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Всичкс, що ей
отнася до вести» на
дз се изпрвша ло
кмгтстзсто —• Вгрна.

I

Редакцията
у.т. „и>ръ Борисъ",
Бабаджовсто здание

II ия етажъ.

Броя 1 певъ.

— главно обемистия и до нови пжтя до лозята, по ио
За новостроящия
колкото е възможно и зърне кането на отопанитт».
се общ. театърг
стия. За цезьта еж били за II Обществения агро
•ТЕАТ Ъ Р Ъ. се говори и пише
на Варнен. Градска община презъ 1930 г:
й"
сети превъ пролетьта на 1930
много, Започнатъ преди близо
номическа дейность.
год.
оъ:
.30 години, той и до днесг
водящи
еа
доаята,
се
обра
Тави дейность се е ивравиНа тави дейнооть вече ом й
търчи недовършенъ. Обвинява ла двояко. Отъ една страна ботвай» и отреждатъ демо1. Ечмекъ 55 декара.
некодко години се дава голя
се общинската власт», че не тн е имала ва цель да подо стративно. Навършените въ
2. Овеоъ 28
мо
вначение и отъ страна на
прави нищо за по-скорошното бри и.гасили рентабилноотьта т*хъ работи ех били сигналъ
3. Фий
36
и
сбщината
ое прави всичко
Навършване на тази сграда.на общинските земледедокн за мнозина лозари ва бево4. Суланка 9 850 „
възможно
ва
нейното рявшаУпрецитп въ повечето случаистопанства, а отъ лруга об тдожаото нмъ! предприемане
5. Кръв. ц кло 4 дек.
ренпе,
още
по-вече
като се
се отправятъ отг ония, кои щината да се яви въ помощь въ лозята ой.(Общината бла
Заотжпването ва оуданвата,
има
предвпдъ,
че
отъ
отрана
то не ся. добре • запознати сг на Варненските граждани въ годарение на (доброто запаз ново фуражно раотение за
на
гражданството
тя
се
търси.
ппроеа. Защото да критику страмежа имъ да васидятъ и ване реколтата въ лозята си, наоъ, носеше повече опвтноЗа
по-леко
обрисуване
ва
ват е лесно, но никой не си подобрятъ вемд. си производ взе учаотие въ износа на демонотративенъ характеръ.
тая
дейнооть
подразделяме
я,
щдава вгпроеа, защо стои не ство. Въ последната обзаоть, грозде въ чужбина, като и оъ Поотави се за размножение
както
следва:
довършена още театъра и да- общината отъ няколко години нъкодко ХИЛЯДИ килограма под семе отъ оуданка, доставена
ли въодще може да се вини все повече и повече нагазва помогна уоилията ва тукаш направо отъ Манджурия, оъ Курсове, сказки и съ
нтой.
кооперация каквато разполагаше въ мно
реализирайки все по големя ната винарска
вети и упжтвания:
„Димятъ.«
I
_
го
ограниченъ
размеръ
(само
и
по-голйми
резултати,
които
•. Ясно е едно, че общината
а) Курсове: Презъ месеци*
к
Заотжпи се? една парцела 1 кнлограмъ) Софийската Опи гб Мартъ и Апрплъ 1930 г.
не може да отдгъш отг свои- се поорещагь съ видимо за
тп средства бона сума отг доволство отъ страна на гра съ реномирани рановреющи тна Земледелека Станция. Огъ еж устроени два паралелна
5—6 милиона ле. за доизкарва- жданство. Общината е ваотж- сортове грозда! малко известни отпуснатото около 150 гр. ое- курса по ловаротво, овощар
нето му. Средствата съ кои- пида начини на действия отъ въ България, които ще спо- ме се е добило 46 кгр. тако ство и пр. Занятията ож во
№ разполагаше фонда за общеотвенно агрономиченъ ха- могнатъ часъ до-окоро за ре ва, което презъ 1931 г. ще дени вечерь и то вторникъ и
Шйпраждането на общ те- рактеръ неприяагаяи до сега ализиране стремежа на общи бжде заоъто и по нататъкъ четвъргькъ въ училището Ме
търг се изчерпаха. Тп едва у наеъ — което вечъ се ко ната — съгласуване на лозар вече ще може да ое раздава тоди" п понед$хникъ, ср*да
на Варненските граждани. Ре и петъкъ въ левовия равоадството въ града еа курорта.
тнгнаха за инсталиране на пира.
зултатите отъ оравнителнин никъ. Общото чиою на едуВъпреки,
че
такавато
дейпарното отопление. Остава
.
^
„..;2*<Р.ВД№1даГА01
.4,.„1—опитъ
между семето отъ Ман- "щателпгв въ двата курса е
к,се,довърши електрическата .лость.мжчно^се „подава^ ла~,
джурокия
произходъ и това било 232 души, отъ които 90
И презъ издалата година
шеталация, сцената и зри- конкретизиране и рввултиране,
що
сега
ое
ра8поотранява у души редовни. Съ куропотишната зала. Споредъ пред но тя все таки може да се ое употребиха маса грижи
наоъ
—
отъ
германоки про гЬ ож водени и практичеоки
и трудъ за подобрението на
долови огъ долните данни:
щителнитп изчисления за
изходъ,
ож
въ
полза на пър занятия.
овощните дървета въ ,Пейтя цель ще бждатъ необхо- I Дейность на общин- нерджикъ." Борбата оъ боле вото семе.
б) Сказки: Уредени оъ вси
кми най малко 4 мил, лева.
б)
Ливадарство.
Изхождай
стите
и
неприятелите
на
ово
чко
4 окааки, отъ конто 2
скитъ стопанства
По горе изтъкнахме, за доки отъ ожщия отремежъ — кино-окааки. За две отъ ска
щните
дървета,
тЬхнптт»
пло
1. Лозарство:
фшване на всичко това, об
дове и др. е била невременна произвеждане фуражъ за об зките е бидъ специално поа) Маточници: Правилна и оиотемна. По вече отъ 100 щинския добитъкъ, общината
щината не може да извади
каненъ професора огъ Софий
щъ касата с» тия 4 мил. обработка на почвата, борба орехови дръвчета ое заоедиха о увеличила пространството на ския Агрономически Факул
оъ бурените и аа пръвъ пжть на м4отото на старите про люцерновптъ ой ливади отъ тета г. Ив. Странски, който
ща, защото съ редовнитп
:<
наторявапе и то въ единъ паднали дървета и останалите 50 декара на 170 декара. За е говориаъ за изкуствените
щходи\ общината едва може
широкъ мащабь, на всички
добиване пънъ на повечко и торове и торението оъ гЬхъ.
к посреща текущитп си таблици оъ ивкуотвенни то отъ* години празни места.
Създаде ое новъ компдектъ доброкачвотвенво оено отъ об На ожщата тема е говоридъ
щзходи,\
рове. За основа наторяването отъ 120 декара орехова гра щинската овощна градина въ и Управителя Общинското лоПост. присътетвие на об ож послужили резултатите отъ дина отъ северната отрана на „Иейнирдживъ" предприето е
варо-овощароко стопанство П.
щината -не веднажг се е за- направените химичеоки ана авиаторските вила въ „Пей- търмъчане оъ опециина ди- Н. Антоновъ, а общинския
Щмало сг въпроса за доиз- лизи на почвите, работа не- нярджикъ". Около градокит* вадарока брана, на едно про химикъ г. Пеневъ, въ надвечерпето на гроздобера, е го
цшдането на театъра, но извършена ивцело въ никое реверваари пдоща на орехо отранотво надъ 100 накара.
наше държавно или каквото вата ое увеличи оъ по вече
4
Скотовъдство.
воридъ
на темата: ,. Виното,
I «преки кай- бодрото му желаи да било друго общеотвенно отъ 20 декара. Тукъ междунеговигЬ
болеети и предпаз
Общината е увеличила броя
•ме, този вгпросъ винаги е стопанство. Енергична и пла редово ое гаотъпи лешника.
ването
му".
— Всички сказки
на животинските ой мжжки
Шавалг открити за разреше-номерна борба оъ болестите Пуотующиятъ брегъ около
еж
били
посетени
напълно
разплодници, чиоденвя съоЧ* Ш последното заседание и неприятелите. — особенно оъ електрическата централа отъ тавъ на които въ края ва задоволително.
е) Съвети и упжтвания ож
* об*14. съветг, пост. при- гжееницата на Л о атре1огЪа&а проотранотво по вече оаъ 5 1930 г. е въвлизалъ на: 3
нови
начини
на
отглеждане
декара
ое
преобърна
въ
били
давани на интереоующИ'
говежди бика отъ Аншокатв
Щетие предложи и съвета
на дпвачкигЬ и т. н.
овощна градина.
раса 2 Нереза отъ Герман те се, които еж посещавали
^сува единодушно да се склю- Рвзултатъ — производство:
Презъ пролетьта на 1930 ската благородна свиня 2 общ. дозовъ равсадникъ, като
единъ заемг отъ 2 до 4
при нужда ое е отивало и до
1927/1928 г. — 1,066,660 г. ое васЬха некодко хиляди пърча — оаански и погукръ**шна лева отг Популярнанъкои
чаотни имоти. Огъ поорехови
плодове,
отбрани
сор
венъ малтийски в I Кочь:
I кд. ризници на отойноотъ
оледвите
случаи има повече
*• банка, който заемъ ще се 379,504 дв. 1929/1930 г. — тове, пикира повече
