Варна, откри хазартното завеИНя
I финансиите, независи- ните учреждения, като се споредъ чл. 23 отъ закона ликвидацията ..на този спор*. дение въ. Кюстенджа, крепка
> отъ златния курсъ на спазватъ точно постанов за Н. М, И. който не ни г. Кмета е донесълъ единъ о* отъ дълги, годнниобе затяо'да
•I
ьлгарската Народна Бан- ленията на закона за на- препраща вече на 3, Б.\ кончаталенъ. проектъ,, върху р«9ч.;л,-,;•, .•;:--,/.-л'ч-,, . ^ ^
сърдчение
местн. инду О. П. достатъчно е потребПостановленията/обаче, стрия, безъ това да се от ните за некое държавно, констатирананередовноЬть ако тя се.прилага. Н това!
5
I цитирания чл. 20 сами разява на годностьта на окржжно или общинско или нарушение на закона е нужно. Ако ,предписанир
| себе си не биха имали продукта да задоволи ну учреждение предмети да органите на М-ството на ятатначл. 20..21 иг>22 'опя.
аето значение. Известно ждата, за която се доста се изработватъ само въ Търг., Пром. и Труда съ- ^ сега действующия законъ);
че поменатите учрежде- вя (чл. 21). Изключение едно . насърдчавано пред ставляватъ нужни.е акто:; е Лч сжществува ли въМИШ
!я еж длъжни да извър- сжществува само за фор приятие. за да бъдатъ дос ве, възъ основа на които,; налото, и се. постановявало
Ьатъ своите доставки меното облекло, което се тавени отъ последното по
?
гласно закона за Бгод- набавя., отъ държавните,' доброволно съгласие -безъ следъ надлежна проверкау1 прилагането имъ (сжщор
8та, отчетностьта ипред- окржжните и общински значение е сжщите изра М-ството издава постанов»5 подъ^ страхъ на отговор-Ь
иятията, чрезъ търгъ или учреждения. Тукъ законътъ ботватъ ли се или въ ленйе за налагане съот: ность) " още въ ония вре-ПР
доброволно съгласие. има императивенъ харак- чужбина. Цената въ та- ветното наказание. За на-; йена, когато стагнациятана
ждно е, следователно, теръ. Чл. 22 повеляаа то къвъ случай се определя' шия случай е меродрвенъ не е^била въ такива > з г
патите, които чл 20 да- ва облекло задължително отъ комисия въ съставъ: чл. 58, споредъ който за' м^рй и форма, или е лип«|
неприложението на чл. чл. свала съвсемъ, колко по-^
на индустриалните за- да бжде изработено въ
!ения, да, бждатъ из- страната отъ местни про едно вещо лице, предста- 20 и 21 въ свръзка съ чл; вече това е необходимО|
1зувани при това фак- изведения. Основанието на витель на М-вот на Тър, 22 шефовете на учрежде- да става днесъ. Ние «Щв|
«еско положение. И за- тая категоричность лежи Промишленосьта и Труда, нията се наказватъсъ глоба» завършимъ.шодчертаваики»
«а чл. 21 отъ с. з. наз- ' въ обстоятелството, че тек на финан. власть, на Търг. въ размеръ отъ 100 до че вънъ отъ всички съоб
Индустр. Катара и пред- 1000 лв. златни. Всички
„Поемнте условия и
стилната
индустрия
е
съ
ставитель
на учреждени глоби наложени по този ражения • и "доводи, които {
гсанията за доставки чрез
би^ме имали за въ полза |
згъ или по доброволно най-стара протекция и е ето — купувачъ, споредъ законъ, включително и на националната българ'1
могла
вече
да
се
развие
костумната
цена,
увели
тази, се събиратъ по^си
1 гласие(спазаряване) треска «индустрия, наредбитЪ,
I да еж нагодени спо- до степень да задоволява чена съ 20 на сто печал лата на чл. 60 отъ е. з. на закона* стоятъ надъ»
безъ
остатъкъ
тия
нужди.
