Год, XXXV

Варна, 1 3 януарий 1930 год.
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Абонаменть:
За година . , 55 лв.
За 6 месеци 30 лв.

Официални по 2 лв.
на квадр. сант.;^
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ИЗДавА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
[излиза ВСЕКА СЪБОТА

Б р о я 1 левъ
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Смьтамъ за необходимо да
,Варнен. По' законопроектъ, приготвенъ от
ща? въ ,броя си прабителетбъпо, но пака си
направя веднага едно съ-' 1
остана
и
до
него
надали
ще
атъ 7 т.м. по
общение. Въпросътъ, ксй-'^ в
мести статия подь горното дойде редъ: Обаче, тоба що Заседание 25 XII 929 г.
Ник.
Стамболиевъ
то повдига г. Русчевъ е ! „
държавата
не
може
да
уреди,
заглаВие отъ Кмета на града
4
Кмета г. Н. Поповъ: г-да
г. И. ПопоВъ. Поради тоВаче града, бъ грижитЬ си за бЬд- общински съветници, при Лицата, които заграбиха най-спешенъ и затова сегаГч
през* 1922 година мътта ще отговоря само на него1!?1
Въ статията се третира е- нитЬ, 'ръбва да -стори и то
динъ много Важенъ и отъ го- день по-бързо, защото живо конституирането на днеш отъ Пекаревия кварталъ Назначихъ една комисия1'*
• \
ното пост. • приежтетеие,
лЪмо значение за града ни та го налага.
Общограждански кемитетъедното пом. тметско мъс- бЪха снабдеои чъ крепост начело съ архитекта, коя-';8
Въпросъ, по долу поместВаме
изцело[тази статия на г. По- сжществува отъ нйколко го то остана вакантно, пора ни актове. Следъ смяната то веднага следъ дъждо-/',5
на земл е дъ- лекото управ ветъ да обходи граждани-',
дини, но отъ скоро вргме той
поВъ:.
ди обстоятелството, че из ление не само актоветв ГБ на които кжщуркигЬ1'°"
положи
основите
на.една
си
Т ' о същестВува въ всЗКо
адо годе организиран* общ^- стемна, трайна дейность. За брания псм. кметъ г. Бояд- но и мтнетата съвсемъ без еж съборени и да състави^ 1
стВо за подпомагане на бед- успбхътъ, обаче, е потребно жиянъ отказа да встжпи причинно б-вха отнети отъ планъ за възстановяване ,|:
ните. НеКои среди го отри- съзнание и съдействието на въ длъжность. Въ днеш ТБЗИ варченски граждани. на разрушенитв кжщи, Ще,^ о
чатъ и осъждатъ, Като го цЬлото гражда стбо. Коми ното заседание на съвета
Моля пост; приежтетвие подпомогнемъ доколкото ,ъ
намират ъ и унизително за чо- тета ще добива средствата следва да изберемъ' новъ
си
сега
чрезъ
облагане
на
ме
да сезира съвега съ този средствата насбщината по-Г[
веКа Но нигде социалните
преобразувания не се дасти сото, рибата, бЬлия хлЬбъ и помощиикъ кметъ на ме въпросъ.
ЗЕоляватъ,
пострадалитвъ
гнали До иделната цел* - ра- всички покупки въ всички-ма стото на г. Бояджиянъ.
съ
пари
и
материа.
и.
^е
Второ.
Чувгмъ,
че
раз
$еитво въ притежаване на газини съ благотворителни
Аа. Г а ч а в ъ : Искамъ даването
авансъ
на
обНа
другйтъ
питания
Щ^и
марки.,
Въ
града
ни
се
консу
средствата за живеене и ка
кто Отъ негапомнени бреме' мира около 2 мил. кгр. ' месо думата, за да направя ив ЩИИСКИГБ чиновници ста отговоря въ едно о?ъ сле•'»»
на, така и днесъ, , бъ бсички —по / лб.да се обложи —2 колко питания.
вало чрезъ н-вкакта кан дующитв заседания.
**,
Кмета: Щй ви дамъ ду тора въ града. Не см%та
'държави, дори- и най богатимил. лв. Отъ белия хлЬдъ оКмета
пречете
постано^е
те, бсе има беднп. Съ специ- коло 800000 лв. и отъ 'други мата следъ избора.
алнно социално законодател покупки 2 мил. лв. - 4800000 • Ип, Кръ-стеаъ: псм. ли г. кмета, че този на- влението на Окр. усравиЛ
ство, где по бече, где по мал лв годишно. у?екъ облогъ и кмета г. Бояджиянъ не е чинъ на изплащане заплг- тель за поправкитъ, коитс'
титв на ЧИНОВНИЦИТЕ е у- се правятъ въ бюджета н«!)П
ко.се годпомагатъ слабите, достатъченъ за една органи
зирана благотворителна дей давалъ оставка предъ съ низителенъ за обшината. общината за 1929 1930 г . Ц ,
но и- гдето тия грижи еж най
големи бсе пакъ за благотво ность, бгзъ просия. М(ака ни вета. Отъ (|зурмзлна глед "Хр, Мирски: ОбцинскиВпкса и еж, каза г-Н1|'/
рителното дЬло има мЬсто. ебинъ нещастникъ не ще ос на тйчка, ще ф-вбва съве чтъ съветъ може да се кмета, н^кси дългоие ж''|
тане на улицата, гладннъ,
Още повече то ,има мЬсто въ
та дл приеме -оставкатаику-.
страни, гдето липебащъ оргабосъ, ни единъ беденъ ученикъ и следъ таа"а*; дег се прие- ...свиква на извънредна и общината, за които съЕетг:|
не'
ще
бжде
занемаренъ.
Лоредовна сесия само '• съ "не е" предвидилъ кредити! ж
низирани социални грижи и
гдето, както въ Варна, има носима тяжесть, иска се по тжпи къмъ избора на ноа предварителна покана БЪ
Ав. Г а ч е в ъ См-вта, Ч('1а'
множество бедни—старц, небече воля и мисъль за бедни пом. кметъ. '
която
е
означенъ
точно
окр,
управитель н%ма грв,Ц
мощни,' вдовици, сираци и др. тЬ и още едно ясно съзнание
Кмета: Н^мамъ нищо дневния редъ и мвстото во нищо да измънява.
^р
за-националните
злини
отъ
набрали се по много понятни
К м е т а : Окр. управителг|р,
причини.
. . , * израстналите въ мизерия, противъ да се приеме ос- кждето ще заседава съ
небъзиитани, •• необразовани,таЕката на г. Бояджиянъ. вета.
не згсъта прагата, кои^3(а благот орителното дЬ болни бждащи граждани.
Приема се.
На
б
декември
е
разнато има сбщинскиятъ с ъ ? а н
ло въ 'града ни еж се втдали. ' качалото е трудно, дано
Даде
се
петъ
минути
отмного гражданки
и гражданида успее. Гражданството-? надихъ. Следъ отдиха се сянъ за подписъ отъ об- Еетъ. Той егмо црилегаиа]