отъ
Огъ пролетьта до средата
отъ
50
такива.
25000
черешови,
крушовъ,
Ползва изключително за до 1,763,350 I кд. ризници на
на аътото 1930 год. ож отанПечатна пропаганда
вярването на театгра.
с т о й н о о т ь 859,475 лева ябъдковъ и др. разоадъ, който ционирали 2 жребеца.
превъ есеньта на с. г. ое
Презъ
пролетьта
на
1930
1930/1931
'г.
2,077,800
До колкото ни се простиТукъ на първо место след
присъди на спяща иъпка. За- год. ож раздадени 11 расови
I
кд.
ръ8ници
за
по-вече
отъ
ва
да се отбвлояш въведената
*"»» сведенията заема ще
отжпените тукъ оортовв ово прасета ва разплодъ.
1 милионъ дева.
!
за
пръвъ
пжть презъ мин.
^в даденг и, може би, още
Общинския дозовъ разоад- щия ож именно ония. които
5.
Полска
служба:
,1930 г, таке паречена пре,*°»в лпто театъра ме бжде никъ о местото, гд*то поече- най добре успеватъ и еж найНаправено о доста много \диввеотитеяна служба, която
дателно довършенъ.
то отъ стотици вдовици, май доходни еа Варна, безпорпо за качеотвенното повдигане Уигде другаде въ България
оъ огдодъ пакъ на курортния
Прочее ние се надгъваме, чеки и бащи на много дребни
па полоката стража, Случаите не е заотжпена. Съ опецчялни I
сезонъ.
има Варненската дечица и безраротни младежи
на кражби на грозде, повреди лдвкатп, въ надвечериего на
тежките
3.
ЗемпедЪпие:
и обири на кьошкове еж на О38оиа 88 извършваното на
> « . труш, щ,«щт
~™~*±
месеци, особено
презъ зимата
дадена работа въ довята и
а) Полевгдство. Общината валели до минимумъ. Залове'^"а ой въ новиятъ общ. овоата прехрана. Равоадника
вени еж почти всички зло п). еж приканвани, особенно
^Шърг, който по своитгь школува по лозарството добри си е поставила, за задача са сторници Големата часть отъ доларите, да я исвършатъ на
ма да произвежда необходимия
^нически приспособления ще работнички и работници.
вр\мо, като вкратце ож имъ
за прехранването на соботве- главнигЬ пътища ож попра биа указвани начините и
б)
Жчзя:
Некои
отъ
доаята
*^ единъ отъ най- добритп
вени. Открити ож окодо 10
разположени край пжтищага нвия й добитъкъ фуражъ
ч
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Освенъ върху разходна
Л. К. Бочевъ
•шит* последствия отъ отла6) Организацията и водечасть
на бюджета, погледа о
аневето или неизвършването. вето борбата съ масово поспира и върху приходнвт
акива плакати еж издадени явилите ое окакадпи въ варТукъ, дори повече, защото 31
брой 2 1 , но най много верската мъстнооть ,. ДжанаПроблемата за финансовото преспективи бждащето. Загри- покриване на големите нал ДО*.
^езъ времето, когато перо в»ръ". Въ случая, по иока- заз равяване аъобще, за,нима- женостьта за изходъ отъ това жащи и неотложни "разходиВ1
ва отдавна общественици пи- положение е обща. Желанието еж нуждни големи приход* р *'
юпората вотрашасаше да нето на общината, се проте сатели и всъкакъвъ родъ ра- на всички, безспорно, е ис* Старанието гв да бждатъ на 0'
омпрометира
лозова та ре коха на помощь и войскови деТел-* на общественото добро, кренно и добро. Требва да се мерени е похвално, дори за 0
соята. По това време за оъ- те чаоти отъ Варненския Гар- Вьпр.)сътъ е колкото важенъ, направи нещо. Но, само съ видно, когато съ това не щ<
толксва и сложенъ. Следъ го- разполагаемите отъ общините се отекчава положението н!
,иа цьль, се нададе и опе низонъ.
7) Звоилване фуражното лвмата война се раздрусиха средства изразени въ правото изнемогващите данъкоплатци :
иалвнъ поаивъ въмъ ловари
"В. За постиганите резултати производство въ гради, 8а ко основитв на много порядки. имъ да приготовляватъ сами Наистина, въ това. отношенш 0, Я>
животъ беше из- своите : бюджети, искаме да сжщо би могло де се направ!
'ъ тая служба може да се ято цель ое определи часть Стопанския
нравенъ предъ нейните после подчертаемъ, това не може да нещо. Преди всичко, приходи Ф,
жди отъ ф»кта, че до като отъ вякалевявата общинска дици, изразени ; преди всичко се постигне напълно. Тази имъ те да бждатъ направени съ
чмгвмата чвоть огъ вариен гора, п р и ч и с л е н а к ъ м ъ въ литгеа на изгубената по дейность е оградена въ не бираеми. Големите размер!
1
:ите лозари взмеа участие ме; ага въ меотноотьта! ,,Ва- бойните полета, опитна работ много широките рамки на за. лречвтъ на това. Зависящип* |1П»"
поке отъ общинския съветъ
на
ржка
и
отежетвието
на кона.
ъ износа на грозде ва чу ба бурунъ", за раздаване на
Биха могли, наистина, да ста- требва да бждатъ определен*
средства
у
консумирующата
•бпна, тия отъ най близките всички кравари, каруцнри и маса, изжд вени отдавна по- натъ разумни икономии, квпр. въ размери, отговарящи на ПО'
!вла немахи грозде,' даже и пр по равни д*лове оть 4 р а д и сжщ^та. Времето звличи въ персонала, въ веществените датните сили на гражданите ре;
а ядене на собствената си декара за ваоеваие съ лю- вече първия недостагькъ; вто *: и др. разходи. Това обаче не Доброто организирание на пра'
церна и др. — Това е едно Р*я; обаче, продължава да е може да отиде до крейность. вилното облагане и събиране,
прапеза.
отъ
значение. Разсипаното сто- А и други задачи обуславятъ както и верното смътководств
Направено е всичко за рзз- крупно мероприятие поолед. . . „ . „ пт „п„„п л,\,*. о е панство не може да възста общинската ;,ейнрсть. Специ* ул есняватъ до голъма степень] ти»
лирението и подобрението на
ствията отъ което следъ 2 - 8 . _ « _ , „ м ^ „ „ _ _ « . . . . . .„.,„ „.„„ ,„ - . п т « . . . _ ^ . * а з и т р у д н а з а д а ч а , изискваща
:ая служба, която е въвбудила години ще се печуотвуватъ ность. Неуствнов«ностьта
въ- циалната, имаща известна роль •• несъмнени
теоритически
интереоъ у мнозина деятели бдаготворно ота неколко ето обще на полигичеексто поло въ това отношение, която не практически познания
ъ облаотьта на земледелокото тпнъ дребни оащеотвувания жечие, отразява гвоята пагуб- требва и не може да се преПаралелно съ организиране]
ность въ«->ху {икономическия небрегва. Не еж редки случаи- службата
въ греда,
'
публично правни
производство.
животъ Безкрайните кризи зъ те, когато за да създадътъ ра гв приходипожелателно
е засил
В):
Борба
съ
безработицата.
Общината е излезла предъ
производството, игрвятъ своята бота зз безработни свои граж ването и на частно-стопанск*
^арненокото граагдавство и оъ За да ое облекчи, поне от отрицателна ро^ль. Обеднява- дани, общииигЬ предприемвтъ та дейность на общините. Този
шоциаленъ повивъ, съ койю чаоти, безработицата, оообенно нето на народните м си обу въ интересъ на общожитието пжть ни сочи новото време. I I "
редъ мероприятия. Днесъ и на
имъ чертае бждащята наоока въ, ннй-лошите месеци преаъ словено огъ целия комплексъ държавата създава грижи това Той е усвоенъ и отъ законо
условия сг здадени отъ следъ
годината —•- януяркй и февру- воен-юто време указва, своето положение, макаръ че нейни дателя — законътъ за общин
на лозарството въ града
ските стопански предприятия
Проявената печатна лей арий, предприе се изкореня грамадно влияние. НЕМИ отра служители, когато се освобож- е едно добро указание и не
даватъ
отъ
работа,поради
съ
юоть следва да бжде допъл- ването на закелевелата общин сълЪ въ стопанския животъ
улеснение въ това
пращение, се обещетяватъ. ' обходимо
отношение. Нуждна е инициа
:ена и с» нйколко деоятки ска гора въ меотноотьта останала незасегната отъ ши
Съкращението
на
разходи
роко царящата стагнация
тива у общинските съвети
[нформации я статии 8аоега- „Пейнирджикъ'.' Изкоренено
Всичко това, безспорно, не не може и не трЪбва да става
то
пространство
втздиза
на
Постжпления отъ тоя родъ 10ТН1
ци земл. производство въ гра
Може да не се отрази върху мимо възможната граница, за
повече