ба
и,
разбира
се,
ако
пред
по реда на преките данъ-<
аъ възможностьта да
Всички тези постановле приятието е съгласно, из ци и по дневния курсъ всичко и еж задължител- цатъ изработени отъ мепосочен^
ите насъодчавани пред- ния на сега действующия вършва доставката при (чл. 61 отъ с. з.) на Б. Н.' ни. за;,, всички;
1
учреждения,
които
безус
законъ
за
насърдчение
тая цена.
ятия произвеждащи по
Б. — „купува" — въ деня,
ловно
требва
да
ги*
изпъЛместната
индустрия
еж
въ
ни предмети . . . " Кои
на съставянето на акта за
тези предприятия? —Уч- съгласие съ закона за Б.
При това положение константираното ,, наруше нявате 'за да не бждатъ
«щенията еж длъжни О. П., по който общините нняснотии и пречки нема ние. : -••.., .'.4 ".'
, обвинени ; въ игнориране
неговите постановления и
ги знаятъ. Министерст- еж длъжни да извършватъ по приложения наредбите
Такава една защита е
о на търговията, про- своите доставки. Основния нв 3. Н..М. И, за достав необходима. Макаръ и мал обременявани съ 'отговор
иленостьта и труда из- и сжщественъ принципъ— ките на държавните, ок ка на гледъ въпросната ностите, аоито той пред
ртва списъка на всич- публичностьта и конкурса ръжни, и общински учрж- привилегия все пакъ е вижда.' -"••.^••". •- • V •> • предмети, които се про- (чл, 109 отъ 3. Б. О. П.) дения. Отклоняване отго- отъ естество да насърчи
еждатъ въ страната и не се накърнява съ описа ворносьта отъ неспазването всеко начинание въ обОтъ 1 л до. 3 0 ноември
отъ естество да задо- ния по горе начинъ, по имъ, следването, е по ласьта на индустрията,
явотъ всичките илн който споредъ закона за трздно. Въ този законъ осигурявайки му единъ дос т. г. въ майчиния домъ
ь отъ нуждите на уч насърдчение местната ин всички привилегии закон та големъ пласиментъ- -на при общината е имало 22
дустрия (чл. 20), ще треб одательтъ е защититъ съ
произведенията въ разли раждрния; и еж извърше
Сега едииъ митнически ва да се определи износ- секции. Спорадъ чл. 55 чните доставки за държа ни 25 операции. Презъ еж
%е равнява на 20 книжни.
отъ
сжщия. за всека вата,, окръга и общината,, щото време е имало всич
ко 413 посещения.
' •

ч

ЙовнтУшгш

20) Да се направи пър ците като за цельта със10.' Да се приготвятъ по
вия слой настилка съ м4- тавятъ една скица и да- емни условия зя шосира*
Постледните решения на техкинескня съветъ стенъ чакълъ на ул. ,.Ц. датъ мнение кжде да бж- нето не ул. Богомилъ и
Борисъ" и площата Ек- датъ преместени послед Кавалска.
при общината
заръ Иосифъ съ огледъ ните.
~
11) Да св направи спа
9 Те^ническиятъ съветъ инжанера Поповъ. Коми за китониране сжщо така
1) Да се приготвятъ по заряване за увалване на
ри общината подъ ржко- сията да се произнесе по и на ул, 27 юлий.
емни условия за отдаване Кестричския пжть съ ватрдството на кмета г. Н, проекта, като има и предъ
21) Да се приготвятъ на търгъ направата нака- лякъ отъ окр. инженерство
|опойъ, въ неколко по- видъ решението на общ. поемни условия за шоси- лдъръменъ пжть три мет
12) Да се съобщи на
/ледователн ' заседания е съветъ.
рането на следните улици: ра широкъ покрай оградата представителя на групата
|ачерталъ програмата за
10) Техническата дирек ул. Дръ Пюскюлиевъ отъ на новите гробища, който работници, които доставять
текущите строителни ра ция да приготви обстоенъ ул. Капитанъ Райчевъ до да започне отъ последната чакълъ да спратъ достав
НотиЯ Както подчертаха и докладъ за състоянието на Добришкото шосе.
улица на регулираните ква ката,
Цкои отъ тукашните еже- водопроводната- мрежа въ
Ул. Капитанъ Райчевъ ртали кв. 488, северно отъ
13) Да се приготви смет
гкевйици, пост. присжтст- града и за всички необходи — крайните квартали и Добришкото шосе и да про ка и планъ за възможни
||йд на общината е реши ми материали за поправка отъ тамъ улицата презъ дължило шосето за но те поправки на паважа по
ло,* въпреки никои неудоб та на сжщия, както и за новоурегулиракит* квар вия затворъ.