0
щинскитъ съветници един вестни постановление, кс!
—хвала имъ! И ' гп° е разпо- изпитание—да докаже кадър
кжсано и неорганизирано. но ли е да изнесе едно добро пристжпи къмъ избиране протоколъ, че на сжщата ито еж задължителни. Ин^
Средствата на бсички дружедЬло и то до като е още бре- съ тайно гласоподаване на дата общ. съветъ е имал станцията, която утвържда\ а!
стве еж случайни и никога бъ"Ме. ^изериятя е страшна, пом. кметъ.
заседание и следъ което ва бюджета е и контроли?^,
опредЬленъ размЬръ за да мо- но мнозина не я знаятъ, за
л
се разгледали и обеждили инстанция. Ние бихме мс:"( в
Хр.
Мирски
заявг
,
отъ
гатъ да разЬиватъ системна щото не могатъ да я бидятъ
и трайна деятелност//. Доте макаръ и да е, около тЬхъ. групата му (опозиционния редъ въпроса съвета ре- гли да отхвърлимъ посте^
гнала е и на управляющитЬ •7}и требсало единъ Верги блокъ) че се въздържа отъ шилъ: (чете решението) новлението на окр. упраЧ^"
дружествата просияш и. чуднолий, който да ги разведе бъ гласуване,,
Смътамъ, че този начинъ витель, ако беше засегна/е какъ издържатъ такава дей-страшния адъ и да имъ пока Въ резултатъ отъ гла на процедиране не е ре нъкои по сжществеки и^;.
а
ность. Хо просията е дотег же не задгробните, а земни
М"внения.
ун
нала и на гражданството, о- те мжки на множеството суването избранъ бъ: съ дов енъ.
11 гласа за пом. кметъ г.
ДИМ, ЯНЯКИеВЪ пи
собено бъ надбечерието на хора..
Ст. Пешси>: Азъ к ^
праздницп, коеато бсички дру
Хр. Теохаровъ. г. Никола та защо отнетитъ мъста по споделямъ мнението. н;«'
жества и бедни протегатъ Хзготбилъ съмъ докладъ до Стамболиевъ (земл.) гла регулация на н^вкои бедни
ржка, защото най много то общ. съветъ за подпомагане сува съ лозунга: Въ агра- граждани не се изплащатъ кмета, че пременитъ к о и ^
то се правятъ отъ окр. у{ I
гава се нуждаятъ отъ прмощь.на това дЬло чрезъ единъ об
логъ на гражданството' вър ризма е залога на нация навреме. Кмета знае ли то правитель еж незначитег1/
благотворителното дЬло ху такситЬ, които на общи та. Долу сговора!
ва и какво е направилъ за ни. Касае се до запазван^ В]
требва да се организира и т ^ ната плащатъ. Демагогията
обезщетението
на тия гра автономията на общински вп
Групата
на
Работничес
тека, че да има редовно до у насъ мнаго добри начина
1
статъчни средства не само ния е унищотила, тя ще се ката партия гласува съ ждани, както и за отпу- ТБ съвети. Окр. управител ^
за да раздава по /00—200 лв. противопостави и туКъ. Хо лозунга: Чрезъ автономия щането имъ нови мъста.
може ра върне бюджет,|
на слабите, а за де изгради азъ се надевамъ на успЬхъ, та на общинит-в, за работ
Ж . Ж е Л Я б О В Ъ иска за поправка но да прав',/ж
приюти, де организира тра защото делото тропа отдав ническа селска власть.
да знае по чие нареждане самъ измънения, това е н'»( {
пезарии, да обезпечи издръжна на вратите.
.А в . Гачев направи ня е вдигнатъ електрическия законно Необходимо е д . г
ката и образованието на бед
Написахъ тия редове съ две колко питания 1) защо въ подземенъ кабелъ отъ вто проучимъ измъненията, кс,
ните деца, болници родилни
оомоЗе за бедни и пр. За то цели: 1) За да осветля граж Варна ^хлЪба е по-склшъ ч рата часть на морската ито е направилъ окр, упрг;'(•' ^6 (
оа е потребно • едно центра данството по пуснатигЬ • бла отъ много други градове градина и пренесенъ на п и т а П 1 .
•?
витель.
лизиране на благотборител готворителни марки и облага
Иска преди да се приг* 1В1
ното Нло и намиране сигур нето на месото и белия хлЪбъ въ страната. Иска този друго мъсто.
ни доходи - за града 'Варна и да ги помоля за съдействие въпросъ да бждесложенъ
Ю р . РуСЧвВЪ Сту- тжпи къмъ разглежданет
не по-малко отъ 3 мил. лева и 2) Да поставя въпроса за за разискване въ единъ довет в и виялицитъ хвър на измъненията, които \
годпшно. Далото трЬбва да благотворителното дтчло на пу- отъ иднитъ- заседания на лиха на улицата маса гра направилъ окр.управител |
се поеме отъ общограждан- тлично обежждане.
с, вета.
.
ждани. Кжщитъ имъ еж да се връчи по единъ пре,,'^
скн комитетъ при общината
2) Работници^ въ ло срутени, а ТБ тънатъ въ писъ отъ това постаковл»'( д<
и той единетбенъ да получа- «8ПЛЯК' *'**? »"1Г<**1Ж<Г.НГ-'- "Л»'» П Р * V * ( « М Л - Ч П »
ба и разпределя- средствата.
зовия разсадникъ по кол мизерия. Иска да се наз ние г г. сбщинскитъ С1'{ ш
, ликакво благотворително Четете и разпрост и ко часа работятъ на день начи една комисия, която вечници, за да могатъ дни
дружество везъ неговото съ
^Н(
гласие не бива да се основава ранявайте Варнен- и защо не се спазва звко- да обходи крайнитъ квар го разучатъ' по добре.
тали
и
да
констатира
на
на
за
8
часовия
,
работенъ
Средствата требва да се до
Хр. Мирски: Чл. в;
самото МБСТО кой е постра- отъ закона за градскит'^ц<
бибатъ не чрезъ просия и не сни Общ. Весткшъ день.
като благодеяние отъ този
3) Кой е назначилъ па далъ и съобразно това об общини казаа въ какъв'^ Д1
или онзи, а чрезъ специаленъ
зача на водопровода, вар щината да ги ^ подпомогне случай окр угравителькс е
узаконннъ об/гсгъ върху граж
ненски гражданинъ ли е за възстановявани на съ- же да се намъсва — кат|Ь
данството.
той и какъ, изпълнява сво боренитъ имъ кжщурки. констатира нарушения «ае;
Лреди 2 години бЬ. разпраята работа.
тенъ - за проучване ' пвдобенъ
Кмета г. Поповъ: неправилности, той връи ,