отъ,
100
декара.
биха
направили възможно спо
финансовото положение и на щото това'ще е за сметка на
да, намерили .место въ варменатото
поторе намаление т
Сжщото
биде
отпуснато
на
общините.
Тъ
еж
самоуправи
реалнестьта
на
бюджета,
или
юнските ежедневници. ,
телни ТБЛВ, ^оито черпятъ най мвлко на премиите и не ; размера на данъците и бвбедни
вариенци
ва
използу
И нмй-иосяе, за да се има
своитЬ ресурси'огь два източ посредствени задачи на общи риитъ, конпвнсирайки го.
една но-ясна и пълна пред ване безплатно презъ тече ника: единия—чкетно—правенъ ната. Напр. съкращението на
Приключавайки кратките си
става за проявената дейность ние на 1930 година за бо наеми и др., й другия— пуб разходите по чистене награда бележки по тази обширна ма
ла общината въ облветьта на стани и п р , а за 1931 год. лично—правенъ|: Налози и бе- или въобще въ санитарно от терия, тртзбва повторно да подрий. И въ двата случая, оба ношение, ще има (поради поя чертаемъ, че всички споменати
«•емл. производства, следва да срещу минималенъ наемъ.
че, приходите и^аатъ отъ част вяване напр. на епидемии) по
9) Започнато е валъсява ните сто"ансШ!,\ а казахме, следствия мнргц по-.лоши , и. усилия макаръ и да еж насо
ое отбележи:
чени по единствените реални
1) Всички проучвания ин нето на мочурливит* проотран- че'">*" не"сЮг7^ре — изнемог' страшни отъ едно затруднено пжтища, не биха дали много
формации и големото еъдей отва въ меотноотьта „Орта- ватъ. Ясно е, следователно, че финансово положение. Така е големи резултати. Естеството вда
отвие което общината указа ™иръ". Проученъ е въпроса положението и на общините и съ много други разходи, ко- н а ^ ^ „ „ ^ 8 общински пуб
с1вив ковю оищинта >«юм . ^ зад4ОЯВйнето на всички не е добро. Това е наложило ито зависятъ отъ общинския лим но прввни приходи, които
на интбрееующигЬ ое окопорда се отдели не, малко внима съветъ и върху които той би все пакъ оставатъ центъръ въ
тьори, които за пръвъ пъть баири и дерета около града и ние и за т%хъ.; Необходимо- могълъ, въ известни случаи да общ. бюджетъ, не отговаря
мин. 1930 год. вакупиха отъ каптажите; на града. По на стьтй отъ; бързотоимъ заздра реши да посегне. Тукъ, за ус много на съвременния стопан
се чувства силно отъ тановените съ законъ, е из ски животъ. Тоаа затруднявг
града грозде, преимуществено стояването на общинската вяваке
всички, защото нпложгните имъ лишяо да се споменаватъ и събирането имъ др гол%ма
управа,
предъ
Министерство
димятъ, и изнесоха на Бер
отъ закона функции и грижи, въпреки желанието, ще стадор!и въ ^нормални
линскпя и Виенския пазари. то на Земяедълибто й Държав кита напр. за: благоустрой натъ, макаръ много отъ техъ степенъ,
времена, а днесъ го свежда
ните
Имоти,
делегирана
са
ство, просвета, хигиена и др., да нематъ нищо общо съ це до неимоверно малки^размери
Тоя изиооъ облекчи до голя
ма степень положението на суми и е възложено на Държ, почватъ да носятъ отпечатъка лите на общинската политика Т о в а препятствие.общините го
хозарите, а реализираната Лесничей г. Симеонъ Янковъ назанемаряване, поради липса напр. безбройните фондове, чувствуватъ силно и то требва
на средства. Застой заплашва сумите по които вече е безу- да се отстрани. Необходимо е
отъ т/Ьхъ продажна цена, ко да почне^залесяваннето Тукъ целата
^
_-«
,-_^ словно необходимо да, се вни- създаването на нови «приходи
дейность
на_ общините.
му
е
м
ветото
да
се
отбележи
ято почна отъ 8 лв. за китоПаричната
кужда
ангажирва
сатъ даже своевременно.
съ по справедлива данъчна ос
грамъ димятъ и достигна до че г. Янковъ достойно ой изи целото внимание''и направлява
Всеки случай, съкращение нова, сигурни и лесно съби
гра
своята
роля
~
не
само
придружената съ големя уси въ разходите на общините би раеми, вместо сегашните та №'12 лв. ще даде новъ' тлаоъкъ
франгенското
дере
е
вечь
ва
лия дейностьта за удоалетво могло по начало да стоне.но кива, а това е вънъ огъ въз- {V
на лозарството иъ града.
лъоево, во и голъма часть рени^то й. Въ най-важния мо само при пълно познаване на можностьта на общините и Г2) НаправенитЬ неколко
отъ мъстото около Аджомлер- ментъ на тази 'дейность. пог- условията — формални и фак- 0 б ЩИН ския бюджетъ, въ който
деоятки енализи, въ специал
ледите на всички еж насочени тич^ски, както и близките и могатъ да се преовиждатъ 14
екия капгажъ. .
ната общинска винарска лакъмъ бюджета и, донегде ос- далечни цели, които всека об семо приходи установени съ '
10) Проучи се върпрооа нгвателио Общините еж само- щина преследва следвайки -законъ (чл. ЮО отъ звкона за
варнтория, на болни или съ
пжтя на своето естествено
недоотатъци вина, донесени за
откриването на спеца- управителнй тела, както ка развитие.
град. общини)
захме.
Те
се
"грижатъ
сами
за
а отъ десятки варненски лозари адеаъ : гроздовъ пазарь ., въ своите интереси и за своето
| на които еж дадена нуждни- града въ резудтатъ на което самоуправление въ пределите
II те упжтвапия за излекува- общиношя оъветъ удобри пра на закона; чл.2 отъ закона.
имъ. вилника му, който т. г. ще за град. общини. И за то?а Варненско Градско Общинско Упрвление]
н нето или поправянето
бюджета,' като определя об
По тоя начинъ съ хиляди намери рвоето приложение.
ществената имъ служба, роля
и литра вина ся. спаонви.
Следаатъ още редъ проуч- та, кеято играятъ въ матери
3) Услугата направена на вания, м*рки и пр. които алния и интелектуоленъ жи
стотина варненски лозари ва презъ текущата година ще вотъ, изразява свободно тях
ната политика и, следователно
бързото, ефтиното и прициз- добиять евдето приложение.
гр. Варна, 11 февруарий 1931 год.
— техиитя грижи и тежнения.
Така; последователно, оъ ог Тамъ, наистина, начина за нанато изчистване на винарски
се на интересующигЬ се, че на 10 март*
те имъ еждове оъ помощьта явдъ на естеството на рабо- мирпие средства, отождественъ т „ Обявява
„„„ п
^
т> " '
'
„мо.
на оощинокян
общинския ииреиь
пвренъ котедъ, т й е , които особенно въ об- по настоящемъ обикновенно т г* о т ъ 9 ч а с а в ъ ВарНВНСКОТО ОКржжно ДЕИЪЧВО упр»в |
А\
4) ПППКЯПЙЯНРТП
Прокарването ня
на пянъязадъл- здотьта на земя производство съ повикътъ за икономии, за ление ще започне спззаряваеето за доставката на:
.чп
,
' „'„««•»
9, жителното разораване ш? по- е нуждаетъ ктъ всестранно реорганизация на финансовото
стопанство
съ
оглеаъ
на
ежИ
Отъвлария
и
прибори
за
химическата
лаборатории
[проучване
и
сиотемнооть,
ще
11 пече отъ 60.00 декира хав»и
и и тяхното иаиолзунане на от- се разширява все повече . и ществ^ющите нужди, може да Првблизвтелна стойоость 18.8В0 лв.
найизразъ
напредъ
и най- 14Д00
2) ЛВ.
Химикали и реактива. Приблизителна стойяость
II глеждапето на едногодишни / повечко кржга за дейвооть и* нямери.
силно своя
и истинско
И култури.
/ общинокета и въ тая облаоть, пРиложение
Доставката е дъмшма по групи.
.
• т»
Ако се*проследи реализира
И • 5) Проучвано почвите въ/ годемата часть отъ облагите
нето на бюцже^гите почти на
I Варненско землище.отъ отра-/ на която подвувать преиму всички общини, ще се конста
Залогъ 10% въ банково удостоверение.
на на г Проф, Страиови, опе/• щеотввно икономическа по тира, че отъ година на година
ВРНЧКН разноски по публикация, гербъ, данъци и
|
слабите варненоки граждани. то 'тгва все по проблематично.
цяално повнканъ з« цельта
В»че е явнз невъзможно да се пр еж ва см^гка па доставчика.
масата калциметричеокн апз
очакватъ предвидените резулПоемнигЬ условия се виждатъ въ оощината
лизи цзнършвни въ общи1
тпти. Това рисува въ не добри
ЩПечатница Д Тодоровъ]
Варна.
краски техното финансово съ
оката лабаратория въ свръзр
Отъ общииат*.
стояние и очертава въ лоши
съ това.