ул. Царигргдъ, сжщо и за
ства, строителните и бла доставката на нуждните тали, до сметището.
3) Да се свържатъ вхо разширението и направа
гоустройствени работи да части и водопроводни тржУл. Нишъ отъ Соколска довете на новите гробища тротоара предъ окржжнорродължатъ и презъ зим би за разширение на мре до отводнителния каналъ съ пжть четири метра ши то управление и градската
ния сезонъ. Това си реше жата, сжщо и галванизи- — песъчинка.
рокъ съ добришкото шосе. градина.
ние Пост. присжтствие мо- рани тржби за направата
Ул. Бр. Миладинови —
14) Да се направятъ ну
4. Да се поставятъ бор
Гйвирасъ тежката стопан-* на частни инсталации отъ отъ ул. Търново до Отец дюри на ул. Добричъ — ждните профили и скица
.йка й • икономическа криза, градската мрежа до строи Паисий.
северната страна отъ ул. за детска градина на пло
:която блшува въ страната телната линия на дворишПжтя за Максуда — отъ Крайна до кв. 588, а сж щада при училището Ара•гй която въ нащия гр*адъ тата.
ул. Кракра до памучната що така и по южната часть баджиевъ. За направа на
се чувствува най-осезател
11) Да се направи вь фабрика (по новата реги- на ул. Добричъ отъ Тра градината да вземе учас
но отъ всички- други гра най-скоро време едно пре лация — 5 м. платно).
кийския домъ до ул. Крайна тие и г. Новакъ.
дове въ страната. По този дварително проучване за
Ул.
Войнишка —• отъ
5) Да се запълнятъ ями
15) По отношение мазил
начинъ ще се създаде ра начинътъ на прокарване Каналска до отводнител те и изглади улицата пред ките за които е произве
бота на стотици безработ водите отъ извора „Аяз- ния каналъ.
новите гробища, като за дено и малонаддаване на
Улицата между кварта цельта се уоотреби пръсть 13 того и възложено отъ
ни, варненски граждани.
Мото" и местото кждето
(?•«. Ето; игсамата програма ще се свържатъ съ глав ли № № 596, 597, 575, отъ изкопи на нови по комисията на* мойстора Д.
410 и 411 (между стройки.
ния водопроводъ. Да се 576,
№ строителните работи:
В. Чакжровъ, ако той е
болницата
и
Евксинограднаправи
изчисление
дали
съгласенъ
да му се плаща
6)
Да
се
съобщи
на
г.
.е Водне - канализаци тия води ще могатъ да се ското шосе).! ь
по
старите
цени добити
Новакъ
да
разпореди
да
онно отделение
поематъ отъ нашия водо
при спазаряването отъ 15
Ул.
новонаименована
Осе
насади
живъ
плетъ
отъ
1^.1) Относително достав проводъ.
тецъ Паисий между ул, подходящи растения, който май т. г„ а именно: за глад»
ката >на резервни части за
Войнишка и колодрума.
да послужи за ограда на ката мазилка по 46 лв. на
12)
Натоварва
се
Инж.
,,1
|род6м^рите „Сименсъ и х. Стояновъ заедно съ ю Шосето отъ старата га новите гробища и пред кв. метъръ и за фугиров'[Халске" натоварва коми ристконсулта на общината ра — ул. Русенска до шо пази влизането на доби- ката по 45 лв. на кв. ме
сия, която да ги закупи да направятъ всички фор сето Варна — Бургасъ, тъкъ.
търъ при условията описа
'отъ тукашния житель Ата- малности за очуждаване во- поемните условия за това
7) Архитектурното отде ни въ малонпддавателния
йасйТодоровъ и за цель дате на извора ,,Аязмото". шосе нема да обхваща цъ- ление
да изработи плань листъ отъ 13 того, като
та да състави надлежния
13, Да се произведе спа- лата доставка за нуждния и поемни условия за пос му се съобщи че изпла
протоколъ. Съставъ на ко заряване за направа мазил камъкъ.