Общинския съветъ

,
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ятъ са^:^егтр^''сумтг

У°
вегетарианство и месоядство

ощ« 0'49 на.,
от а- г.оито 0'30
з*\ЙП—н<? П Р &В0 м 1 мелнича
За де се тури ред* при съ- фасадна стена следъ предва ря й9О10 2ь р*».-?--" -- на сжДнесъ има общъ повик меръ говори, въ своЯТа
аряне на зградите и за из- рително разрешение или да , щия по «-5ТОТО < брашното, противъ яденето на месо, Илиада, за обсадителигв
1'вгване задръстването на у- се събори изцяло. Не се раз като нввло, рлбетнпц», кур- въ полза на растителната на Троя, че се хранели (Тро:
1Ицитъ к не се пречи на дни- решава да стоятъ тика полу тажъ, герб* и др. Ща имаме
кението, кмета на градв е разрушени и открити части значи б'20 лв пяюсъ 0-49 лв. храна Отъ това еж про- съ месо, което „печели* рт'"'
отъ съборени сгради и да всичко 669 лв., цифра, която изл-взли двегв течения: и което издавало „прият. р&
1здалъ следната наредба:
Презъ минвлвта и текуща . грозятъ. Ако въ срокъ отъ 2 се признава на мелничарите. храненето съ растителна на (апетитна) миризма
-одинв при събаряне на от- месеца не се застрои фасада Възприето е съ сжшитЪ про храня — вегетариянството (книса)". РИМЛЯНИГБ ПО- \^
куждаеми за улица постройки на останалата часть отъ згра- токолира се см-Ъта, че отъ и храненето съ месо — късно въздигнали месояд.
Ве.
>тъ семитъ собственици или дата общината може да я съ 1С0 кгр. добро жито при сми
месоядетвото.
Венко
едно
ството
на
култъ
и
у
^
бори
и
безъ
предварителна
фвдприсмачи се констатира
т
лането му се изваждатъ 10
ш се оставятъ на улицата ос покана на разноски на соб кгр. 6-Ьло брашно, сколо 66 отъ тия течения има сво- то достигнало своя апогей. ден*
татъци отъ сградите, и се у- ственика. Съ материалите по- да%То?Е?.«т* 222наИГРс,оТРсж итЬ.ярки и видни- защит- известни еж, мислимъ вс*. което
феждвтъ съседнктЪ зград*. стжпва съгласно предидущия фира. При днешните цени на ници: на чело на първото киму и Луковигв объди,
,Й'
то защо за съ бжпаще, за пунктъ
брашно и на д Н е с ь стоятъ учениятъ ан
Изплащане на сумите за от- едро на белото
1.
\лл се избегна това при съба
И
това,
макаръ
че
отъ
рянето иа зградитЬ, на осно- чужда«мнгЪ сгради и мЪста Тъткв* Щ в и м а м е с п в д н а т а глийски л-вкарь д-ръ Хейг най-старо време редъ уч{. л и !вние чл. 64 отъ закона за ще става следъ като се удо СМ10ТкВгР. б*ло б,ашно по цъ- и всеизвестниятъ въ Аме ни хора и велики списа. н и •радскйте общини, ниреждамъ стовери отъ Техническата Ди
рика л-вкарь д-ръ Келогъ, тели: Питагоръ, Сокрагь, 2.
да се спазва следната на- рекция, че еж изпълнени вси на 9 50 ле. равно 95 лв.
22
кгр.
трици
по
ц-вна
2
лв.
днректоръ на единъ сана- Платонъ, Плутархъ и пр!
чки нареждьния по настояща
зедба:
равно
44
лв.
ториумъ, въ който болни
та
нвредбв.
Ако
сумата
е
зна
Постройките подлежащи на
Всичко 139 лв. която сума т е се хранятъ изключа у гърцит-в, Овидий, Катонт, Двг,
зтчуждение за улица или пло- чителна, може да се авансира
цадъ мегатъ да се събарят* часть споредъ случая, но се като спаднемь отъ сумата тел но съ растителна хра Сенека и пр., у римляни ф
зтт. собственика или отъ пред- задържа най-мялко 20 на сто 669 лв., призната отъ мелни на; водители на второто те, най-енергично еж въ»
ставали противъ месояд «ОТО
триемачъ евмо следъ пред- като депозитъ и се заплеща чарите за 100 кгр. жито ще
«рително разрещение отъ следъ като всичко бжде из получимъ остатъкъ 530, която с ж д-ръ Улузъ,' прочутъ ството и препоржчвали . 3.
Техническата дирекция при вършено съгласно настоящата сума ща тръбва да се добие французки наврологъ и вегетарианството.
ци,
збщината. За тая цяль соб- наредба.
:твеник(г, ако събаря с«мъ,
Щомъ се подаде молба, съ отъ отъ 66 кгр. типово браш- 2Т г ' « _ „ ! . , . . „ п п
Първата причина за бор. " Г "
яли в!дно съ предприемача, която се иска разрешение за но, или 530«66 равно на лева Д Ф * Глеи, профезоръ по ба- п р о т и в ъ месоядетвото не-,
1ко събарянето стнва отъ та- събаряне.на една сграда, на 8 - Това е нормираната це- физиологията в ъ париж<ъвъ, подаватъ молба до Тех чалника на архитектурното от на на типовото брашно № 3 кия медицински факултет. б и л а по в е в к а въроятность • 4 .
Вегетарианството е ста- чувството на милость и та
ническата дирекция, въ която деление изпраща «динъ чино при условията на изтеклата
е установено
за Варна,
яе р0>
посочватъ необходимите све внккъ да прегледа имота и по ли
седмиц».
По сжщит-Ь
протокок о т о първобитниягь,
с в -Ьтътъ; то е
м
о
жкео лби,
с ъ ж а л е н и е к ъ м ъ живот.
дения, както и кой ще събаря неговия докладъ опред-жля на хл-Ьбвритъ требва да се първоначалния н а ч и н ъ на Н И Т Б , к ъ м ъ което чувство ни
хра
и кой ще почисти местото.
какъ да се извърши събаря предвиждатъ по 190 лв. на
Лицето, което събаря, а нето, като за цельта се съста всеки 100 кгр. брашно )& 3 хранене. О т ъ първит-в о щ е отпосле се присъединило кр
длъжно да съблюдава всички вя протоколъ въ приежтетвие за разноски и и печалба на глави на „Битието" на вех- и онова на възмущението я
постановления нв закона за на стопанина и предприемача сжщн1*Ь, и тъй що имаме:
100 кгр. типово брашно №3 тия заватъ ясно се види, и погнусата о т ъ употреб' ка)
Собственостьта, Имуществста ако има такъвъ които и го
лението на животни тру
•I Орви!утит-в по отношение подписватъ. Въ протокола ар по ц^на в лева равно на ле че п ъ р в и т е народи (егип- пове за храна. Ето какво тат.
ва
800.
тяне,
етиполи,
евреи),
ухитекта посочва и кои отъ
мотитъ на съседите.
зи,
ЗаЕрязноски и печалба на потребявали
растителна говори в ъ тая смиеъль нк
Преди да се се започне сь- подведомствените му ще над
арянето, собственика нв сгра- зирава гь работа до очиства хлебаря: за 100 кгр. на ле храна. Но, отъ друга стра- прочутиятъ римски поеп на
ата или предприемача требва нето на местото. Скедъ това
19
на
°ооц
- изглежда, че т в ъ р д е Овидий, ЖИВ-БЛЪ отъ 43 на
а изолира и прекжене всич- се издава позволително за "
Всичко
лева 99У
скоро други стари народи год. преди Хр. д о 18 год,
и инсталации (електричество, събаряне, съ което се указва
Съ
протоколи;
установено
канализация и водопроводъ) че събарянето ще стана съг е сжщо, да се сиЪта, че отъ п о ч н а Л й д а употребяватъ с л е д ъ Хр., на когото ста. на
безъ да уреди общината или ласно протокола.
100 кгр. типово; брашно се месната храна. Така, знае туята се намира въ Кюе- №
:ъседит% и то подъ контрола
Ако съб!рянето засега съ получава средно 136 кгр. се отъ историята, че спар- тенджа (Ромъния), гдето