Общинските финанси.
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Гонем—Архитектъ и урбанистъ.

Хигиена на селищата.
Хояа е така объмистъ, а ни постройки, да бждатъ въ
-оврйменно и така боленъ най благоприятни уоловия.
Тоже, формнтъ на • кварта •
1р0 оъ. Ненуждно е да се
—чвира
и доказва неговата
лигЬ тръбва да еж проекти-мадна ежщеотвенооть за
рани по начинх, щото мак-•юга и преуспяването на симумъ отъ фаоадите (и то
и
колективитета. дългитгъ) да иматъ добро из
вдивида
;аче, оъ бързото нарастване ложение. Много и дълбоко- селищата (въ чвотнооть научни трудове се вършатъ
-•"шит* градове) отъ една по този въпрооь въ годъмитЬ
(рана, и оъ мизерията и ико- европейски градове. Чеоти за
-ивчното разорение отъ дру- седания, конгресни разисква
-. вейното пренебрегване или
ния гонятъ ежщата цель.
юотавяне оказва още по жеЗа сега две мнения, оъ
чки ревултати. Фактъ е че ОВОитъ интересни прецизни
доказвания, ое борятъ па пър
1ВИтЬ генерации носятъ вое
-.дълбоко и по язвено този венетво (тези на французитв
пвчатъкъ
Веу и МагЪоигЛп) Споредъ
Ще ее опитаме да кдаои- иървия, улиците, на които
-ие принципигЬ и яеобходи- еж разположени дългнтъ фа
ювтит* на градската хигиена сади, требва да сключватъ оъ
но въ нъколко големи ди меридиана (на десяо) дгълъ
вна, Ина въпроси, сиано жив- отъ 0° до 45° — като най
:ад4йни, чиято необходимооть добрата е къмъ 18° — 25°
всекиму известно, — но кои- (споредъ географското разпото ож въ пряка завиоимооть ложение). А-споредъ втория
огь бюджетното състояние. — т а з и насока е между 45° и
ца гвхъ нъма да се опираме 90° (оъ най добра, къмъ <">0°).
~тези нужди не еж задовол- Но едната или другата теоатворявани главно по липса р и я по достоверна, фактъ е,
т възможнооть, а не отъ че за да сеагуримъ на жилинвпредввдливоеть. (Такива еж щата и селищата ей здраве,
И8И относящи се до скици требва кварталигв да еж съ
ране градътъ оъ всички нуж- продълговата форма (било
цни канализаци за вода и др. правожгълна или др.;) мвлшоопране и п р )
ката има страна да е равна
Ние ще разгледаме малко на дълбочината на два двора,
в» отъ баиво въпроеитъ за: а годъмата — съ горепоме. 1) Ориентиране на град натата добра насока [ Раз
ската структура и нейнитЬ бира се страни оъ крайни
иементи.*)
климати, или квартали и по- 2) Атмосфера; паркойе; стройни съ специално пред
гьотота на населението, оби значение, тези насоки ще ватаваща този аноамбль в пр. риратъ повече иди по-малко
Слънцето* оъ разнитъ ви- къмъ меридиана ши къмъ
лове енергии, които излъчва, паралелите, споредъ необхо(най главния факторъ за на димоотьта и цйлит*]
шето съществувание Живота
Другиятъ факторъ, чието
я еволюирането на клетките влияние е не по-малко съще
№ тесно свързани оъ усло ствено отъ това на предиш
вната на температурата, на ниятъ и то който, до голема
(в4тдината и въобще съ стой- степень е въ прФка завиои
юстьта на полученитъ слън мооть - това е огстоянието на
чеви радиации. Отъ друга въздуха отъ отдавна се заетрана, микроорганизмите —
йхната скорооть на размно нимаватъ съ този въпрооь
авване, тъхната мощнооть на воички хигиенични, лекари и
ферментация или вредно ра- учени, , . и все пакъ голъзрителна дейнооть, — ож въ мит* градски центрове продължаватъ да отоятъ бевъ
-шеко отношение оъ термич
н а и потенциала на ивлъ- подобрение (ако жи пе се и
влошаватъ! 1.
I. ...).) било съседсъсед
*0|^адЬ енергии. Бацили, коиство
на
индустриални
заведе
би
^стояли оъ дни на свът- ния и фабрики, намиращи се
ата
^ > ^ д унищожени за не- отъ насоката на преобладава
т
. V — минути, отъ щите ветрове; било липса на
. « 8 И т Ь . « » « о в и л ъ ч и ! . . . паркове и залесени резервни
у: две д у м и : \ и н ф а р а „ ч е р .
пространства; прекомерно ав^вате радиации .у о ж б л а г 0 .
дшрбпшо движение... или
•рятни аа р а в в й ^ — ^ " ^
преувеличбнйоч яа...гжототата
Ликробитъ; червенпгЖ^ и ж ъ л ,
на населението... всичко то'«% такива изглеж, катъ да
ва ; и р а в 0 градската атмосфера
иъ еж безразлични |* ««пий
л
обаче п а т „ . п и п ж я я я я л п ш а н в Осора вполетовитъ ( л ъ ^ г . от,
* • вълни) имъ с ж ! ^ ^ б 0 Н ° п О 0 л е д н а т а п р И л т а н а п р В
«Редни... Много ясно 1 ^
; воследвалата отъ войната на
нЯ
^ че излъчените живот**°Р' ° йномична
.самъ жилищна
игрозно
обща заотико
криза,
„„и
•
,в'!Ъв.чеви енергии требв^
да
Црашява обществената хигиена
^ ^икватъ въ най-гс
и равнаева болеотитЬ отъ со