тройката на една съвсемъ щането ще става пестепемисията: прадседатель пом. ките и стъпалата на стъл
22. Де се шосиратъ след лека сграда съ минимумъ но де края на м мартъ ид.
кметъ Ц. Ханджиевъ?и чле бището, въ сжщото спаза- ните улици по стопански четири стаи, салонъ и кух- . година.
нове; инж, Кърджиевъ и ряване да се включи и фу- Начинъ, като се направи ня, отъ които едната ше
инж. И. х. Стояновъ Из гирането а за балустритЪ спазаряване съ представи служи за канцелария, една
Санитарното отделе
плащането на доставката и канавките за отводнява тели на група работници: зз работници и една стая ние
при общината е из
да стане отъ бюджета на нето на стълбището да се
Ул. Нишка отъ Войниш и кухня за гробаря. Сжщо вършило следната работа
текущата финансова годи приготвятъ поемни усло ка до Рилска.
едно отделно помещение отъ 25 ноември до 30 ежшна и идната. ;
съ
огнище за службата на щия: прегледани съ сани
вия за отдаване на търгъ
Ул. Македония и Мила2) Да се направятъ 1—2 целата работа.
гробищата.
Сградата ще тарни книжки 87 души;
динова отъ Търново до
•улични утоци, споредъ ну
се построи до входа на направени санитарни реви
14) Да се направи про- Маринъ Дриновъ.
ждата на ул. Бургасъ или ектъ за канализиране на
гробищата—западната сгра зии 287; съсаавени актове
Ул.
Тракийска
отъ
Ка
да,се поправятъ сжщест- училището „Царь Симеон" налска до Нишка.
на. Да се предвидятъ сж 3; взети проби за анализъ
вующитъ- такива.
съвместно съ архитектур
23. Да се проучи и при що така и отходни места 16; прегледани болни —
ф-З. Да се напрасятъ не- ното отделение.
280; направени превръзки
готви проектъ за напрвва за мжже и жени.
|,.опко улични утоци поул.
7)
Да
се
направи
спаза
101; дезинфекцирани дре; „Преславска" и площада II Архитектурно о т д е  на подпорна стена въ ряване за изкопаването на ки на 197 души и пр.
морската градина, която
ление
прадъ общината съ огледъ
да
служи за разширение ул. Северна и св. Атанасъ.
15) За отвеждането не
на корегиранато на после
9) За всички улици, за
чистотите отъ скотобойна- на ул. бул. Фардинандъ които не е взето решение Четете и разпрост
дния.
между
ул.
Македония
Ка
• 4) Да се направятъ ули- та да се направятъ корита налска.
да се извършатъ землени- ранявайте Варнен!чните,утоци на ул. Саидо- до морето, за което арх.
имъ работи съ спаза сни Общ. Вестнинъ
24. Да се приготвятъ по .те
ва съ Фардинандъ и се Севовъ да направи проектъ.
ряване,
да се съставятъ
свържатъ съ канана сис- Проекта преди да се '^из емни условия съобразно поемни условия за отдава
пълни ще бжде прегледан представения проектъ за нето имъ на търгъ.
темъ „С".
5) Да се купятъ тржби и одобренъ отъ техничес- подпирна стенана бул. Фер- И В ИШйШЦИЩЦЦШ.>^^
за водопровода • въ инва . ката дирекция и отъ об- динандъ при пристанище
лидния кварта лъ улица 9-та щин. съветникъ инженеръ то между ул. Солунъ и Варненско Градско Общинско Улравнение
Св. Атанасъ.
| 7) Да се довършатъ в с Бръчковъ.
25. Да се направи спа
^домернигЬ шахти въ ско16) Ремонта на скотозаряване
за землените ра
!тобойната.
бойната да продължи.
боти
на
улиците
Сливенъ
| 7) Да се започне кана17) За очистване на пеи
Царь
Крумъ.
• лътъ на ул. Шейново, ка съка, както и за направа
Гр. Вгрна, 30 Ноемзрий 1929 година
26*. Техническата дирек
то за спазаряването да се калдаръмъ предъ скотоВъ допълнение на обявление № 24108 отъ
[поканятъ всички предста- бойната да се направи спа- ция да дава всека сжбота
19.