на надлежно отделение при седна сграда било обща сте хлебъ, следователно ' като танцит-в се хранели съ билъ изпратенъ на зато в
збщината.
на, общи греди и пр. въ про разделишъ 990 лв. на 136
чение и умрълъ, въ все ала
Вскчкмягь мвтеривпъ отъ токола се отрежда какъ дв се ще получимъ лева 7'28, която «черната чорба", на която известното му съчинеш ров
съборената постройка се вди- постжпи съ тЪхъ.
цифра представлява цената на основна съставна часть би
ч«
На всеки спучай, безъ съг единъ кгр. типовъ хлебъ, а ла свинската кръвь; Хо- метаморфозигв:
а веднага отъ местото, кое<
Стига сте се хора сквернили с ъ храна> непозволен!
=о попада подъ улица или ласието Н1 заинтересования днесъ нормата: е 7 20 лв.
площвдъ. Материала може да съседъ или безъ разрешение
т
Ние имаме ниви златокласи; п о д ъ т е ж к и я товаръ
Твхвва
е
базата
и
начин
бжде складиранъ само на то на архитекта не може да за нормиране цената на бра
вг
На
сочни,
румени
плодове
превиватъ
се
овошнигЬ
мЪсто частно, безъ да пречи се пристжпи къмъ събарянето шното и хлЪб!. Цените, кои
клони;
на движението иа улицата, нв общи стени, греди, врати то се получаватъ на малката
пр|
нито пъкъ на съседите, За и пр,
П
ъ
л
н
и
гроздове
на
лози
виснатъ;
корени
и
тр-вви
борса, не могатъ да послужат
заемане часть отъ улица или
Ако почистването на место за база, понеже тамъсе проКрехки и вкусни зрЪятъ в ъ полато, а п ъ к ъ други, на
площвдъ се плаща, както при то става отъ предприемвчъ даватъ малки количества съ
ла
По-твърди, о г ъ н ь т ъ изпича и прави по-сладки;
строежъ, на кв. метъръ заето той а дльженъ преди да по наустмновани м обикновенно
в*
Чистата млвчна каша и благоуханниятъ с о к ъ
место.
лучи разрешение за събаряне съ долни качества.
щ,
На сладковкусния и м и р и з л и а ъ като тамянъ медъ
Местото, което се отчужда да внесе депозитъ, опредена
Не
може
да
се
вземе
предъ
ва за улица, требва да бжде ленъ отъ Н-ка на Техн. Дире
Не ви с ж забранени. О б и л н о щ е д р о всички блага
почистено отъ всички матери кция, съ който се гарантиратъ лидъ обстоятелството, че нв
Ви дава земята; б е з ъ жестоки убийства и б е з ъ кръвь ДР
али и остатъци отъ съборе разноските по почистването, малката борса сж продадени
Вкусни блюда тя готви самъ — само зв-вроветъ- диви ТР
ната постройка както всички ако се извърши отъ община 2 или 3 кола жито съ 30 до
Глада
си с ъ ж и в о месо утоляватъ, и то н е всички; на
помийни и нужднични ями се та, а сжщо и за евентуални 50 на сто ржжь по 5 лв. кгр.
Коне; овце, бикове... в с е с ъ трЪва се хранятъ мирно; пс
почистятъ и звпълнятъ.
те глоби. Такъвъ се предста отъ каквото жито медицин
Дадения срокъ от общината влява и когато собственика ските власти не допущатъ да
Само свирепигв хищници — л ю т и г в тигрове,
»
за събаряне на постройката и ще почиства местото, ако су се прави хлъбъ. Нека гражда
Жестокигтз л ъ в о в е , а л ч н и г Б в ъ л ц и и мечки
почистване на местото безус мите конто има да взема отъ нетното има пред вид, че тази
Обичатъ к р ъ в ь да проливатъ. К а к ъ в ъ престжленъ
ловно требва да бжде спа- общината за мЪстото, бждатъ година града Вврна н*ма на
обичай! г
занъ, инъкъ следъ изтичане недостатъчни за подобна га близо храни и ние ще бждем
принудени да ядемъ малко по
на срока общината безъ пре ранция.
Че к а к ъ м о ж е м ъ с ъ мЪсо и к р ъ в ь ний твари нам*
скжпъ хлЪбъ отъ нт>кои дру
дупреждение може да до
подобни X
ги градове. При липсата на
върши събарянето не сметна
Алчно СИ.ГБ.ЛО да гоимъ и с ъ убийство на други
запаси отъ жита и брашна въ
на собственика и откупчико,
Ж и в и създания да подкрепяме живота с и ?
Вврна
и
Дезня,
при
едно
вло
които солидарно ще отговашаване не времето, ако се
рятъ за разноските. Всички
Не е ли срамъ зв н а с ъ , о к р ж ж е н и т ъ й щедро оп
затегнатъ неуместно цвннт-Б,
н а хлЪба
материали аъ такъвъ случай
даровет»
общината веднага разпродава
Напоследъкъ се пише и го греда рискува до остане безъ
На
благородната
земя
нашата
майка
=
кърмачка,
срещу смйткота, а който не вори често за намаление це хл^бъ,
Страстно с ъ з ж б и ж е с т о к о да късаме и поримъ 0
се продаде безвъзмездно при ната на хлЪбв. Комисарството
Зав. комисарството: Я. Стойбира или изхвърля. Не зави по прехраната, ведно съ ко чевъ, общ. съветницк: П. ПянаслаД'
симо отъ тия последици, ви мисията отъ трима общински расковъ, Ан. Янковъ, ЯниПРаздрани трупове, като д и в и звЪрове?
новника се наказва съ глоба съветници, избрани отъ об танвеовъ.
г\ по н а т а т ъ к ъ продължава:
за неизпълнени» на тея за- щинския съвьтъ за да учвет
ЧовЪкъ, който слушайки ж а л к и я предсмъртенъ
ПОВ-БДЬ.
вуватъ въ нормирането цена
Четете
и
разпрост
К о л и теле невинно;
Нко отъ сградата се свбаря та на хл-Ьба* считатъ за нужКойто убива агнето, ревящо като дете,
само часть, т о останалата дно да осветлятъ граждан
часть отъ сжщата постройка ството зп нкчина, по който ранявайте Варнен.
Който птицата небезна бие за забава,
или тр%бва да са застром съ става тока нормиране. Цената
Или нарочно с ъ ржката я кърми за да я яде,
по превило се определя вей Общински вустникъ
Той н е тртдно щ е се реши и чов-вкъ д а погуби.
петъкъ. За беза при нор
бюджета на съвета за из ки
;..„„..__ _
(Хр. Досев*'
»ттттж
мирането се взема средната
правяне грешкитъч
цена на житото, прододено
н
к
о
й
а
Варненско Градско
О б щ и н с к о Управ11еиие
, ^
Д >«е о т ъ стар»
|
Иска да се отложи раз- презъ изтеклата седмица въ
^ттштплмштжтхт,
•т^'^^^'««-^^«тт^^г^^ютг^тюттг тъ списатели предугаЖР1'
" искването по този въпроеъ. Варнен, стокова борса, напр.
ли л
ййПШЛиШЛ
II
4111
°шото влияние наНП
да вземем* 620 лв., която 6ЪК м в т а : Яко настоявате ша
напоследъкъ. Къмъ тази
сната
храиа В Ъ Х здра{
нЪмамъ н и щ о противъ.
цена се прибевятъ разноски
Прие се да се отложи те и печалбите на мелнича
Януарий 1930 год. Варна
словндто състояние нат*
този въпроеъ за идното за рите и хпеЗври, установени
Л Т
съ
специални
протоколи,
съ
Обявява се на всички Варненски гоажпяни
° ° И у м а : п а и хараКТ 3
седание на съвета.
следъ направени опи
Удобриха се н я к о л к о ре ставени
бездомници-които сж заели по какъвто и п « ^ Р а ' Н р а в и т Ъ и ДУшевН?1.
ти и събрани данни отъ пред
шения на училищното на- ставителя на общ. управление,
начинъ празени общински м Ь ?
1
настроение на човека. М
с
тоятелстно.5
Търг. камара и др. лица. Съквартали съ утворени дворища регулация и г ж ™
« н е УмиРа- т о й св ,
?
П0
еНе
застроили,
да
имъ издаде
да поискатъ
нотариални
с ъ заявление
актове. Оот"^
т ъ Общината
общината Дг ^^ К"Д Р' "КЯ9 3Т аЪЛ Ъ . ССолт
°%
!

