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производство къмъ 31. 12
1928 год. 7024 кгр., отъ
които 7025 торби, а къмъ
сжщата дата на 1929 год.
116,254 кгр.. отъ които
115,120 бройки торби.

)П'

най-важнитъ ни експортни "р
артикули.
''
На чуждитъ и мастни ; !
пазари, обаче, цената на
тютюна за едно и сжщо м»к
кь честно и произхожде Ье
;I
ние допуща мзржъ до 5 ип
лева. При това положение \*
неоснователно е да се счи-^"'
та необходима протекция Ч',8
разликата въ цената на^, 3
амбалажа, която обременя-',],
вв стойностьта на ТЮТЮНЯ^Р
съ 40 - 50ст. накилогромъ. ;,{•
Яко, - обаче, експортнигв ^.о
тютюни и използуватъ мЪ* ,,ъ
стни амбалажни материа-^,1
ли, които еж напълно год-,|Ь
ни за това, ютенатанаин-,! ••
дустрия ще ; може значи-|(1»
телно да увеличи своя пра-^'ситеитъ, безъ както и го-,%
ре изгъкнахме, да бжде''вг
чувствително засегнатъ из-.ч
носа на тютюня.
' ]'|
Другъ единъ фактъ, кой* | „
го е отъ голямо значение,за пласимента на ютената| г
индустрия и които комисия-'
та счита за нужднр силно да,'
подчертае, е следния:
^|й
Захарнитв фабрики до-' а
ставятъ отъ чужбини нуж-,!|1
днит1з имъ торби за амба-,('р
лгжъ на произведената от|| р|
тъхъ ситна захарь и фак-|'с
туриратъ СЖЩИГБ на свои-(|
ТБ клиенти по ЬО—-55 ле-,|
ва броя.
др
Комисията изхожда отъ('?,
предположението, че за-,|;зг
харнитъ фабрики не пе-' } , ь
челятъ отъ амбалажа и че |]
следователно фактурната,''
цена на торбитЪ е костуе-,'
ма цена.
.^
При това предположение.,;
което ние не допущаме';..,
да бжде успорено отъфа-;!
брикит-Ь, странно е защо;^
последнитъ не си доста-| ь
вятъ СЖЩИГБ торби отъТ,
нашитъ фабрики, които им|-,т
ги предлагатъ на много по%
низка цена отъ 40 до 42$
лева. Комисията се ув-Ъри.^
че предложение за доста-^
вка на низка цена дейст-у
вителио е правена отъфа-'(
брика „Кирилъ" и че за--, г
харнитъ фабрики еж се;;г
отнесли отрицателно къмъ!.'
него. Констатирайки обек-!|!
тизно факта, комисията на-Ч.
мира, че захарнит-в фабри-^
ки еж се отнесли съ твъ-"^
рде голъмо пренебрежение |
къмъ мъстната индустрия,и'
за насърдчението на кояД
то държавата полага тол-^;
кова грижи и е продвиде-у
ла специални законодател--,!
нимърки, отъ които ед-ц
накво се повзуватъ и за-У
харнитъ фбрики. Давайкид
възможность на чуждата/
ютена индустрия да кон->