XI,
929 г. публикувано въДържавенъ ^вестникъ
сведения
за
извършените
[ вители на група работници заряване и следъ като поброй
195
отъ 27. XI. с. г„ обявява се на интереи
започнати
работи,
които
които- се занимаватъ съ следньото бжде одобрено
сующше
се,
че на 9 Декемврий т. г. до 10 часа
да
се
отппечатватъ
въ
об
5 направа на канализации. отъ г-нъ Кмета, ще се привъ
Варненското
окржжно данъчно управление ще
щинския
вестникъ.
[ В) Да се направи кана- стжпи къмъ работа.
се
произзеде
търгъ
съ тайна конкуренция за дос
Въ заседанието си на
I лътъ на ул. Съборна мажIII
Пжтно-мостов©
от
тавката
на
70
куб,
м.
разенъ дървеяъ строителенъ
14 ноември т. г. техничес
I ДУ Ул. Ив. Асень и Нишъ.
деление
материалъ.
кия съветъ е взелъ след
! 9) Да се продължать
Приблизителна стойность 160,000 лв. Залогъ
18) Да се продължи пж- ните решения:
, работите"на помпената ста1) Натоварва св пом. кме 5 на сто въ бансово удостоверение и документи съ
| нция при морските бани, теката по ул. генералъ Ко; следъ като специалната левъ до могта (Еникьойски та Ц. Ханджиевъ, ас. ин- гласно 3. Б. О. П.
инженеръ Ив. Митевъ, и
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
., комисия се засили съ още пжть)|
чиновника
по
общинските
и
пр.
еж за сметка на доставчика.
\ двама членове машинния
19) Да се направи осноимоти
Бочевъ,
които
да
Поемните
услолия могатъ да се видятъ въ об
I инженеръ Стефановъ — венъ ремонгъ на ул. Аспаобходятъ
местата
въ
които
щината.
I првподаватель въ машин- рухъ между §Преславска и
еж разположени тухларни
1—1236—1
Отъ общината
| ното училище и електро- Одесусъ.

П ш . „НОВИНИ"

регулационното §
рось и политическото ос и за низкото умствено нраделение
при община*,
ствено
състояние
на
пра
вобождение на България,
извършило
следната рг
както и ка дейци по у- вославното българско ду
та
отъ
25
до
30 ноем!
чебното дело , следните ховенство. .
т.
г.:
регуладионнати
ко|
Ивайло,
ул.
Омортагъ.
Маса улиии на града
улици; Отецъ Паисий, ул. 8) II Пресвитеръ Григорий
сия
е
има
едно
заседан
Преименоеагь
се
съ
презъ течение на години
между кварт. * 572 и 573, писатель в ъ : Симеоновр
еж биле произволно и съ погподходящи за местона 584 и 600; ^айденъ Ге- време, иидзирательна чер приготвенъ е проекта
вършено несполучливо на хождението имена, след ровь, улицата между кварт. ковни храмове, въ чиито двор. и уличната регу
именовани^, Нуждата отъ ните улици и площади в на търгов. учил. и 581 и произведения се забеязват ция на новата часть )
подроб^ 0(
едно ново , пренаименрза- старите черти на града; 586; Тодоръ Икономовъ ул. значителни кжсове и съ Сесъ-севмесъ;
снимка на барутната ф,
$ие на никои отъ : улици. Мусалла, ул. Малкв Прес между кзарт. 596 и 581, светски характеръ.
тЬ.на.'. Варна, се чувстра- лавска; Парашкева Нико- 593 и 599; Райно Попо- 9). II Черноризецъ храбъръ рика; дадени еж три сл
дзу, ул. Св. Парашкева; вичъ, ул. между кв. 581 и писатель презъ Симеоно- ителни линии за нови |
ще, отдавна... ч, .