р обилие въ нашите

1р0

Нлища и ателиета, / Т Е
3 превърнатъ въ здрювоол
•й станции. Требва \ знач
'*-Ците да иматъ какав
'Риентация и ширина, 1та не
\**мо да не предотавля[ватъ
резда на микроби, но Нооо
5л>о да по8воляватъ на нами
»лшт* се отъ двЪте й стра"
-*—=__
Ч
\Й»'] П о д ъ и м е т 0 гРадс"и' клас ^'
|йне всичко, относяще се дй сели.{•*« въобще.
\

но да се вьмпсгятъ по този
въпрооъ —да го проучитъагт.
самото му начало. Д;опредилятъ за вспна цпдст зона
броя на жителит-Ь, КОЕТО могать • да аявйятъ при норлк*ни
условия върху хектаръ повърхнина. (За цельта се ив
лиза отъ минималната необходимооть ва жплвще на лице
или семейство огъ дадена ка
тегория—разбира се въ зависимость отъ мпетнитп усло
вия • споредъ статистическите
сведения па. вс*ко селище)
я
"*°/
заеха се да прецизпрагъ отношеипето и процента който
требва да сжществува между
застроеното и свободно м*ото,
височината на постройките,
ШИ ИИ
Р ^ на улнцитв, повърхнина на паркове за човека и
пр. пр. Загрижиха ое особено
силно за оъстояннето на пана работввва и семейството му. Почнаха да бъздаватъ ^села
1 адини
Р
"> чиито съставниелементи
ож
предварително и
много
математически пзчиолени и п
Р°У ч е н и - Така, вмъс т о 0Т ашн
Р ата цнфра 300 и
повечел
У ш и на хектаръ, прием а т ъ 8а гжототата
25 до 50
н П
Б 0Я н
Р- Р
« тозн „селаг адшш
Р
" о в У*мн«га особено
следъ
войната техното сжществуванпе презъ тези ^0 —12
години, показа ирекъзходнитй
имъ добри отрани а резултати.
Щаотлавъ е човЬкъ да се
движи въ тъхъ п да чув
ствува, че отъ всвкждт* блика
здраве и живогъ! . . . Въ
шюоъ, това подготвя фондаменталнитв условия ва еотетечни постиже/.ия. Най сетне,
принципите иа хигиена ож
далече да бждатъ въ противовъоть съ иеобходимоотите за
оъвремената циркулация.
Но ще кажатъ некои че
това ож утопеяи ва нашата
бедна страна, особено при
днешното положение 1 . . . Ние
не отроиме нови оелпща!
Е добре, но колко се грижимъ ва сжщеотяупащитъ' ни
градове и села?! Особено за
последните Какъ и при как-

цаязно значение (като туберкулоза и др.) има градове и
квартали за живеене, кждъто
гжотота надминава 200, 300
и 400 души на хектаръ. Има
тожо такива, кддето единъ
хектаръ паркове и залесени
\ пространства (въ градския пе\риметгрг) « п « а г ь на 900
М 000 ши 1300 души жители.
УТова
пакара видни' хигиониРоаа иш е
* .„ л т „ п я
|оти и градоотроители, оериов-

Стр.