Г ^ В1» ВаРЗЗ
• да е п р е - .
-' : •-.•;
пратила до
заеконсмичесгщ строежьнажилища
кметството една молба на
работницитЬ отъ фабриката
По закона за икркомиченъ лите. ВъпросЦъ е билъ повн ю/пени изделия — ^Дирилъ"
строежъ
на ^жилища -•отъ 924 дигнатъ отъ кмета и въ една
хъ която работницитЬ се оп
лака" атъ че фабриката е на год. е отпустнатъ на Варнен отъ конференциитЬ на съюза
Въ стремежа си да за
редила -да 'хе освободи една ските кооператори чрезъ об на> градовете," (изложението доволи напьлно ' нуждата
часть отъ работницитЬ, а щината единъ кредитъ, който на кмета е печатано въ изда
друга часть да се разпредели съ.лихвитъ днесъ възлиза на нието на съюва). . За ' минис-' на вжтрешнйя пязаръ отъ
надве -4рупи, които ще рабо- около 11 и пол. мил. лева. Въ терството обаче, както и за зебло и торби, фабриката
тятъ по три *дни седмично. закона е казано, че кредита банката -тия възгледи еж не е"разширила твърде мно
,8дна делегация отъ работ се отпуща подъ гаранцията на приемливи поради което заед го своята дейнесть, като
ниците* яви лично предъ кме- държавата й общината, обаче, но еж НЙправили предупреж-.
/пв \г, ^ Лаповъ да подкрепи землед-Ьлската банка, която дение до всички общини: 1) отъ 40 до 66 стана презъ
^заяЩението на работници вече пое този кредитъ отъ На че не, могатъ да използватъ 1928 г. съ ср-Ьдно число
те ~ РаботницитЪ се беятъ родната банка, по. силата на сумит-Ь по сключения заемь заети работници и чинов
че,ще остшнатъ безъ работа. чл. 11 отъ закона за свърх- подъ гаранцията на държавата ници 147 души, отъ ср-вУправата на самата, фаб смътния кредитъ по бюджета до като не скяЬчатъ договори дата на 1929 год. тя има
рикапъкъ е отправила писмо на държавзта за 1928 1929 г. съ земл. бтанк1а съ които да вече въ действие 90 стана
& Ворненската търговско- е поискала отъ Варненската се задължатъ 'йа изплащането
Шдустрйална камара, за 9а .община, както и отъ другитъ на,въпросната сума. 2) по-къ съ ср-вдно число работни
се назначи една комисия, коя да се задължатъсъ изплаща сно землед. б^нка е предуп ци и чиновници 274 души.
нето на тия суми, като за дел редила общините, че ако въ
то* да констатира: •
та
сключатъ съ земледълска едномесеченъ срокъ отъ 13
Интересно е тук#> да се
•'<<'/);.Уе фабриката е засили
лв своето производство презъ та банка договоръ за ; анюи- януари не сключатъ'. такъвъ изтъкне, че при редовна
изтеклата календарна гедн- "тетенъ заемъ въ' сжщия раз договоръ, банката ще се обър работа съ машинит-в, кои
на до, размЬри,. да.задоволи кЪръ съ срокъ за 50 години не къмъ надлежните еждили- то фабриката ^има сега и
и съ 8 на сто лихва. Кмета г. ща за принудителното съби
цШя дгденъ
и ч концесионенъ
г :
;
Н. Поповъ още преди една ране на сумит^. Въпросътъ е при 2' работнически СМ-БНИ
районъ."-- -' ,-- ''- ';
година „предвиждайки тази околкото юридически тя е въ състояние да из
•3) <Чб'г<парйди'- независящи пасность — да се стовари то- важенъ
толкозъ
й фМнансовъ за об- работи 1500000 кгр. зебло
отъ нея причини, тя не може зн дългъ на общината напра- щинтте, коитозкакто
е извест и при нужда да ушие ця
да-,пласира своитЬ струпани ви няколко изложения въ ко но изнемогват* поради
лип лото си производстзо въ
Ьъ голЬм.и количества стоки и ито подържаше, че общината сата на .достатъчно; приходи.
••••'. 3)УГо* мия»: -причини е при не е-освенъ единъ поржчитель
инициатива на кмета г. торби. Капацитетътъ на
нудени да'разпусне часть от заедно съ държавата по този Н.По
наскоро ще се съ фабриката позволява това
работницитЬ, а останалата креднтъ и банката ще трЬбва стоиПоповъ
среща
разм.ена. на ми производство да бжде уведа -задържи на работа само да вземе ,като длъжникъ са сли по този завъпросъ.
Общи -личено значително, ако се
по 3 дни, седмично./* •
мите кооператори, които еж ните обаче 'дължать да из- работи с 3 работничдски
Ъъпросътъ еваженъ, кол използвали този . кредитъ, а дигнатъ високо своя гласъ
. , ,
кото $тъ гледище за разви къмъ отговорностьта на об- предъ. правителството• за да смЪни.
тието на нашата индуст щинитъ и -държавата тръбва бждатъ осведомени отъ тази
Поради ограничения си
рия, толкова и отъ гледище да прибегне• по правилата за тяжесть, вече не по силите пласиментъ и гол-вмата нзза "• поставяне работниците" отговорностите на поръчите имг...
личность отъ готови фаб
на работа. Ларна — това
рикати,
стойностьта на ко
ШЖ№!1Жшжшшж№Ь'т№т2№№>1!«Х2
теятгнея
се е подчертавало не веднъжъ
ито
надминава
сумата 6 м.
—..следъ изгубването за своя
хинтерландъ, търси възмож
лева фабриката е прину
ности да се повдигне, както
дена да съкрати своята ра
чрезъ развитието- на една бота, като раздели работПрот.колъ на анкетната комисия
голЬма: индуетрия, така и
НИЦИТ-Б си на 2 смЪни*
чрезъ развитието на курорта.
<. Общината ще трЬбва да Днесъ \4 януарий 1930 личность въ случаи че тя вевка отъ които ще рабо
държи смЬтка за всЬки единъ гоц., комисията нааначена значително надминава нор ти само по 3 дни седмич
фактъ, койтл подбива индус- отъ Варненската Търговско малния стокъ на фабрика но и то въ едне време,
триалнитЪ предприятия нас Индустриална камара въ та и да се посочатъ пое; когато въпроса за безра
танени въ $арна. Защото, съставъ Варненския об
ледствията отъ това със ботицата става не само за
6ъ -тЬхъ намиратъ ирепита •
щински
кметъ
Н.
Поповъ,
тояние на фабриката през града ни, но и за държа-'
ние множество работници,
варненски граждани. Жака подпредседателя на Варн. 1928 год. е било 503,044 вата единъ голЪмъ и бо<Шримеръ фабрика .Мекс- Търг. Инд. камара Спасъ кгр., отъ които ушити "лезненъ социаленъ въп
Шлъ" вече дава поминъкъ на В, Спасовъ и началника 727,401 броя разни торби; росъ.
:.-..:
." ' .
5-6000 души такива, а фаб- на Бюро по настаняване презъ 1929 годииа произ
Изтъквайки горнит-в фа
РМв .Хирилъ*
—наоколо
при Варненската инспек водството е било 761,222 кти, комисията е на мне
Г
300."
гКомисията е'била консти- ция по труда Д. Евровъ, кгр., отъ които. — 827,382 ние, че фабрика „Кирилъ"
Щиранв подъ председашелс. по поводъ заявлението на броя разни торби или про не би почувствувала за
твото на кмета и тя е про 1-ва Бълг, конц. фабрика- изводството презъ 1929 г. труднения въ своята рабо
учила въпроса излаженъ въ за ютени издЪлия „Кирил" е въ повече отъ. това на та, ако не съществуваха
предметното писмо на фаб Я. Д. Варна до Варн. търг. предшеавующатз година известни пречки за нейния
риката ч е съставила пре- инд. камара вх. № 249 отъ съ 258,178 кгр., т. е. уве
пласиментъ, които биха мо
>поколъ, който ние печатаме
днешна
дата,
се
събра
въ
личение
съ
51*3
на
сто.
гли да бждатъ отстранени
ищЬло на друго мЬсто въ
сжщата фабрика и форму
безъ
да се засегнатъ не
хасшдящия брой.
Пласментътъ презъ 1928
лирайки
своята
задача
въ
благоприятно,
както интег. е билъ 514,150 кгр., от
Длъжност* с и на кметсоото и на общинския съветъ следния видъ: „Следъ не- които 680,376 бронхи раз . реситъ- на. фиска, така и
да подчертая<тъ предъ меро- посредствена проверка по ни'торби а презъ 1929 г. тия на кой да е другъ тър
Щнитйм&ста важносшьта книгигЪ и въ складовегв
на въпроса и да защатятъ на фабриката да се кон —- 646.617 кгр. о*ъ които говски или иадустриаленъ
689,597 бройки торби или браншг;, .
едно предприятие отъ тако
статира наличностьта на пласментътъ презъ 1929
Така напримеръ чл. 214
ва
голймо
значение,
колкото
З
я България, толкова и за тотовит^ фабрикати, да се г. е билъ въ повече съ отъ Закона за митницит^
«миянаи/ъ градг.Що сеот- потърсятъ причините за 132,467 кгр. или 257 въ дава превилегията на тю
нася до оплаквандто на ра- увеличението .на тая насравнение съ тоя отъ 928 тюневите експортьори да
дотницитЪ кмета е далъ
г. а пласмента на торбигЬ внасятъ необходимия имъ
оързъ ходъ на молбата и е
хапрввилъ потребнитй пое- положатъ всички усилия що е показалъ увеличение са амбалажъ временно безъ
мжпки
предъ'фабриката, що- то по-малъкъ брой работни мо съ 9221 броя или 1*4 мнто. Комисията не отказ
т
°. намалението броя на ра- ци да останатъ безъ работа на сто.
ва
нуждата отъ ефикас
вотннцитЪ да става съ го- фабриката е дала подобни
на
протекция
на единъ от курира въ единъ
Останало е сепласирано
лвма предпазливост/» и да се обещания.