К

За цената

О ОИвЯКШВ

Ш2 п

РУ

!

„ . 4 4 * * * 1 М Ъ Ф ««ч»уаш*^-

X

^ щ о и в ъ по-новите врецена, безбройно е числото
На списателигв, които еж
' препоръчвали вегетериан' ство: Иоанъ Златоустъ, Богомилъ, Милтонъ, Волтеръ,
Жанъ Ж а к ъ Русо, 1 Л о п е н .
хауеръ, Толстой и пр. и пр.

и приемайки пихтиена фор ставатъ прЛчиил за изра
Г
ма, натрупва се въ най- ждането на кръвоносните
малките еждове и причи еждове (артериясклероза
.1!
на разнитЪ отделения
нява запушване, като за та) а следсврге;:но и на
държа пвриферическот о ка сърдцето. Това естествено Епектричесна дирек ни справки съ патентите, Г'»
пилярно кръвообръщение докосва преждевременната ция отъ 15 д о 21 XII.
16. Редовно палене и
и препятствува не само на старость. защбге споредъ
угасване на аладиновите ,
1. Постжпили 20 молби
свободния достъпъ на бел единъ французки лекарь
лампи в ъ Сесъ-Севмесъ и ^
отъ
клиенти за инстала
*
тъците
до
тъканите,
но
и
човекъ има възрастьта на ции или промени в ъ смет поддържане електричес-;
*
*
на
отделянето
на
продук
своите артерии, а не и на ките, праверки електро ките такива тоже в ъ С.-!|
Вегетерианцитъ- претентите
отъ
разложението
и
Севмесъ.
^
своите години; но днесъ, мери отъ др.
диратъ, че чов-Ькъ е рообмъната,
съ
една
дума,
в
по-право би било, споредъ
денъ в е г е т е р и е н е ц ъ , з а
2. Извлечения отъ ме Техническа дирекция ;
кръвообръщението
се
за
насъ
да
се
каже:
възраскоето привеждатъ следни
сечните сведения на град
отъ 16 до 2 1 декември '
държа, тгава недостатъчно та на сърдцето си,
те факти и аргументи:
ската
електрическа
цен
и всмукването
1) Постжпили отъ вода ; Ч
А въ противоположност ь трала изразходвания га1. Зжбигв на човека би смилането
на
бълтъцитъ
се
забавя
лв. 62721*—/и*
на
всичко
това,
растител
ли нагодени, за да се хра (д-ръ Теодоровъ). При то
зьолъ и произведените ки2)
Постжпили
отъ ка-| Н(
ните
белтъци
били
много
ни той съ растителна храна; ва, освенъ пикочната ки
ловатъ часове електричес
налъ
лв. 10375*—<Рр
2. Храносмилетелния му селина и други отровни бегати съ вжглеродъ и ка енергия и ^направа на
3)
Постжпили
отъ разн*Ч|
съдържали
по-малко
азотъ
каналъ б и л ъ в ъ о б щ е твър вещества, професоръ Будиаграма за м. VII, VIII и
такси
лв.
702'—.)
и
били
лишени
отъ
нукде дълъгъ, както у тр-вво- шаддъ открилъ въ пикоч
IX 1929 год.
леини
—
тия
главни
из
Всичко лева 73798*-:,'
паснит-в животни, напр. у та на човъка и др. извън
3. Издадени 6 заповеди
точници
за
образуването
4)
Издадени позвол. би,91'
маймуните, 12 пжти кон редно много смъртоносни
за нови или допълнител
на
пикочната
киселина,
лети
застни водоразклоне'1'г
ното дължината на ГБЛОТО. отрови, които, макаръ и
ни електрически
инста
смилали
се
по-лесно
въ
аия
— 2,1 »
3. По своите краищни- да се намирали въ мини
лации.
устата,
стомаха
и
червата,
5)
Издадени
повол.
би ч *
ци, гкавно р ж ц е г в , човека мално количество, били
4. Скачени 4 инстала
не
пораждали
такава
сил
лети за канализации — '|. г
принадлежалъ к ъ м ъ хра доататъчни да уморятъ еции
съ
градсквта
електри
на обмена на веществата
нещите се с ъ плодове и динъ заякъ, когато бждат
[Архитектурно отдеп. / 3
не дразнели тъй силно ческа мрежа.
зърнени храни животни;
5. Проверени в ъ испиинжектирани въ кръвьта слизестата ципа на стома
отъ 16 до 21 декември^
4. Мозъкътъ и нервна му. И въобще, направени ха, не предизвиквали изо тателната станция 8 нови
1) Боядисаха се 4 стаг 1\
та му система били сход- те, толкова отъ д ръ Бу- билно отделяне на солна и стари електромери, като и 1 коридоръ въ новия тв| •
ни съ тия на маймуните, шардъ, колкото и отъ дру киселина и, при разстрой отъ новите три еж поста атъръ.
I1
хранящи се с ъ растителна ги физиолози и химици ство на пищеварителния вени на место.
2) Поставя се бетонов!?,
6. Спренъ е тока на 17 дюшеме между железни
храна;
изследвания, доказватъ че каналъ, не се подхвърля
5. Сжщото можело да се отровностьта на пикочьта ли тъй лесно на гниене. клиенти поради задълже путрели на задната сцен;' ъ
каже и за кухината на ус на човека, който употре
Вледствие всичко това, ния к ъ м ъ общината и на театъра.
I; )В
тата, подчелюстнитъ жле бява много месна хранв, месоядетвото, споредъ ве- следъ уреждане сметките
3) Бетонова замаска В1Г(
зи, ябълчнигв кости, стра можела да достигне до 4*' гетарианците, причинявало — на 14 клиенги тока скотобойната.
' '.'!«
ничните движения на дол пжти повече отъ нормал редъ болести, отъ които възобновенъ.
4) Развали се стария кпЦ,
7. Остранени 44 повре зетъ в ъ градската градини,
ната челюггь, движенията ната.
най-важни еж; а) бързо
е;
ди по градската електри
на стомаха и пр.
гниене
на
зжбите;
б)
апан5) Боядиса се пожарна
И главниятъ виновникъ
Но най важенъ аргумент за увеличаването на пи диситъ; споредъ проф. Л. ческа мрежа и възтаиовя- та команда.
:ц
на вегетарианците противъ кочната киселина била, Шампониеръ тая болесть ването тока на клиентите.
6) Издадохи се позвол*ц!
8. Открити 28 нови с-ки телни билети за строеж г
месоядетвото е фактътъ, споредъ
вегетарианците се срещала най - често
и
направени
промени в ъ 1 и за реионтъ 1.
а месната храна действув животинската храна, бога всредъ ония народи и о:>
40
сметки.
ала, като сжщинска отр- та съ> пурини, протеини, ния класи, хора които се
9. Инкасирани 567 кви Водно-канализационс
рова чрезъ гниенето й въ сери и фосфоръ, които, хранятъ съ месо; в) разни
танции
на обща
с у м а
отъ 16 до 21 XII. ^
червата и чрезъ произвеж при разлагането си, да- диспепсии (разстройства на
325378
пева.
.'• в