Курортна Варна
К а к о о «е в ъ р ш и з а п о д о б р е н и е т о му. Р е ш е н и я т !
н а
к о н ф е р е н цвлакове
и я т а в ъ за
С оВарна.
фия. Увеселителни

Пом. кмета г. Ц Ханджиевъ, ни мисити, Б. Н. Банна ще от
IV
който участвува етъ страна нл крие при нтзкои гранични пунк
Варненската 1бщина въ кон тове специални разменни бк>
ференцията свиквна по инициа ре, гдето ще се разменят
тивата на м ра на железници рознитЬ валути по текущ*
те по въпоеса за мвркитЬ, курсове.
конто требва да се вземвтъ
за привличане въ страната ни
за бирикческитъ
повече чужденци, е нвпрввила
удостоверения
« « н и т * и з я в л е н и я предъ
Както знаете всеки чужде.Варненски Нсвики "
нецъ лрестоялъ повече отъ 1
конфеоенцията взеха месецъ при непущане странаВъ
участие представители на въннатв е длъженъ да представи
шното, вжтрешното, финзнесвото
желъзни- бирническо удостовърение отъ
цитъ' търговията
министерства,и представи
тели на дирекцията на поли- наши данъчни власти, че не
дължи данъци. Оть тена зо
ц и я т е и н. Здраве предстааиталь на Б Н. Банкз, нв съюза дълшенне летовниците и ексна
туристите и въ моето лице курзиянтнтъ- се осасбождввьгь.
представителя на ней затис
Р е с о в а н а т а о т ъ всички повъп- По с р о к а з а п р и в и л е г и 
роса общини — Варненската. р о в а н о т о п р е б и ц г а а н о
Какви именно решения се
о ъ страната
взеха?
Чужденецъ петов^икъ или
— са да ви стане по-ясно,
екскурзнантъ
се ползува отъ
азъ ще разделя въпросигЬ на
всичките гореизброени облек
пунктове.
чения за моксимумъ три месеч
П о л и ц е й с к и т е ф о р м а л  но пребиваване иъ страната.
Вънъ отъ горните решения
ности за ч у ж д е н ц и т е
взе хи се още редица други
За въ бждаще лични каоти целящи да направятъ пребива
не ще
чужденцит-в, ването иа чужденеца
^ издйзатъ на .,...„_..„..._,
„...--,. и нашенито 1це"имъ се искатъ "по три шекеца въ българскигЬ лето
портрета, въ замъьа па това вита и приятно и поносимо.
въ
нашите легации или кон
За да има единство въ свес лства
се
У
Щие български
отбелезватъ
на денията,
ксито различните
обфренски
въ чуж
щини и институти
даватъ чрезъ
дите паспорти и необходимите вестници, списания, отделни
полицейски сведения и по то брощури и пр. реши се да се
зи начинъ- самия паспертъ ще да се образува при м-вото на
заменя личната карта. Чужде железниците една постсянна
неца въ никой случай не ще комисия въ съст:въ, въ какъв
става нужца да се явява въ то заседаваше омата конфе
наша полиция понеже формал ренция и неймалко поне ведностите по регистрецияти и нъжъ въ годината^ комисията
зйверквта за напущане стра до се събира презъ м. декемв
ната ще могатъ да я извърш- ри зо да изработва общи
ватъ и трети лица: хотелиери упжтввния и да-ни и ги прехазяи и др.
поржчва нз всички заинтересопвни общини и институти.
Въ свръзка съ взетите ре
Консулските такси
шения и изебщо въ свръзка
Те или съвърщенко ще се съ свикването на самата кон
премахнатъ, или размера имъ ференция езъ се явихь при
ше бжде намаленъ, но за из м-рв на желъжницитъи г, преф.
вестни страни още отъ сега Стайновъ отъ една страна да
йога до ви заявя, че тЪ ще се му благодаря зо хубвватя ини
съвършенно премахнатъ.
циатива — конференцията бе
свикана отъ него — и отъ
По митническите
друга да го помоля щото взе
формалкостм
тите решениЪ да намйрятъ
приложение некои сега ощв|
Митничарите ще правятъ а други въ най скеро време.
в и уоловня 03 п р о у ч в а т ъ
и
улеснения на идващите
г. М ра ме изслуша най-вни
р ег у ЛИ ратъ плановете имъ, всички
въ страната чужденци — ле мателно и неговите уверения
които превъ деоетки 0
сто,
товници и екскурзианти досеж- еж една сигурно гаранция, че
но внесеното отъ ттзхъ обл-Ьк- решенията но конференцията
тицн години ще носятъ отпе
ло, прибори и пр. нуждни имъ ш е б ж г ; о т ъ приложени
ч а х ъ к а н а това
ЗЛОтщо
ма.
презъ
и и Въо .всичко
<пп.чяпиеи I
презъвреме
времена налекуването
лекуването
исичкодояотукъ
ТУКЪказано
рпзване'
екскурзиитт;, но сжщевремен- има само радости и надежди,
но митничарите ще бждатъ и но нека бжда искренъ и ви
винаги буденъ стражъ за да кажа едно огорчение. Всички
попречатъ на ония, ксито пол приежтетвующи на конферен
зувайки се отъ широкото наше цията — повече отъ 15 души
ще вършатъ единодушно, съ едно заседна
повдигане на с т р а н а т а . гостоприемство
контрабанство или други зако ло въ т-Ьхъ убеждение ми го
Н з г о т в е н ъ е законо* нонарушения.
вориха, чо въ Варна лЬтно
п р о е к т ъ , който ще
време е изобщо скжпо. —
б ж д е в н е е е л ъ скоро
По н а м а л е н и е п р е в о з * Тр-Ьбваше съ големи усилия и
нитЬ такси по ж е л Ъ з в ъ камарата.
съ данни да правя сравнения
~
ницитй
между София, нЪкои българ
Законопроекта пр ед в и ж д а
ски курорти и Варна за да ги
учредяването на единъ фендъ
Въпреки моето твърде голи- разубежеовкмъ аъ неоснова
при м вото на Търговията, ка мо настояване и аргументира телното имъ мнение. Спокоекъ
то се образува отъ остатъка не намалението до бжде 50°/0 съмъ, че усптзхъ. Но взЪки,
на чистата печалба отъ дър поне за идващктъ- зъ Варна, който мил-Ье за Вариа ше
жавните мини, Фондътъ има конференцията реши намале бжде още по спокоекъ, ако
за задача да организира си- нието да бжде 25°/0 общо за тукъ »'таме нтькой самозабра
всички курорти, а да бжде вили се лица престгнатъ да
с т е м н о т о ге0 логично и минно
проучване на страната и да 50°/о сако за специалнчгБЗчла- минаватъ границата ка прилисъдействува за развитието на коре, които ще тръгватъ всНка .личието. Нека такивато дебре
отъ Ссфия за Варна и пемнятъ, че за т^хнит-Ь гр-Ьхоминното дело; да подържа ежбота
вст;чи понеделпикъ отъ Варна в,е не могатъ еарнении да но
експортния институтъ, да съдей- за София.
сятъ отгеворность и че властьства за създаване на НОРИ инОтъ това накаление ще се т4 не ще закъснее тази годи
ститути, организиране но част- ползува само престоелия ми- на да изпълни дълга си.
ни институти съ една цель: нимумъедна седмица въ Варна.
проучване и създаване нови
производства, откриването на Улесняване чужденци
те съ валута
нови за българските произве
За улъснйване на чужденцидения или прилагането на нови
технически и организационни тъ и отъ друга страна за да
не бждатъ ощетявани отъ йаз• методи аъ стопанството.