Югеш?

твърде

||иАтИЙМ&1|Ш'1*1»ш^^

при Варненската Градска Обшина
водно - канал.
отъ 30. XII. 1929 г. до 4 . ! .
1930 год.
ПО ВОДОПРОВОДА
1; Поправени градски

| чешми(5-{-3-}-2-|-5)=15 бр.
1 2. Поставени водомери
| (4+9Ц4) = 17 броя.
3 Извадени водомери 3
броя.
Й
| 4. Отчетни водомери 122
Йроя,
.^5Щоправени водомери

Дърводелска

3. Извадени водоиЪри 3
4,Отчетени водомери 102
работилница
5. Поправени спирателни
кранове 5.
Извършена работа
6. Поправени пожарни
1. 2 шкафа -чамови за
кранове 3
библиотека въ новиятъ
7. Изолиране водата в ъ
таатъръ,
14 улици.
2. 1 рафтъ за склада на
8. Скицирани водопро
пожарната команда.
• •.
водни инсталации по 2 за
3. една-двойна стълба,
явления,
4. Три двойни писалищ9. Даване вода на 4 па
ни маси чамови.
рахода.
5. Една голЪма рамка
По канализацията
за плана на гр, Варна,
6. Една двойна врата
1. Почистване нв 28 у7. Една маса гол. чамова
лични утоци
8. Три прозореца за будка
2. Направа покривни ка
9. Боядисване на новопгци за каналните шахти.
лакиранитЪ работи.

"фФ' Поправени спирател
ни кранове 4.
7. .Поправени пожарни
кранове 3 броя.
\8Д Изолиране водата въ
7 улици изъ граца.
Въ работа
Счетоводство
9. Даване вода на 5 па
при Техническата дирекция
I. Д в е бюра орехови )
рахода.
2 Единъ докладенъ пу1И 10. Направени справки отъ б до 11 януарий вклю
чително 1930 год,
|по 4 заявления. <
нктъ ор-вховъ
ПО КЗНАЛНЗАЦИяТД
1. Чистене утоци изъ
Ц} града.
2. Отбиване дърва за
Цнаправа покривни капаци.
РЕГУЛАЦ, ОТДЪПЕНИб
отъ б до 11 януарий 1930 г.
1. Дадена една строи
телна линия за нова по[Цстройка.
.
2. Изчи:ление новата поЦлигонова мрежа на старата
чпсть на града.
,3. Издадени скици: за
частни имоти 3 броя, за
бездомници 14 броя, за но
тариуса и сжда 4 броя.
4. Приготвяне протокола
на взетите решения на ре
гулационната комисия.
5. Изработвене регистръ
за отчуждаемитЪ места за
улнца.
> 6. Даденъ ходъ на вси| ч к и преписки отъ регулационенъ характеръ.

1. Постжпили о т ъ вода
35,102 лв.
2. Постжпили отъ ка
на л ъ 6,352 лв.
3. Постжпили отъ разни
такси 350 лв. Всичко лева
41.804 л в .
4 Издадени позволител
ни за части водоразкло
нения 3.
5, Издадени позволител
ни за канализации 4.

Архитектурно
отъ 9 до 11 януари 1930 г.
1. Ремонтъ на стаи о т ъ
нозия театръ
2. Поставяне нв бетоно
во дюшеме на задната сце
на на новия театъръ.

3. Поставяне на желЪзобетоновъ ггарапегъ въ сви
нското отделение въ ско
тобойната.
Л . Ремонтъ на нобия те
атъръ.
2. Полагане железни гре
8ОД,- К Д НА1ШЗАЦМОНО
ди и бетонъ между Т-БХЪ
отъ б до 11 януари 1930 г. въ задната сцена на теа
търа.
> . По водопровода
'3. Издадени позволител
1. Поправени град. че ни билети:
шми 7.
2. Поставини вод: мЪри 1

!|опасенъ разм-връ мастна
та индустрия,захарната ин
дустрия косвено увевичава
й цената нз захарьта чрезъ
по-скжпия амбалажъ.
При наличностьта на по
Цдобни пречки за пласимента на ютената индустрия и
специнлно на фабрика „Кнрилъ", нейното разширен
нит не би могло да се оп
равдае, нЪщо повече би
известна
!»,^представлявало
опасяость за бждащето на
предприятието.
Ако, обаче, чл. 214 отъ
закона за експортни арти-.
кули, които биха почувст
вували ефикасно неговите
привилегии и ако на за
харните фабрики, както и
на други наши фабрики се
наложиха да използуватъ
задължително, при извест
е н и норми на цчната, амба
лажи произвеждани в ъ ст
раната, ютеното производ-

за постройка — 1
за ремонтъ — 1
ство въ насъ' щ е бжде не
само в ъ състояние да за'доволи МЪТТИИТ-Б, нужди,
но щ е има и възможность
за своето по нататъшно раз
ширение като инсталира
вече и свои
филатури,
чрезъ които щ е се поста
ви на сжщитъ 1 начала при
които работятъ ютенигЬ
фабрики в ъ всички чужди
п
държави.
Въ резюме
комисията
счита за нуждно да пов
тори констатацията си, че
фабрик» „Кирилъ" е реа
лизирала твърде голямо
разширнние, безъ обаче,
да е въ състояние напъл
но да го използува, пора
ди опасностьта' да не на
мери пласментъ на своето
производство.
Обектъ на анкетата е
фабриката Варна,
безъ
клоиа й Пловдивъ.