дането на пикочна кисе ватъ серна и фосфорна храносмилателната систе
10. Изрезани на гише
По водопровода
'! а
лина — причинителка на киселини и увеличавали ма): разширение на стома
1. Отчетени водомери 3<( 1
всевъзможни болести..
киселиностьта на кръвьта ха, иалишъкъ на кисели то 62 квитанции.
задълже 2. Прправка на спиратель ; ! Р1
Истина е, че разните и на пикочьта, а сжщо и ни въ стомаха, хронически ния11.поНанасяне
700 сметки.
кранове 2
!;| Р1
произвеждани въ организ на пикочната кисчлина. За запоръ, хеморолини и др.;
13. Ревизиране на 37 3. Поправка на пожарь ?
ма, отъ изгарянето и раз това йещо наймного спо г) Подагра. Германскиятъ
безелектромерни
инстала • кранове 2
химикъ
Леманъ
доказа
лъ,
падането на натрупаните собствували месните буции.
4. Поправка на града;]
че
тя
се
дължи
главно
на
въ клетките храни, кисе лйони, отварите, соковете
чешми 7
14.
Извличане
списъци
свръхпроизводството
на
пилини като: вжглена. свр- соленото и консервираното
на
недоборите.
5.
Изолиране на градск^т»
на, фозфорна, пикочна и месо, а особенно разните кочината (уреа); д) Арте15.
Направени
443
разВОДОПрОВОДЪ
ВЪ 7 улИЦ|'« 31
др. се съединяватъ съ на шунки; мозъкътъ, далакът, риосклероза: по горе спо
трия на на кръвьта, преми- черниятъ дробъ, големи менахме за нея; тя е при съкъ; о) Предивременно понижаване интелекта, ! Г
наватъ отъ клетките въ те шийни жлези, всички чина за появяването на застаряване; споредъ срав пробуждане лоши Ж И Е |
последната, която ги зана въобще меса и риби, а страшната смъртоносна бо нителната анатомия човек тински инстинкти. Спорел я
ся въ бълитъ дробове, отъ най-много говеждото месо. лесть ап§огрес!оп5 (гръд би требвало да живее д-ръ Келогъ, месоядетво?
гдето чрезъ издишванато, Сжщото нещо правели и на жаба) вследствие за средно не по-малко отъ било неморално тъй ка';
се изхвърлятъ напънъ и кафето, чаятъ, какаото, твърдяване на венечните 100—125 год., а сега, спо предизвиквало пролива-/
въ бъбреците, които чрезъ многото яйца, бобовите артерии на самото сърдце; редъ д-ръ Келогъ, той жи- на кръвь. Споредъ ед','"
пикочьта, сжщо ги из зеленчуци (бобъ, грахъ, е) Ракъ; напоследъкъ ле веелъ средно не повече • статистика, най-после, 5л
хвърлятъ вънъ отъ орга леща), а още повече спир карите УегпешЧ и Коих съ отъ 42 год,
епШчс А т е п с а п , между 1Ж(
общили
сензационната
те
низма. Пра една нормална тните питиета.
Месоядетвото, най-после, ТБХЪ милиона германг.:|
ория,
споредъ
която
осо
• прочее, Основность на
споредъ вегетерианците, хранящи се съ месо, има','
Освенъ това, при злоу
кръвьта, сиречъ, когато потреблението съ белтъ бенно свинското месо спо намалявало жизненостьта само 78 души по стари оН/ и
въ нея има достатъчно ци отъ животински произ- собствувало наймного за на организма и съпротиви 100години; Ирландия, ст|*( (1
количество натри, всички ходъ, часть отъ техъ по появяването му; те били телната му сила къмъ бо на само с ъ 4 милиона •+'"' '
образувани въ клетките падала неизползувана въ констатирали, какво пра- лестите. Споредъ д-ръ Ке тели, можела да се похг
киселини се натурализи- дебелото черзо, гдето слу возерните евреи, които логъ, поглъщането на мес ли съ 578 столетнлци. у -3'
ратъ въ кръвьта и обез- жила като богатъ матери- строго се придържали о ната храна въ големите
А растителната хра;'|
вредяватъ; но ако, поради алъ за култивирането и моисеавиятъ законъ и не градове, създавало особе
споредъ
с ж щ и т е вегете^ г
натрупалото се неумерено размножаването на бакте ядели свинско, почти ни на класа хора „хроничес
количество белтъчни ве риите и гдето се създава кога не заболявали отъ ки полуинвалиди". Б спо анци, имала обратните : в1
щества въ клетките, се ла тъй да се каже една ракъ; ж) Диабетъ (захар редъ д-ръ Хейгъ и д-ръ зултати: хората които ;у I
изхарчи всичкия натри и истинска фабрика за отро на болесть); з) Затлъстя Ясиновски, сжщата храна хранели с ъ нея, били ж: 1
настжпи недостигъ отъ не ви. Пастйоръ и неговите ване: последва и затлъстя причинявала възбуждане нерадостни, кротки, ми'|| *
го, то при разпадането на ученици доказаха, че въ ването на сърдцето, отъ на страстите, накпонность стиви, скромни, морал;!;,0
тия вещегтва, часть отъ човешкия храиосмилате- което и внезапна смърть; къмъ силните напитки, въз издържливи (Японци и \4'Е
тъхъ не се неутралузира, ленъ каналъ се срещали и) Разни разстройства на буждающите вещества и тайци) мжчно се подавг^
а остава въ клеткигв и най-малко 40 вида микро нервната система: епилеп опоителните средства и во на болести, отбегва ли С(Г,
образува преходни отрови, би. Мечииковъ пъкъ об сия, мигрена, неврапгия, дела съмъ дръзкость и на н и т е напитки и разн*ч'
продукти на разлагане: пи ръща внимание върху фа хистерия, хипохонодрия и силие. Споредъ д ръ Яси упоителни средства, м*' \
кочна киселина, пикочина кта, че при гниенето на др.; к) Разни кожни бо новски, тя — месната хра з е л и насилието и жив! 1
(урвя), птомаини, лейкома- останалите в ъ правото лести, особенно екзема; л) на водела къмъ наруше най-после по-дълго вре*' ш
ини и пр., отъ които глав черво несмлени остатъци Рейматизъмъ; м) Бжбречно ние на етиката, страсть като запазвали до дъл
но първата, като не може отъ месо се изработаатъ възпаление; н) Жлъчни и къмъ забогатяване, егоиз- ка старость своята б;
, Да се отдели чрезъ бъб- отрови, които биватъ по- бжбречни камъни и пе- тнчески и празенъ животъ рость й сила.
,!
5§®35^Е^^^?Н1'''Ши^^':
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Стр. 4
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Брой 219