Преди и1жолко месеци Рибенъ площадъ, площадъ 595, 596 и 597; Ник. Ми- вата епоха, чиятоличность стройки; проучеоа е поц
б е ,| назначена специална Коларски; 1 Житенъ пло хаиловски, ул между, кв. е недояснена историко - гоновата мрежа на 1 ^ ! ^
комисия която да преиме щадъ, площадъ. при елек 597 и 595. Ив. Богоровъ, критически, ала той е и еж трасирани нови ц «^
нува'...не <ои улици, както трическата централа предъ улицата между кварт. 598 остовалъ най-важна следа лигонови точки и и ищ /^
и .'да' оградели имената на бдьдащата житна борса; и 599; Конст. Фотиновъ, въ тогавашната ни книж- рени дължините на и^; 1»-всички кози улици. Коми Съборна, ул. Пиротъ, бив ул. между кварт. 599/ и овность—полеминното си жите; измерени еж 17 ц ^
сията /е,, вече; привършила ша пакъ ул, ;Съборна; Пи- 600 ' (а-во Гроздъ), Сава творение за отбрана на ви постройки; издадени;; »•:
работата си и нас»оро об роть, ул. Митраполс.са.
Рацуловъ улицата: между славянската азбука.;
скици: за частни имоти^ ЦКСлл.^вгь-, се като
про
щинския съветъ ще бжде
ква>т.
579
и
582,
'
6
8
1
и
броя, за бездомници по»
10)
II
Епкскопъ
Констансезиракъ съ тъчи въпроси. дължение една отъ' !др': га 682; Цзни Гинчевъ, ули тинъ --г; български писа «тариални гктова ,12 бр ф
-''. цата между кварт. 582 и- тель въ,Симеоново време, частни по чл. 27 —13
Подолу . давше списъка следните улици:
на.уднцне, споредъ ко- •;. Въ ул. Козлудуй, улиц^- 583,680 и 681: Райко Блъс- въ чието гавно произведе даденъ е ходъ на всин
вйтт) ,имъ наименования: тЬ Крива,- Козлудуй и-Ма- ковъ, ул. между кварт, ние „Поучително Евангел преписки по регулацио» I""||М,, Даръ Крумъ, улица Па- газинна; въ ул. Ц. Самуипъ 679 и 680; Василь Кън- ие" стои. и една молитвв характеръ.
улиците
Ц,<
Самуилъ
и
рушава; Патлейна, улицата
чевъ, ул.. между квартал, въ, стихове, наречена азбу •. Отъ 2 5 д о 3 0 но(1 ф.
между кваргалит^? 99 и Гирдапъ; въ ул. Търговска, 671 и 679; , Добри Войнй- ка—пръвъ опитъ за ела-. врий т. г. въ общинска №
;
100: Плиска, ул. Св Геор улиците Малка Търговска ковъ, ул. между квартал. вянската поезия.
житна борса еж приети1
ги; Омортагъ, ул. Кумани; и Търговска; въ ул. Во- 584 и 585, 670 и 671; 11/11 Иванъ Екзархъ — нали следните коли: хц
Царь Калдянъ, ул, Успен- денъ, улиците Чакърова и Василъ Друмевъ улиците , най-виденъ и вещъ нашъ то 66, (550 лв. стот^
ска; Преспа, улицата меж воденъ; въ ул. Дебъръ, на кварталите 585,, 586, рисатель въ Симеоново кгр) колосъ 2, (840) рлщ
ду'кварталите 93 и 146; улиците Богомилъ и Де* 769 и 670; Из. Пановъ,ул^ време, въ едно отъ чийто 15,. (400/ мамули 92 (32!
Оресритеръ Козия, ул.' Пе- бъбъ, като съседната улич< между квартЛ 586, 587, 667 произведени Шестодневъ ечемикъ 25 (370) овесь щ,'.
т
ш,
риологъ;, Пресвитеръ Гри- ка между кварталите 112, и 668; Георги Измерлиевъ,
той
очерова
съ художес (330) просо 4, (320) боб т
горий,,улицатамежду квар 112а, 110 и 111 сеимено- ул. между кварталите 649,
47,(1420) леща 1; (72)
талите! 174 и 175; Черно аа Богомилъ.: > ;•'.•...- •.••"; 657, 666. 667 и района на твени изрази царските фий 7, (425) нахутъ I т
ризецъ. Храбъръ, ул. Пор- , Да• се.: проименуватъ съ лагера; Хр. Г, Дановъ, ул. дворци въ Преславъ, из (630) слънчогледъ 8 (48 Р
тогадска:' .Егшскопъ.., Кон- имена на ;иестни. дейци у- междр квартал; 570 и 571: ящните храмове и• самия
№
стантйнъ, .улицата".; между, лиците: Янгелъ Георгевъ* И± Д. Шищмановъ ул, Царь Симирна. ,, , ..V,
кварталите 167, ,171 169 и Линия XII; Александъръ между;квартал. 569 н 570. 12. Н Царь Сймеонъ —най-великъ български царь
170;^ Иванъ Екзархъ, ул. Василевъ, ул. Царь Крумъ;
Щ(
Съ
имената
на
славни
Св." Марина;.. Цярь Сими- Никола Къневъ. улица ч/жденци, заслужили на И книголюбецъ.