3. Осемь кресла букови
4. Единъ шкефъ библ.
5. Осемь табуретки
6. Две маси сервизни
7. Д в е маси писалищни
8. Д в е окачалки за хамути.
9. Ремонтъ на театрал
ните столове.
II. Коларо-жел^зарски
отдЪлъ
Извършена ратЗота
1. Четири сюрмета
2. Деветь болта
3. Петь янъ кола за едноколни каруци
4 Три ж е л е з а за я н ъ
колове еднокони каруци
5. Петь дюшемета на
каруци
6. Подпълнени 3 ости
за водоносните
, *
7. 44 дръжки < за ганати
8. 2 криви дървета за
каруци
г
9. 5 дъна 'за каруци
10. 1 станъ за каруца *
11. 2 ржчни колички по
правка.
12. 38 прави ткжби за
печки
13. 10 крири тржби за
печки.
14: Четири печки;,
15. 5 табли' за печки
. 16. 47 коня| подковани

Водно-канвлизвц.
По водопровода
отъ 13 до 18 януари 1930 г.

отъ 13 до 18 януари 1930 г.
1. Допълване плана на
Пекаревата махала
2. Трасирана главната алел в ъ старите гробцща
3. Изчисление на поли
гоновата мрежа в ъ старата
часть на града.
4. Дадена 1 стр. линия
5. Приключване преписнит^Ь: за ка. 399, за нови
т е квартали в ъ Сесъ Севмесъ, за кварр, 596 и за
кварт. *453 и 799 и изпра
щането имъ в ъ М-ството
на общ. сгради.
6. Приключиха и изпра
тиха се преписките за ул.
Воденъ, за ул. V линия (х
Стаматъ), за дворищните
регулации на 39 квартала
в ъ Сесъ Севмесъ и за но
ви улици в ъ сжщото'.пре

По канализацията
1. Даване линия за нап 1
рава на три частни кана
лизации и приемане на сжщитъч
2. Направа на покривни
капаци на шахтите.

1. Издадени позволите^"'
ни ,за частни йодоразкло
нения.
5. Издадени позволите,
нч за канализация 3
Ветерин. отделение I * .
Сведение отъ 1. I до 15[
Издадени еж пътни щ\
тове за следоите суроц воли
животински проиаведенк
и сг естни продукти оп|
животински произходъ: 5^ 4
пътни листа за 3810 кгр, 01
пресна риба, 25 път. л ^ 1012"
за 4630 кгр. сол. риба,! 181.
път. листа ва 180 кгр. п; )20
шена риба, 1 път. лисцвн?за 100 кгр. хайверъ, 2щ
листа за свински консерц >
140 кгр , 1 път. листъ а|
40 кгр. кашкава лъ, 1 път,кгр..
листъ за 70 кгр. сирене,2
За
път. листа за 430 кгр,
2 път. листа за 220 кгр,
/1031
гевежаи черва,! път.лш 5ер.
«

;

•

дградие за удобрение отъ
за 1600 кгр. говеж. кожи,
общинския съветъ.
око,
1 път. листъ за 1200 кгр
7. Издадени е ж : 4 ски
ци за нотариални актове,
7 скици за сжщото на без
домници и 4 скици за ча
стни имоти.
8. Д а д е н ъ е ходъ на вси
чки преписки о т ъ регулационенъ характеръ.

Држитеш.турно
отъ 11 до 18 януари 1930 г.
1. Довършване ремонта
на стаите в ъ новия театръ
2 Довършване бетононото дюшеме в ъ задната
сцена на новия театръ.

3. Боядисване на стаи
те и почистване на сжщите въ новия театъръ.
4. Съставяне на два ак
та за нарушение на зако
на за благоустройството
5. Издадени 7 позволи
телни билети -за ремоитъ

6. Издадени 1. позволителенъ билетъ за строежъ

Счетоводство
при Техническата дирекция
отъ 13 до 18 януари 1930 г.
1. Постжпали о т ъ вода
56360 лева
.
2. Постжпили о т ъ ка
на л ъ 17223 лева
3. Постжпали отъ разни
такси 2134 лева
Всичко 75717 лв

К
говеж. рога, 1 път. лиси
ш
за 3 5 0 кгр. вълна, 1 пн
чщ
листъ за 30 кгр, заешки
на
кожи, 1 път. листъ за 16О01
като
кгр, кости.
•'•.'•
Издадени е ж пътни т
щ
стове за износъ в ъ вътр!
Из
шноста на Царството
Твич,
с л е д н и т е животни: 6 ш
НОС
ни листа за 27 вола, 2.|
листа за 12 крави,^ 1 пи битлистъ з а 4 телета.
Проверени е ж внесе! щ

те въ града следните»
вотински произведения; нос
2730 кгр. сирене, 625 и на
кашкавалъ, 80 кгр. отварг ки,
315 кгр. топено масло. ко
кгр. не топено масло, 551?ш
кгр. свинска масъ, 360 кгр
свинско месо, 130 кгр. свий
ски консерви, 1540 к
сол. риба, 686 кгр. хайвер!
110 кгр. гов. консерви, 3
кгр. говеж. крака и шкек
бета, 5195 броя птици, 381
[II.
кгр. черва.
Проверено е' 3000 кгр
млеко, ежетавеное едй№|
актъ за нечисто млЪко
взети еж две млечни про
би, за химически анализ* Г
1 кисело и 1 пресноггко
ито се указаха нормали*
Проверени еж вси*|
добитъци и птици докар!

Варненско Град, Общ. Управееид
.,

1. Поправени градски че
шми 12. 2. Поставени водомери 3
3: Отчетени водом. 154
4 Поправени спирателни
кранове 2
5. Поправени пожарни
кранове 2,
6. Скицирани водопровод
ни инсталации по 4 заявл.
7. Поправка на градския
водопроводъ в ъ ул. 6 септ.