Варненск й1 общински зестникъ
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"Слънчогл.
1329
167
Просо
5, Поставка на 4 водомера каналки. .. ;;
кйижа и планове за , напНохутъ
523
2482
Бобъ
7. Изваждане не 2 водом.
4) една двойна врата рава канализацията на ул.
Рапица
.
.
' 2
138
Леща
'8, Поставка на нови кан. 5
"',' ' , / " ,
Щ една кована врата. Шейново
, Борчакъ
4
3
Фий
9. Скицироне на водопро
.П"г1 • тД 7м
4, Направа дйе шахти
б) 4 единъ С г сандъкъ за
Всичко 16261
водни инсталации 3
в ъ морската градина за. усметъ. ' .
,10, Поправка на 5 водом.
Санитарно отделение
7) осемъ сандъчета за тичане на дъждовн, води.
ДЪрВа . • ; , - . .
!1
к
. Д1. По канализацията
фииаисъвъ отдЪлъ
я
я
8) 15 погребални ковче ' о т ъ - 1 6 до 28 1929' г.
3 *X 5! Яа
ю
й
1. Довършване канализа га
в » I
вимнвваш
с
Ч 5 «
ц и я т а на ул. Съборна {
в •
9) 3 двойни:-писалищни 1. Отънедобори 96428 лв. ИШШЕТо
* а •
5. в1. Почистване на 80 край- готови.
2. О т ъ акцизъ 229473 „
о
лични утоци
»
; (
3. 2 7 - гр. право 36862 .
_ Въ',работа
9
214
50],"
.
1
,
1
6
[18.9ТР*Ш8. Приготвяне тържиит-в
4. Паважно и тротуарно
.'
39
83 ,
|<нйжа тю направа канали- . 1) една чамова маса 4 м. • }. право
9910 „ \1П а!Ш( ."'Л
*
18;
73
211
: 2) 2 бюра отъ; о рехъ.
ацията на ул. Шейновска
II и ) , •.'-, •» (
5. СМ-БТЬ
19412 „
'
2 14 *13 , 18
3) 1 кабинетна маса отъ 6,.Фирмено право 6980 „
I. Приети канализации 2
15 16 19 3
>. Направа на цементови орехъ. 'IV :•- .
7. Падарско право 2971 „
4) 7 двойни писалйщйн
ухли. *
2
[.11 [32 1,,,
31
8. Глоби върху закъснели 06Щ-Н1НЧ Л1И
;
, «
| :\
1
маси
чамови
Дшаяма
,
•
'
;
данъци
16294 „
Регулационно •
5) 1 досладенъ шункъръ 9. Разни други такси и
ра требва да се чете тъй;
отъ 15 до 21 декемврий
( б); ремонти «театралнитъ ,., ,берии
,У1 62695., '' Поправка. Въобяс- Царь Срацимиръ — сит
нителнитЪ бележки за ли
1. Дадени е ж 3. строи- столове.
,.-.1..УГ'
»-и 481025л. цата и М-БСТНОСТИТ^Ь, , на на Ив. Ялександра, цару.
елни линии изъ града.
I колар» - железарски
самсстоятелновъВи.
Счетоводството при които се наименуватъ ули- валъ
2. Изработени еж 10 ски
отд-влъ
динъ
му окод
технич. дирекция цитБ-.' в ъ Варна,,' обнарод нбеть и—близката
ци на частни имоти, б слу ..... избършеха работа
въ
цялата
ол№
вани в ъ броеве 217 и 218 на на р. Тимокъ. дТой
жебни за ежда, 12 — слу
отъ 23 до 29 -XII
на Варненския общински единъ отъ послецнит-в.бъл.е
1) 12 ЖелъзИи кеша за
жебни за бездомници и 10
1.
Постжпили
с
т
ъ
Еода
вестник> с ж допуснати
за даденигв подъ наем ясли.
97,041 лв. следнит-Ь по-важни печат гарски царе: следъ жесл>
2) 12 ментешета
бщински мътта.
борба въ съюзъсь
2. Постжпили
ни грешки: 1) в ъ белЪж ката
3) 36 табелки з а крева
3., Приготвени еж Фреунгарския
краль Сигизму»
отъ каналъ 17,811 лв. ката за епископъ Констаи"•'••"
искитъ п о разширение ти.
да
и
влашкия
князъ Мир
3. О т ъ разни
тина: молитва в ъ стихове, на противъ турцитъ,
4) 19 лопатки
ЦшоровегЬ на училищата
Бг?.
такси
980 л в . наречена азбука вмъттно
Св. Лтанасъ, Сл. Климентъ
5) 8 ! дилафа.
зидъ
разбива
въ
1396
г.
Всичко 115,832 лв
6) 4 кирки
1
^СуЛИНИ. !
/'
азбучна;,.2)
в>
бел-Ьжхристиянск&та
войска,
пле4. Издадени! позволител-,
1) 2 барабана
4- Изработи се подрони
за частни водоразкло- .ката зе Санъ'-Стежано; де нява Срацимирз, и Видин
8) притегане едйнъ каенъ планъ на барутната
то се подписа българския ското царство пропада;
нения
2
бриолетъ
абрика.
,••-'
5. Издадени позволител договоръ вместо беЛЕ»- въ бележката за М. Бал»
9) 2 криви дървета за
5. .Приготви се протоко
МШТИЯТЪ д говоръ;, 3) бановъ: пълна, ши| юта вм,
ни за канализачия —'
ла на административната каруци
Калждере ВМ-ЕСТО И&ЙЛ/К въ пълна широта, турски
10. 1 дъно за сандъкъ Регулаци. отделение Д е р е ; 4)" Околчица - зверове вм. турски зв^вра
комисия.
г
| 6. Даденъ е ходъ на вей на каррцй
отъ 2 з до 2 8
връхъ балкана вм. ВРЪХЬ ва, дипломатически предки преписки отъ регула- 11. 10 дръжки за каруци
1) Изработени скици:за НЯ ЙШЖИНа; 5) въ бе ставитель вм. предстар»
12. 4 печки отъ лама частни имоти [3 броя, за лежката за П. Парчевичъ- Уещ;3)'. 16/1Х Г. Данов!
иононъ характеръ.
рина
^
* ' ••:•• '1ежда 12 броя и натариуса ХУН! в: вм;; XVII в.; 6) бе вм. Хр. Г. Дановъ..'
Статистика
13. 42 тръби за печки 10 броя
лежката за царь Срацими:
отъ 16 до 21 декември
14. 10 криви тръби за
2) измъкване жглит-в на
Варкеиспк Градске Общинско Управление