Четете ..Варненски
общ. веетникъ "

Стр. 4

Варненски общински вестникь
\

Техническите проучвания
"

за водоснабдяването на Варна.

^Докладъ
на н-ка на Водно канализационното
1{
Ьтд-Ьленне при общмнат** до кмета ма града
со Донасямъ В и г - и ъ кмете,
;0 ге повереното ми отделение
д | взело подъ наблюдение ар^ ф т е з и п н с к а т а вода при ж е
З&зопжтната опирка ,.Рааделл " * " . Това наблюдение ее с ъ с д'ои в ъ редовното и з м е р в а н е
-а водното количество, както
11^ температурата н а водата.
"резъ и з в е с т н и интервали н а
проби з а
ж &реме се внематъ
„химически и бактериологпчеои анализи. Добитите до сега
евултати о т ъ т и я наблюде
ия и анализи ; а в а т ъ надеж
д и да се предполага, ч е щ е
иожемъ да разчитаме на а р 
тезианската вода п р и Раздел
на при бждащото н използу
ване га водоснабдяването на
Варна като добра и поето
нна вода з а цельта.
Химическия съотавъ н а во
дата п р и Разделна се разли
ч а в а н е МНОГО о т ъ сегашните
води,. които града ивиолзува.
Една по чувствителна разлика
се забелязва в ъ по-големия
процентъ н а магнези, конто
тя оъяържа. Този магнезий
повишава твърдостьта на во
да1а. н действително водата
при Рка. Ъша е по твърда отъ
оегншнутя градска вода. Ней
ната твърдооть доетига до 17°
-— германски — когато твър
достьта на старата чи вода
се колебае между ^О0 и 17°.
Твърдостьта
произхожда
отъ приежтотвието на магне
зий не се чувства на вкуоъ,
напротивъ водата при Раз
дълна при пиене изглажда
по-малко твърда отъ сегашна
та вода,
Липсата на нитрати, нат
рити и амоннкъ доказватъ че
водата не е въ контактъ оъ
гниющи органически вещест
ва и не съдържа такива,
качество, което се изисква
безусловно отъ една доброка
чествена вода. Въ бактерио
логическо отношение ашаиза
установи, че водата е чиста
отъ бактерии, особено отъ
колибацили и отъ патогеньи
бактерии.
По химическия оъетавъ,
както и въ бактериологическо
отношение водата при Р а з
дълна се квалифицира като
вода годна з а пиене. Нейната
сравнително висока темпера
тура — 18"9О°0 — не може
да намаля отойноотьта й въ
качествено отношение, тъй
като водата ще получи нор
малнйта земна темиература
при вкарвянето й въ трлбопровода и резервуапитъ
По отношение на вкуоъ,
водата при Разделна има
единъ слабъ вкусъ на жедъзо; тоги вкуоъ, обаче, изчез
ва еъмеемъ, оледъ като вода
та престои кратко време на,
въздуха, нещо, което требва/
да се онази въ бждащд, ко/
гато се приотжпи къмъ привеждането й, ва да може ла
приеме въ себе ой нуждно/.о
количество въздухъ, какър-о
тя, въ дълбочината отъ клме
то иде и отъ голямото н а й
гане подъ което се нашра
не може да има.
ГЛЙСЙО ЧЛГТИ/"~ОП51

О т ъ досогаШЕйто и з м е р в а 
н и я дебита н а водатата ое
установя, ч е сондата пзхпър
ля в ъ секунда 6 2 литри, или
в ъ денонощие 5 3 5 6 куб м.
Това количество, о г ь когато
егв почнати наблюденията до
сега е постоянно и изглежда
че нима да подлежи н а коле
бания.
Споредъ
предварителния
проектъ дължината н а главн и я тръбопроводъ о т ъ самата
сонда до р е з е р в у а р и т е в ъ
града, щ е бдде, ако се прие
ме, ч е тръбопровода ще бхде
изцйло подъ к а п о р ъ , около
3 0 . 6 0 0 клм П р и този н а ч и н ъ
на докарване на» водата 4 в ъ
града щ е се н м о ж и построя
ването н а една помпена ин
сталация п р и о РаздЪлна,
която щ е издига, водпта на
вуждната височина. Това и з 
куствено изкачване на водата,
както и самия тржбопроводъ
и н у ж д а й т е еъоржясения по
протежението му ща ягиегсватъ"
значителни разходи, които щ е
произлизатъ приблиеително на
40,000,000 лв. Естествено е,

!™.1°Л°- г о ?^\„ р _ а ! х о ! ъ

количеството 6 2 ли-ра на
секунда е сравнително малко.
единия литъръ вода ще зтру
ва екдпо, направените раьходи въ олуч?я не могадъ да,
се оправдаятъ и проекта ще
бжде неикономиченъ.
Поставя се следователно
въпроса: рентира ли се до
карването на тора количество
вода отъ 62 литра на секун
да. като са имн предъ видъ,
че водата нема нуждната ви
сочина и ще требва да се
изкача' но изкуотв^нъ начинъ?
— Ще требва да отгонорвмъ
въ отрицателна смиеъль, още
повече като имаме предъ
видъ че на по късо разстоя
ние имаме и други води,
Едипъ* бддащъ проектъ за
докарване водата отъ Разпъл
на може да се рентира само
тогава, а*р водното количест
во се увеличи т. е., ако де
бита се качи и ое повиши на
130 до 140 лигри въ еекун
Да П Р И г о в а увеличено водно
количество може за в ъ бждаЩ е Д а е в замисли реализпрането на
проекта, ако нужди
те на града го ннложатъ
Основата на целата работа
обаче, се остава пакъ сигурновата въ постоянния дебитъ
па водата.
Главната ии задача се
състои следователно въ това,
да гарантираме ва бждящего
една постоянна и изобилна
вода.
Сиоредъ мнението на п о
/лога професоръ Петрашекъ
отъ университетъ въ Леобенъ
Австрия, който миналото
дето ходи въ мъстностьта около Разделна тргЬб в а да се търси
въ Добруджанското п л а т о ,
До сжщото заключение дошълъ, много по-рано и францувина Делонв, който твърди,
че ДевненокитЪ щвори получаватъ водата си сдщо отъ
Добруджанското високо плато.
Сдществува следователно една