V*"

Регулационно

ЦИПИ».
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0бШШ№955
гр. Варна, 15 януарий 1930 година

6;

Въ допълнение на обявление № 26942 от*
декември 1929 г. публикувано в ъ Д ъ р ж а в е н ъ вей|
никъ,брой 230 о т ъ 13 януарий т. г. обявява се
интересуващите се, че на 14 февруарий т. г. Д°
•Тг
часа в ъ Варненското о к р ж ж н о данъчно у п р а в ' ^ 1
1
щ е се произведе т ъ р г ъ с ъ тайна конкуренция .аР
ставка на разни материали и уреди з а пожари
команда: маркучи, каски, стълби и ир.
*)
5а
. Приблизителна стойность 170,000 л в . Залог* 1
на стог в ъ банково удостоверение. Документи $•.
ласно 3 . Б. О. П.
Всички разноски по публикация, гербъ, дан*11'
и пр. еж за сметка на доставчика.
Поемните условия се в и ж д а т ъ в ъ общината'
1-1640-1
;
, О т ъ общии«^

(ни за проданъ на градския Счетоводство
пазаръ а сжщо еж прег
ледани и всички работил при техничеесата -дирек
ници и магазини за пре ция отъ 30 Декемврий
работване и продажбата на 1929 год. до 4 Яниарий
| ежестнй продукти отъ жи 1930 год.
1
1. Постъпили отъ вода
вотински произходъ,
18273 лева.
Заклано е в ъ градската
2 Постжпили оть канал
кланица едъръ и дребенъ 7880 лева
добитъкъ: волове 158 гла
3. Постжпали отъ разви 24790 кгр. говеж. би ни такси 3009 лева
кове 1 глава 266 кгр., кра
Всичко лева 49,152
ви 75 глави 6629 кгр., те
4. Издадени позволител
лета 17 глави 577 кгр., би ни билети за частни водоволи 26 глави 4367 кгр.,,, разклонения
<
бивол, бикъ 1 глава 200
5. Издадени позволител
кгр., биволици 33 глави ни билети за частни канал
4084 кгр., малачета 2 гла изации
.
;
ви 90 кгр, овни 65 глави
Сведения
1012 кгр., овци 108 глави
"1181 кгр;, кози 18 глави за извършената работа отъ
320 кгр,, свински 363 гла 6 дп 12 януарий 1930 год.
въ 4 гр. абулатория
ви 32618 кгр.—-всичко 867
Сесъ Севмесъ
глави— 76124 кгр. /
Прегледани
болни, 48,
Унищожени отъ разни
направени
превръзки
17,
болеети: 1 биволица 128
кгр., 3 вола 316 кгр.,Л сви прегледани санитарни кни
жки 4.
ня 150 кгр.
Забележка; Презъ празЗаклани еж 7 вола, 4
крави и 1 биволъ туберку ДНИЦИТБ не . еж вземани
лозни, 'открити чрезъ ту- проби и не еж правени ре
1
беркулинизяция, всичеи от визии.
околията.
..
•
.
Общинска житна борса
/
Я
ь
Констатирани еж З.'6-вс|в о.
н
я
Ь
°
1
;
ни кучета които се убиха
Видъ на 5 1 О • о
изпратени еж 6 челов^ка
х
•храните о30.4)х5*"х«
О Я X
на^ антребично лекуване^
лева лева
като ухапани отъ бесни
животни, отровни еж 26
450 600 64
Жито
празно скитающи кучета.
Колосъ
630 830
2
Издадени еж 11'. свиде Ржжь
287
400
9
телства за правоспособ- Мамули
230 310 76
ность на едъръ рогатъ до
Ечмикъ
225 360 16
битъкъ.
Овесъ
140 330
5
Лекувани сж г 4 ; заболе Просо
210
300
1
ли общински коня.
930 1240 11
Издадени белЪжки за из Бобъ
нос* вънъ отъ пр-вдЪлитъ- Леща
1
410 550
на Царството: 5500 кокош Фий
350 440
3
ки, 2 свине, 15 кгр. дивеч. Слънчо 1 .
225 500
1
кожи, 1800 кгр. кашкавалъ Нофутъ
425 530
2
!ДОШВ38гааК№аШШЯЯЙ№ОДГО

я
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||

И
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ИПНВИ—Ц—Г*У*

ОБЯВЛЕНИЕ № 746 ;
гр! Варна, 15^януарий 1930 година
Въ допълнение на обявление № 26904 отъ 27.
XII. 1929 г., публикувано въ Държавенъ вестникъ
брой 230 отъ 13. I. 930 г., обявява се на интересу|рщите се, че на 17 февруарий 1930 година въ Вар
ненското окржжно данъчно управление отъ 9 часа,
ще се произведе спазаряване] за доставката по доб
роволно съгласие на, единъ паренъ валякъ отъ 8
тона служебна тяжесть.
За правоучастие залогъ въ банково удостове
рение 35,000 лв. Документи съгласно 3 . Б. 0 . П.
Разноските по обгербдне и заверяване договора
за публикации, за обмитване и разни данъци еж за
сметка на общината, а тия за осигуровки противъ "
пожаръ, строшаване, потжване, кражби и пр. еж з а ; *
сметка на предприемача.
Й
Поемните условия се получаватъ отъ техничес
ката дирекция при общината срещу 50 лв.
1-1638-1
' Отъ общината