Следва
онъ, ул. Гургулята,, която Зенчанъ и допълнителна българския' народъ да .се
презъ ул, Преславъ се С т р у м с к а които еж
\ ,
свързва съ, ул. Царь Бо- продължение една отъ именоватъ:
Паведъ
Милснковъ.
ул.
р>исг., като съ Гургудята друга; Стоянъ х. Ивановъ, Соколсйа; Иидерле улица
се "наименува съседната ул. Зелено Дърво.
между кварт. 651. 655,
;
Умоляватъ св домопрйтежателнте и собствениците Ле
навооткритд улица между > Да се преименоватъ съ та
:»пи, които възнамеряватъ преаъ идния сезонъ да дави
и 657; Каницъ улица
квар. ...7. и 32. ,
- ' . имана на строителите на 649
ь дъ вдемъ стеи и вили за летовници и желатъ имени
та
между
квартал.
582,
.,... Преимяноватъ се ?съ нова България: Петко Каимг» до бядатъ поместени въ проспекта за идната тодш
да подвдатъ най късно до 15 декамврий т. г. въ бюрото ...
имена,на дейци; и мест раЕелоаъ, ул. Шопска; 654, 587 и 605. ,
Да се преимековатъ съ
л!ето!лници (»ъ новня театъръ) декларация съ подробно с&\ |
ности, свързани съ нашето Драганъ Цанковъ, ул. Ра
значение на стаите и вилите, съ КОЙТО резполвгатъ, съ у«1
на
видните
македонски*
освзбежяение, съ оредо? дина; К. Стоиловъ, ул Ло
бечвато, което прктежаеить течния адресъи пр.
дейци:
свободителната епоха.и съ зарска; Марко Балгбановъ,
Въ проспект» ща бждатъ поместени СЙЙО .ония кжщ
Трдоръ Ялександровъ,
ул. Харчеза; Ст. Стамбостарата ни история:
комто
еж обя«е.»и и о^говерятъ на всичхи условия за хт
ул, Иларионъ Макариоека и кокфартг.
7 Царь :Освободитель ' ул, Ловъ, ул. Саидова.
полски; Генералъ 'Прото....;, Записв»нйятя на стаите и вилите въ проспекта й
Северна; Санъ Стефако ул.
Въ новата-часть на гра геровъ, ул.,Храбъръ.
стави срещу заплащане на едяа такса отъ 100 лева. Дек*
Житна; ,|"рафъ Игнатиавъ да уЛиците мен<ду казар
ррдлите—б^аики се нолучаватъ отъ финансовото отдел
Къмъ настоящия прото
ул.. Св. , Ятанасъ, която мата, болницата и търговН!-е пои общините.
пресича улиците Санъ Сте скрта гимназия да се иа- колъ се прилагатъ обяс
При това общнато умолява дсмопкитежетелкте, ко№
фано и, Ц. .. Осао5одитель; именоватъ на руските дей нителни бележки за ли
щ? дввать стяи иодъ нагмъ на летовници, да вземать св*
кр.мвнно мЬрки да снабдятъ егеите си съ всичк» необо|
Князъ Дондуксвъ. ул. Бо ци в ъ огвободигелната цата и мЬстностите съ
.
които
се
наименоваха
ули
е* удобства, да иматъ непреиенно модернни клозети (
гданова;,, Князъ Алексаи- война и на отличилите се
с«здда,щ«,
да очвстять дворсаете си и де направятъ тро1)
ци
въ
града.