полигоновата мръжа. •
11 С. Солунска: ражда- печки
.техническа дирекция.
15.
4
янъ
каишн
за
ха
3) Комисията по чл. 9
ия 13, женитби 18, умимути
'
'
!>>••::'
'
отъ закона за Благоустройания 16, и бракоразводи 2.
16.
2
п
а
л
д
ъ
щ
а
з
а
хамути
;
ството е; имала две засе
2) Коста Ивановъ: изда17.
1
повади
за
хамути
дания.
.<:
ени лични карти 49. '.
18.
4
оглавника
изкър4. Даденъ е ходъ н а вси
3) Клианти фртевъ: про
гр. Варна,1 14 декемврий 1929 г.
пени
чки постжпили преписки
зрени бедни книжки 129 1
19. 2сецепки изкърпени по регулационенъ харак
Въ Водно-канализационното отд-вление на Тех
ънени категории и изда20.
2
полдчлма
изкър
ническата,
дирекция .при общината вакантни сд
т е р ъ т • :>>:• • у> «•••.:•<>[•'•••;••
ени нови бедни книжки 33 пени
ДЛЪЖНОСТИТЕ:
1) инженеръ-строитель, помещнинг
4) Христо Филовъ: издаОбщинска жнтна борса
21.
8-5
кгр.
подкови
на
началника
на
отдълението, и 2) техникъ строи- №
ени 250 удостоверения за
"га
,
22
и И Г
35
коня
подковани
тель
(кондукторъ),
тбивзне 10 ,гн. временна
Видъ на ? = 1
.., 23 поставени 35 стъкла
Заплата по таблицата за чиновницитъ при изрудова повиность.
55
2
«
й я
борнитъ учреждения, а имзнно за първия по порехранитъ %°Л
5) Лоренцо Барановски: на прозорци.
денъ № 29 на 11-ра категория, съ 80 на сто увелилева лева Т X
ав4рка на песиони книж- Водно и канализа
чение върху основната заплата и прибавката за
и и изпълнени разни пре
ционно
длъжностьта, а за втория по дореденъ № 3 на Ш-Л щ
Жито
450 600 35
иеки. и -.•:•
— • — : категория, съ 46 наето увеличение върху основната
:б) Димитръ Татаровъ:
отъ 23 до•28 XII
Колосъ
заплата; освенъ това за всъкиго добавъчно възнаг
Ржжъ/
285 390
1звлечение на новъ изби1.
По
водопровода
раждение за семейното му положение споредъ таб
дтеленъ списъкъ за пеМамули
255 360 39
I
.
Отчетени
водомъри
лицата за държавнитъ служители.
1иодъ 1930-933 год.
Ечмикъ
225 365 14
(63
и
78)
141
Желающитъ да взематъ горнитъ длъжности да
7) П. Николовъ: приготОвесъ
155 335[ •'• 3
2 Шоправени спирателни Просо
подадатъ заявлението си, придружено съ нужднит^
!яне ;месечна таблица по кранове
240
320
1
2
азарнит "Б ЦБНИ; месечно
документи, до техническата диреиция. <
'
950 1270 : 6
3. Поправени пожарни Бобъ
ведение за броячна зак
1-Л298г1 :У
Отъ общината =
л чЛ
__
—.„
,' , „
лания йобитъкъ за Гл.Ди- кранове 1
Леща
мвинцигтптетг"**
вммт
4.
Поправени
градски
—
_.
' |
|екция на статистиката, и
Фий
Варненско Град. Общин. Управление
|азни пръписи по пазарни- чешми 11
|Слънчог. •. 220 500
1
5.
Изолиране
на
град
—
Ъ.цЪни.
—
водопроводъ в ъ 7 у л , |Нофутъ
! 8. Атанасъ Гирджиковъ ския
6. Поставка на 5 водо^ Сведения
зпълни 32 преписки въ иъра
връзка съ; трудовата по:
• '• ' гр. Варна, 3 януарйй 1930 >год.
7. Изваждане 2 водом. за движението на пристигиность. •••>•
г
8. Скициране на 4 водо налитъ коля с ъ зърнени
Варненското градско общинско управление обя
! Георги Мутафовъ: прьхрани
н
варива
и
други
в
ъ
проводни
инсталации
вява/
че длъжностьта сбщински трудовъ лъкарь'«1
влени ; домакинства 27.
общинската житна барса
в
а
й
а
т
н а / — . Ж е л а ю щ и лъкари д а заематъ длъЖ
9
Поправка
на
8
водом.
Ьселени 15. • , '
презъ
времето
о
т
ъ
1
януностьта
тръбва да ртговарятъ на
чл. 221 о т ъ закона
10 Направени справки арий до 31-й декемврий
:
за
народното
здраве.
•
'•'
•'
'"''
' "
ехническа работил. по 8 заявления
1929 година. ,
II. Дадена вода,, на 6
Срокъ за подаване заявления е единъ месецН
отъ'16 до 21 XII
счнтанъ"о*ъ днесъ. - В ъ заявлението да се изло
Видъ ня хра Число на
парахода
жи службчта и дейностьта на кандидата подкрепени
Дърводелски отделъ !
ните
. коляритЪ
II. Канализацията
съ документи. *'•-'•'*-о
Жито
4954'
Забършена Работа
пат
1. Почистсане на 48 крайКо/тосъ
24
... ^ М г й ? 1 а 1 ! ! е с ? . , 1 н(а з а п,н;г!
а заедно съ^процентоното
1) 75 м. парници за улични утоци
въз^йаКраждение'6200 лв! "" г." отг-и , ^ / " ? м и ом
831
Ржжь
орската градина.
2 Довършване канали
3439
Мамули
0
^"?пми1пГГ м и " ' ' ' " " - |""'';>
^.0бЩИН?!г
2) 6 окачалки за хамути зацията въ ул. Съборна
Ечмикъ
1403
3) боядисване иа 12 о3. Приготвяне тържнитв
Овесъ
228
—

1

а

1

(

1

Дезннфек.
дре-и
Звкараии в
болницата

*•-

Съставени |
актове . !
Направени|
ревизии I
Взети проб.'1
и анализи
Дезинфеи.
| стаи

я

1
19

В И

5

•

5

-*шл**я*«
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