кво заплащатъ срещу тази конференция съ общината,
застраховка. Анкетата е ус- е издало нареждане отно .11
танолила факта, който из сно мерките, които треб
I
Германия. ВъБерлинъ ненадва, че само една тре ва да взематъ трамвайни I»
е организирана голема из та отъ всички общини при дирзкции, шофьори и"дру- .5 к:
ложба на ду сянски и ета тежаватъ застраховка. Чи ги, за да се избегне шума ,| Ш
жни печки. Изложбата пре слото на общините, кои който се отразява крайно ,1 М
следва цельта да направи то притежаватъ застрахов- вредно на нервната система
народно достояние всички на, е 3421, п изплащанеФ р а н ц и я . Почи
видове печки, които горят та годишна пра мия е 2 ми
лиона
чехеки
крони.
стване на снеговете въ ви
най-малко дърва или вжПарижъ се извършва отъ
глища. Особенно внима
служба по чистотата, коя •: чл.
ИтаЛИЯ.
Римското
гуние ей отдава на класифи
бернаторство,
следъ
една
то се завежда отъ инже- !/е:
кацията, която дели печ
< НО!
ките на: печки за големи
Варненско Градско Общ Управление Техническа ;ли:
средни и малки жипища
и кухни. Изложбата е из>
Дирекция Отделение Водно—Канализац.
дала спецйакна книжка,
въ която се изтъкватъ
преимуществата на разни
те видове печки.
За дежурната служба въ празднични дни^е,
въ водопроводното отделение при Варненската об-''*™
Сенегалъ. Технически
щина
*•
те власти отъ две години
полагаха грижи за напра
1) Всеки общински монтьоръ по водопровода^
ва на. шосета отъ гудронъ
е е длъженъ, съгласно изработената отъ отделение-.;'зъ
и битумъ въ горещите ст
то за водоснабдяването таблица за дежурство въ!,;от
рани, кждето се преднопразднични дни да се яви въ определения въ таб-,' ,
лагвше, че горните препа
лицата день въ канцеларията на отделението (стая](.
рати еж непрактични по
за монтьорите) за дежурство.
. Ц'
ради горещината, ветрове
Дежурството ще трае отъ 8—12 и отъ 14—18; о р
те и дъждовете. Направе
ни еж били опити въ Дч- часа.Цельта на дежурството е: да се отзове дежур-;,,
качъ наедно пространство
ниятъ монтьоръ веднага на местото, кждето се яви|
отъ 100 000 1?в. м.. което
нужда, отъ него, билото по повреда на водопровода)"!61
представлява ецна пета от
или въ случай, свързани съ водопроводната служба!
всички шосета на Дакичъ.
2) Дежурниятъ монтьоръ не може да напущащ
Употребени еж и двата
дежурната стая презъ целото време на дежурствотс|'
метода: съ топълъ и стуси, освенъ ако бжде повиканъ за работа,
',,
денъ асфалтъ. Шосетата
3) Въ изходната врата на помещението, кждетСц1
еж били направени отъ 30
се намира дежурната стая ще бжде окачена табела
см. настилка и трошлякъ
съ натписъ „Дежуренъ монтьоръ ".
-\}
отъ 2 см. Пжтищата еж
4) Дежурниятъ монтьоръ е длжженъ щомъ,.
били свободни1 за движе
ка*о поеме дежурството да се обади по телефона,
нието само 5 дена отъ гуна пожарната команда и на пазача на резервуарите:;,
дронирането имъ. Заклю
Той е сжщо длъженъ въ случай на пожарь презъ,,
чението е; въ всека стра
ареме на дежурството му, да, се притиче на по;|
на може успешно да се
а»
мощь, ако бжде повиканъ,
употреби гудрона или бу
5) Но и вънъ отъ дежурството, всеки о б щ и н у р
тим?, обаче, се налага спе
ски монтьоръ, къмъ когото гражданите биха се! р
циални изучвания на спе
обърнали за съдействие, требва, да сепритече нг| р в г
цифичните условия на ст
на помощь, щомъ като това е необходимо и дг| гъ
раната. Студътът топлина
съобщи на другите длъжности лица, чието съдей-|| ан
та, дъждовете и ветрове
ствие е необходимо.
г
те не еж повече въ със
6) Щомъ по работа бжде' повиканъ дежурни*'^
тояние да причинятъ по
той е длъженъ да се обади по телефона на пож-»'
вреди на гудронизирането
арната команда и на пазача на резервуара точне,'331
на улиците.
кжде отива и чрезъ кой телефонъ ще бжде вт!.*шс
връзка.
:[в
Франция. Общината
На вратата въ такъвъ случай се окачва табел^Г °"
Пиваритцъ се вижда обре
съ надписъ че дежурниятъ отсъетвува по работа к;.,ТВ1
менена съ индустриалните
че требва да се търси чрезъ пожарната команда'!'
заведения, които отъ неЩомъ се завърне, съобщава за това пакъ н^.::а
колко години, поради госжщите места и сменява табелката.
;-' н а
лемото и непрестанно раз
7) Гражданите въ случай*** на нужда, се обръ;^ 0
ширение на града, инду
щатъ къмъ Дежурния .било направо (водопроводно^
стриалните заведения остато отделение при техническата Дирекция телефонъ^
ватъ въ кварталите за жи
№ 297) било чрезъ пожарната команда, която отгГ1 В
веене- Той е нехигиеничсвоя страна ежобщава на дежурния, ако той не се)/5Т01
но и неудобно за жители
окаже .иа местото си и споредъ случая—на НачалЯ111
т е на общината. За избег' ника на Водопроводното Отделение или ДиректорИ ' уг
ване на неудобствата общ.
на Техническите служби или на Пом. Кмета, зав''
съветъ е решилъ и опретехническото
отделение, чиито адреси требва всич-|Ьо]
делилъ нова зона, която
ки
чиновници
отъ пожарната команда добре да з н а | Е
да носи чисто индустриаятъ.
| ал
ленъ харантеръ. Въ тая
8) Дежурния вписва въ специаленъ дневникъсК
зона общината ще построи
заверенъ отъ Началника на Отделението, всичкй|]ееп
следните индустриални за
събития
станали презъ дежурството: Кога (точнс|«0.
ведения: 1) нова кланицачасъ
мин),
(кжде) (улица № и име), за какво и пед' г2) пещи за горена на бок
чие искане е ходилъ и накво е извършилъ. Преди!'1—
луците; '3) обществена ба
да излезе отбелязва кжде отида и на кого се е^0
ня и сушилня; 4) . общест
обадилъ (името на телефониста—пожарникарь) ко|—'
вени душове; 5) дезинфек
гато
се завърнне другите сведения.
(->та
ционна станция; 6) общин
9)
Началника
на
Отделението
прави
често
р
е-^0
ска работилница; 6) гара
визия
дали
дежурните
изпълняватъ
длъжносьта
с
^ По
жи; 8) общински жилища.
и на следния день отъ всеки праздникъ прегледвг;^и
дневника и се подписва за проверка. Ако има нере' т
ЧеХОСЛавИЯ. Приклю
довности
взема мерки.
(|\ча'
чена е анкетата между об
и
I
*
Нарушителите се наказватъ и ще се подвеж-,.
щините в ъ Чехославия.
датъ подъ материална отговорность.
,
,Ща.
Цельта на анкетата е била
да се установи, колко об
К м е т ъ : п (Н. Поповъ| ь
щини еж зазтраховали свбите недвижим имоти и ка
Диренторъ Инженеръ: В. Д. КърджтевъУге;
,1
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Големите дела на Палестина