дъръГул; Княжеска, Сг. местни военачалници въ
арч.,предъ домовете си. ,
„06ясимтй.гз*зк
бепд»№км'
Богориди,- ул. Златица; боевете при Варна и Тут'
гр. Варна 27 XI 1929 годвнг.
Саищовъ, улицата между раканъ: Тенералъ Столе- • ?«> тч които се наишамгн.1
Стъ община.
кварталите 179 и 180: Чи- товъ, улицата между кяарт.
НОЙЗТЪ У1ШЦН7&
провецъг улицата между 711, 712 и 576, 577; Т е
2 II Патлейна - местноеть
Варненско Градско Общинско Управление
кварталите 9?. и 92а; Ко нералъ Сисбелевъ, улица- ЕЪ планината, южно отъ
привщица,. ул Кок^рджа; та между кварталите 710, Преславъ, дето е билъ
Канлждере ул.Видинъ; О- 711 и 575, 576; Генералъ мънастиратъ Св. Пантелейколчица улица Хайдутска; Гурко, ул. между квар^ монъ, строенъ отъ Царь
Бачо Киро, ул. Дри.-юзз; 709, 710, 574, 575; Гене Бориса, въ който той е
Карлово, ул. между кварг. ралъ Пйренсовъ, улииата живелъ и починалъ като
гр. Варна, 25 ноемврий 1929 год.
[
125, 126; Тунцжа, мажду между кварт. 708 и 709, монахъ. Тукъ еж работели
Въ допълнение на обявление № 23668 отъ И
кварт. 113, 114; Марица. 573 и Ь74; Иванъ Якса- и българските книжовни
XI.
1929
год. публикувано въ Държавенъ вестник
ул. между кварт, 124, 125 ковъ, улицата межну ква ци ве Симеоново време.
брой
191
отъ 22. XI, 929 г„ обявява се на интерП
и 110, 123;Искъръ, ул.-из рталите 707 и 708, 571 и
3
Ш
Плиска
стара
сто
сукщите
се,
че на 24 февруарий 1930 г. въ Вар!;
край кварт. 126; Вптакъ, 572; Николпй Нинолаевичъ лица на България, север
окржжно
данъчно
управление ще се произведе т"в|1.
улицата, която води за (старши), улкиата продъл но отъ Каспичанъ. Въ Пли
съ
тайна
конкуренция
за отдаване на предприемач г
старата гара; Петлеш овъ жение на ,ул. Опълченска; ска еж разкрити основите
направата
на
централна,
отоплителна инсталация И
ул." край -'кварт. 243 и 244 Генераль Кисаловъ, ули ка малкия и гол^мъ двоградския
театъръ
въ
Варна.
<••.',
въ А уч ; Азкгентий "Ве- цата между киарт. 706 и рецъ и на две черкви Предложенията
ще
се
приематъ
отъ
15 до 1
пешки, ул. Камачарска; 707, 688 и 689; Генералъ базилики.
.
часа.
Приблизителната
стойность
2,200,000
лв. 3
Иларчонъ Макзриополски, Кантар джи евъ, у лицзта
7)
II
Пресвитеръ
Козма
—
логъ 5 наето въ банково удостоверение и докуме» I
ул. Св. Никол<; И-сань 8а-• между кварт. 705 й 706;
български .писатель въ
ти съгласно 3. Б. О. П.
зовъ.ул. Витгла;:сйь; 11*р- 689 и 690,
времето на Петра и СамуВсички разноски по сключване на договор
чевичъ, уяиц-та м?м<ду
Въ новата часть ка гра
гербъ, данъци, публикации и пр. еж за сметка
кварталите 23 и 24, 52 и да о>:сло търговската гим илз, ревностенъ борецъ
предприемача.
53, 86 и 85 аь 2 чч;,Цчрь назия да се наименоватъ срещу появилите се въ
, Поемните условия съ планове се получава!!
Ив../.лександъ;»., ул. О- сь имена на български пи България секти, особено
отъ общината срещу 250 лв., внесени въ твхи|
тецъ Паисий; Ца^ь Огрл- сатели и дейци презъ въз противъ богомилите; ела
ческйта дирекция при общината
,
|
цимиръ, ул. Ц. Калоянъ; раждането, черковния въп- вь беседите му се съдържатъ важни свидетелства
1—1220—1
отъ община*1
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