-•^Г^^^^^^^^^^^^г^г^^^

но интересенъ о?ъ гледи' ща, които се разпрея-влятъ разрешение -на тоя -.8ц
ще на строежа. Това обг споредъ артерийната сис- рвсъ. Той е внимате^ 3»
щежитае, което включва тема на града: желъзо- проследилъ устройство,,
отъ око пжтната гара се поставя на новосъздаденитв Зец,
На това именно друже едно пространство
Дрхлтектъ Кофманъ на!
ледълски общежития в, .I- 4 277,200 м , е разполо точно по ертздата на гра;
теваренъ да състави пла* ство, което е успело да ло
! на еклоновет Б на да; за да бжде удобна за Палестина. Пои създаввц
новетъ на Палестина пре засели големите центрове жено
хълмъ. Улицитъ и гражданскитв и економи едно обрззцово землед|
дава въ списанието Тоит архитектъ Кофманъ със- единъ
чески нужди на населени- ско общежитие най^ац, 0<
Ркшпюд (Градоустройство) тагилъ споменатите пла жилищата еж прокарани ето;
желъзопжтната линия ното преди всичко е
така че заобикалятъ хъл
под роб !0 голЪми работи, нове.
се проучи неговата соцй,
извършени отъ общинитъ
Въ общи черти работи ма, отъ всички страни, ка преминава презъ града въ ална структура.
и държавата.
те се разпределяте твка: то започватъ отъ осно изкопано корито, така, че
Ег инъ интересенъ 0(
, ••"'' Ще се постараемъ да
1. Работи въ -околноста вата и свършватъ н а да не пречи на улнчнитъ разецъ на землед^лско,
вгрха. Самиятъ връхъ е артерии, които преминарезюмираме тази отъ ин- на градовете
общежитие е Кфаръ-Нащ
тересъ статия.
2. Основаване градски застроенъ съ. общестЕ ени ватъ върху жеЛъзопжтнз- лалъ.^разположенъ върл
то" корито! посръдствомъ
сгради.
г
у ТОЛЪМИТБ проекти за за общежития
единъ хълмъ; на сащ,
мостове.
Две
други
важни
по
бла
селването на Палестина
3. Основаване земедел
Градъгъ се разпредъля връхъ еж построение},
гоустройството- си общесъставляватъ една отъмно- ски общежития и
на
квартали: търговски, ществдни сгради, (учили . I»»-"
I гото задачи, който си е
4. Работи въ областите • жития ЕЪ околностьта *на
Лпоставило ционистичното Работи въ околноста Иерусалимъ еж: Минтефн- индастоиални, жилищни щй, болиица, магазин] IV
V
оре и Бетъ — у •—- ганъ. и пр. Работническите жи- и пр.)
движение, главната цель
на градовете
Плана на.всички земл«.
Хаифа_ може, да се ечи лища еж построени близ«
на което е да възроди и
Въ Иерусалимъ, Яфа и та като бждащъ търговски ко до индустриалните ква- дълски общежия е създг,
възвърне евр йскиятъ наХаифа
натрупванията ста и индустриаленъ центъръ ртали, за да улесняватъ дванъ съ огледъ плод,
родъ въ родната му земя.
вате
въ
периферията на на Палестина, когато Ие- работницитъ въ по-лесно- родието на почвата и;У л»оь;
Стопанскитъ условия на
тези
градове,
понеже въ
смъта като ю имъ отиване на работа, ловията; които биха по! даУ| Палестина, благодгрение
централните
имъ
части те русалимъ се
положението което заема
нейно културно огнище. Общественитъг сгради се вол и ли създ» ванвто м
| страната, нейното антично еж гжето населени и не-,. Хаифа е вжзелъ на много стройтъ съ о ледъ на еко- едно напълно образцово
|1великолБпке, изобилнитъ хигиенични за жиЕъеке. кжтища, които свързватъ номичаскитъ, културни и общежитие.
ПО/1(I й ресурси, занемарени въ Освенъ това въ покрай-; вжтрешкостьта на страна соц' ални науки, Онъзи
нините места еж по-евти
Работи
в
ъ
сбпаетип
сгради,
които
^служатъ
на
днешно време, при една ни. Въ новите предградия та съ съседнитБ й държа
До днесъ, по • липса ,на
по-усърдна работа, не ще ,сж настанени големъ брой ви. Градътъ е'изьодна то економическитЪ(, и адми
нистративни
цели.
еж
бличка
на
;желъзопжтната
ли
й съмнение, могатъ да на- пришълци. Работите в ъ
земя, не еж дадени м
правятъ отъ нея страна на . околностьта на Йерусалим ния за Източна Сирия и ?о до индустриалните цен какви резултати въ това пщ
Трансиордания, както и на трове на града, ттззи, ко направление; едва напос- сто>
| неизчерпаеми богатства.
вече-еж
на
привършване.
ликиятз, водяща зз Еги- ито има?ъ, чисто културно ледъкъ е било отпретнате Ш
Географическото поло
Талпиотъ,
на
пжтя
за
жение на Па.лестина сж- Витлеемъ, е най-важното г етъ. Палестинския рръгъ предназначение,-еж близо едно по-значително прос ше
ЩО { благоприятствува з а отъ всички новопостроени е съвсемъ правъ, но при до жилищните квартали. транство по протежение 1а;
Хаифа той* се извива и об- ! Градйнитъ, п а р к о в е т ъ , на залива Хакфа. гЛрх»
развитие на търговията по
А
общежития
(около
990,000
разува едичъ естественъ спортнитъ игрища и др. тектъ Ксфманъ'
ВСИЧКИТЕ й краища. Ней
2
по наш
м
),
Той
е
чудесно
разпозаливъ напълно-прргоденъ съставляватъ важна часть ящемъ4 е заетъ съ създ& №
ната плодородна почва,
пригодена за -най-разнооб ложенъ, а , разнообразни- за пристанище, Разнообра въ общата ; организация ване на плано^етъ за за
разно земед-влие, увели ятъ му теренъ благопри зието на почвата и сръд- ;на' града.;•;• • , ,, ,;;•••:; селяване и на това об
чава голъмитъ предвиж ятствува за найразличекъ номорскиятъ климатъ бла Осиовавакие на зем- ширно пространство, г 'Ч*
дания на циониститъ, а строежъ на жилищата. Ед го приятству ватъ за ррзвнНие се над-вваме, дакво
климатичните й условия на голема часть , отъ про тието на всички професии. иед^пекм «бщежйтош.
и
тъзй трудове на зна»
'(позаоляватъ н а човъка, странството е оставена не- ОколкосТьта Кармелъ по- Г,- Ярхитектъ Кофманъ;;се
нития
архитектъ , ще 6* ъ
кждето и да се засели, да застроана, за да бжде за- своето благоустройство и е отдалъ съ голъма грижа
||извършва всБкакъЕЪ за- съта, или да служи за климатъ има тенденция да и на поучванесоциалнитъ датъ, завършени съ чесп т
спортни игрища и други се развие въ чуденъ бан- ^условия на евреитъ коло- като досегашните* му р» •'•Iт
наятъ.
Ционизмътъ е организи- цели. Цвлото ..общежитие ски курортъ. Общото про- низатори. Неговитв поуч- боти, които представляват
ралъ дчесъ разни друже е съставено отъ около 800 стракстБО, застроено въ о- гвания еж му дали вече продукти на една епохвл'
енергия,
ства, на които е предос постройки; между,които и колностьта, възлиза на да намери1 едно пълно на човъшка
твяя**ткжв*м
една
синагога
единъ
клубъ
тавилъ грижата за наста
59.400.000' м.
няване на пришълците; една; общинска сграда, еВарненско Градско Общинско Управление
Мигдалъ
е
разположенъ
найголъмото дружество е динъ театъръ една-поща на Тибериадското езеро и
!„Ра1е5|1пе 1.апс1 ' БегеЬре- и пр,
на пжтя за Сафздъ Той е
;№ 748 ;
1теШ Со''.
Бьтъ Хакеремъ е особе- чисто търговски центъръ. • •'Л- ОБЯВЛЕНИЕ
4
-;,'; '•:;• | ::гр. Варна, 15:януарйй 1930 година
: ..,'
I ...
' Осковаван© ;ГраДс«ш
; ; Въ допълнение на обявление № 26943 етъ 28,
неръ. Методата се заклю тернационационалното сд
преобладавало
4ХИ..929г., публикувано въ Държавенъ вестний
чава въ следното? елек ружение,
;брои 230 отъ 13. I. 1930 г., обявява се на интерв1
За създаване градските
трически метачки разчист «тенденция да : се използу• сующитъ се, че на; 24 януарий т. г. до 10 часа вг
;ватъ снъга, койго се топи ватъ за въ б ж д щ е , под общежития се практикуземните
води,
а
не
реч
^Варненското окржжно данъчно управление, ще«
ватъ
два
метода;
единиятъ
посрецствомъ хвърляне на
ните,
както
еж
си
служи
шроиззеде търгъ съ явна ^конкуренция! за отдаване
като се разширятъ' гранисоль отъ втора една меЦИТБ на вече сжществуттодъ. наемът бюфета въ общинската кланница за
[тачна машина. Въ улици- ли-до скоро време.
Най модерните и прост ващъ" градъ, а другиятъ
|ТБ по които има прокара
време отъ, сключване договора до 31 мартъ 1932 ь
ни трамвайни линии, не ранни игр'нща комисията като се основе' съвсемъ
Първоначаленъ годишенъ наемъ 2000 л.
минава втората мгшина е срещнала/въ Франкфур- ново градско общежитие.
Залогъ 10 на сто и документи съгласно 3. Б. О. П.
крято разхвърля сольта, тската и Дюкебургската об
При избиране пунктове
Всички разноски ио публикация, гербъ, данъци
гьй като солената вода е щини, които заслужавали за о:новаване на нови гра
и пр. е ж за смътка на наемателя.
|цобъръ проводникъ, а та големо внимание.
дове обикновенно се гледа
Поемнитъ условия сч виж датъ въ общината.
ка сжщо. и поврежда -ме- ; Отъ големъ интересъ е терена. да има ГОЛБМИ сто«
Отъ общината \
1- •1639—1
гакичгскитъ части на трзм- статистиката, която се да лански преимущества. Ед- \
айнитвлннии, Всъка ма ва за изразходваните суми но такова новеосновано об
Варненско Градско Общинско Управление
лина разчиства сръяно по отъ 2.0 градски общини щежитие е лградътъ въ
8 клм. въ часъ. Съ разпо която сума е била разход мъстностьта Ламекъ. Него
лагаемите средства (тех вана за възпитателни це вото мъттоположение е
ОБЯВЛЕНИЕ №956
нически) общината е въ ли. ©ощинитЬ догонвате благоприятствувано отъ егр. Варна, 15 януарий 1930 година
Състояние единъ снътъ от следната цель: да се съз- динъ вжзелъ на зажни
Въ допълнение на обявление № 26903 отъ 27,
20 см. да почисти въ два дадатъ благоприятни усло търгозеки пжтища и сжXII. 929 г , публикулано въ %Цържавенъ весгникг
чзса. 1
•.-•-.••,••' ,
вия" за едно редовно и пра щевременно градътъ е цен
брой 230 отъ 13. I. 930 г„ обявява се на интересу
ГеОИаиия. Презъ из вилно свижение по ули търъ на грамадна площь
ющитъ се, че ка 14 февруарий т. г.. до 10 ч. Р
теклото лъто една голъма ците. Известно е, че въ отъ^плодорзпни земи.
Варненското окржжно данъчно, управление^ ще с«
|це легация отъ общински големите градовесе даватъ
Освенъ стопанскитъ и ' произведе търгъ съ тайна конкуренция за отдаване
съветници ка Парижъ по- най-големи жертви отъ ка търговски преимущества,
подъ, наемъ бюфета въ сеаернитв .студени морск»
1сети гготголъмитъ общини тастрофитв въ улиците, които се изнекватъ при
бани
за време отъ сключване договора до закрив)'
|аъ Германия. Цельта на площадите и шосетата* основавене на едно ново
не
на
топлитъ морски бани 1930 г.
, !
еченурзйята е била да се Сумите се изразходватъ за градско общежитие, осоПървоначаленъ наемъ за ц-влияшериодъ 84.2^
опознаягъ съ общинските специална полиция, уреди бенно внимание се обръща
лева.
Залогъ 10 на сто въ банково удостов-БренИ*
служби:въ германските об- сигнали, брошури и др. и нз съобщителнитъ срелДокументи съгласно 3. Б. О. П.
ди-»и. Между другите впе Презъ изтеклата година еж ства. Последнитъ се устВсички разноски по публикация, гербъ, данъИ11
чатления и заключения отъ изразходвани 50 милиона ройватъ при най модерни
и пр. еж за смътка на наемателя.
з^деното, както се о?бв- марки Резултатите еж за- усъвършенствувания: жеПоемиитв условия се виждатъ въ'общината.
пезза въ бюлетина на ин- дозолителни.
лвзопжтни линии и пжти1-1641-1
^,
, Отъ общината
' .
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