IГИЛПИ"ОЛОДпи^^^ ; у . и « » « ,

подвемна в р ъ з к а межлу Д р в
неясните иввори и водата при
Раяд&лнв, нищо, което про
фв-оръ Петрашекъ приема з а
твърде въвмоягао Това пред
положение се усилва и с ъ на
блюденлята които ние сме пра
вили до сега, а и м е н н о :
Химическйятъ анална на
двете води дава почти еднак
ви резултати. Температурата
и м ъ е почти е д н а к в а - - 19° С
— а н а й важното обстоятел
ство, което н и 5 дава поводъ
да предполагаме горното пред
положение, е ч е водата п р и
Разд4лна извира н а повърхностьта оъ налягане о т ъ 3.5
а о м о с ф в р и и Се изравнява на
височина, до която може с а 
ма да ое изкачи, оъ тази н а
Девненските води, средньо п а
кота 4 2 до 4 3 ( метра надъ
морското равнище, височина
каквато иматъ и Девненските
извори.
Геологичеекнятъ характеръ
на почвата в ъ ( североизточна
България и Добруджа е к в р стовъ, почвата се съотои о т ъ
попукани варовници, които
лесно пропущатъ атмосфер
н и т е води. Подпочвената во
да която се събира в ъ дълОбразува подбочииЕТ^ на
;
има повече
Земни езера, а
. Х 8 р а к т е р ъ поведе на подземни
во
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една такава жилка е била по
ставена презъ ееевьта (929
год сондата при Разделна,
безъ да се предполага, че ще
са открие артезианска вода.
Професоръ Петрашекъ твър
ди, че ако ш
предприеме
единъ втори сфдажъ на н4.
колко само метра отъ сегаш
ната сонда въ северозападна
посока, вйреятносгъта да се
открие още вода е твърде
голъма, безъ,да може, обаче,
да се определи предварително
на к^ква дълбочина ще се
срещне водата, тъй като водать, която тече между варовнпк!' и песъчинка, подъ
самата сонда на 3x5 м дъл
бочина излива охъ една дислокационна пукнатина, така
че една втора омда може да
се натъкве на водата на помалка дълбочина, но може и
обратното да настани. Поло
жението ще се изясни само
чрелъ сондата.
<
Огъ дневника на сондата
се вижда, че работите по
ооноажа почнати на 16 септемврий 1929 год и на 3
януарий 1930 г. е пробита
скалата на 315 м. дълбочина
и водата подъ нея освободена.
Значи целата работа е траела
100 работни дий, и е отру
вала на държавата за работ
на ръка, вжглища, смазочни
материали и осветлепие около
300,000 лв., или крг&гло погонния метъръ дълбочина е
струвалъ 952 лв. Въ тази
сума влизатъ и разноските
з а пренаонното на сондата
отъ спирка Мирово при 11ровадия до спирка Разделна,
транспорта й до сегашното й
место на около 1 клм. до
спирка Равдвлиа и монтажа.
Както изложихме по горе,
секундниятъ дебитъ на сон
дата е 62 литра. Това количеотво е малко за да оправ
дае разноските за докарването на водата въ Варна. Ще
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трйбва следователно, ва да.ое тръби ще, бждатъ нуждни
даде възможнооть въ бждаще, държавата едва .превъ м.
да ое замисли въобще реали- гуотъ т. г , когато щетр*р)
зирането на този проектъ, да ое повърнатъ на държава^
да се нсигури едно по големо яко тя до,тогава предпри!
водно количество. Това ще другаде нови проучвания.
Разноските по новия &
се постигне, като се увеличи
сегйшввятъ дебитъ на сонда дажъ ще ое изразходватъ
та чрезъ поставянето на една продължение на 3 месеца.
втора сонда оъ по-големъ колкото ое предполага дати:
работата. Въ новата сонда ^т,
дкаметъръ.
Огъ обясненията, които до- ое поотавяхь овмо 7 цоло||
дохъ до сега по отношение тржщи, до като се досилЦ]
на характера на почвата и варовникътъ, приблизители(
водата; получени отъ проуч на една дълбочина окод<
ванията на професоръ Пет 265 метра.
Тази втора оонда оъ 7
рашекъ, отъ измерванията я
наблюденията
правени отъ ловови тржби ще дава ирвб
Техническата дирекция при ливително, 85 литри на оеку|
общината, отъ анализите иа- Да» или двет* наедно око,"
вършени въ общинската хи- 147 литри на секунда.
мичеока лаборатория, както и
Отойноотьта на тия 7
отъ проучваниото на нашит* ' зови борнажни тржби ц|
минни инженери, които .за- бдде средно 130,000 т
веждатъ сондата, въроятность- като еметаме че цената и;
та да се пробие още вода на ще бждв сдщата както
близко разтояние до сондата т*8И тржби, които доставих^
миналата година на държава?
е шлема.
Въ интереса на-Варненска та. При това положение. едв|
та община е да се пристжпи нова сонда ще струва ва об
къмъ поставянето на още щината около 350,000 лев!
е д н а с о н д а за да си заедно съ тржбитй, кокав
осигури тя по този начинъ за сегашната сонда община
единъ мощенъ изворъ. Това изразходва само за трдб]
се налага още повече отъ 300,000 *лева.
Очевидно е, че една вто
обстоятелството, че единъ поеонда,
при единъ по голем!
добенъ ивворъ требва да бждебитъ,
ще ни струва вна
де иодложанъ дълго, време на
телно
по
евтино. При еега:
наблюдение, за да, може да
ната
сонда
единъ литъръ в
се разчита на пето еъ подода
струва
на
общината оре,
жителность по отношение на
но
5483
лв.,
когато
при ви
дебитз, кактз и на химичес
радп
сонда
единъ
литъръ
в:
кия сьотавъ на водата, поне
да
ще
струва
около
4117
ла]
же съ прокарването на сон
дата се нарушава подпочве и то като се има предъ вид:
ното рявновгЬсие на водата в че при втората сонда общ!
се съвдавать други хидроста- ната ще плаща работата
тичееки условия, които могатъ тржбигв, а при първата со
да действуватъ благоприятно да плати само тржбите,
на изтичането на водата, мо разходите ва работата и
гатъ обаче и да измйнитъ неое държавата.
Ще бкде въ интереса н]
това положение въ отрица
общината
да изполвува то]
телно направление.
благоприятно
аа нея полож:
За постигане горната цель
ние
и
оъ
прокарването
н|
на нашата община; се предедна нова втора сонда
ставятъ сега най-благоприят
нн7умовпя."т*ви 7мовия""ов УСИГУРИ на града ва бддаг
съотоятъ главно въ това, че една добра и изобилна вод^
сондата, която е еоботвенооть
на минното отделепие при
Вариенската Окр. Инс. п|
Министерството на Търго
вията, ее намира още монти труда е констатирала, че мн<|
го работодатели ол,- прилипид
рана при Разделна. Веднажъ поошиди, прикачили съ игличи
тя дигната отъ тамъ, изгуб или просто поставили сгънеш
ва се надеждата да се прене въ самИ1% оо. книжки ич^^Й*|
^г7^
се отново, защото тя е нужд- нигЬ отъ инспакцията
1в
на
на но министерството, а и да, верения ее притежаван
,.„
..„
„„„„
».^„«
^..„„
„„„
*
книжки,
и
валепенитг*™
в*
лт
л
т
се постигне това, разноските ос. марки ва 1929 г ^ I 9 3 0 г ''-^
за пренасянето и и монтажа ето е неправилни. Въпросна!
ще ваокжпятъ значително сон печатни <х>орм; " н и удостов*|
дажните работи. Пер / елралд^да^ребва;;^ра, «е преА?в8цд,
който е.работилъ-до сега ^ п.мпт*.'тм(У'#«'нипи и ря о .
сондата е още въ Разделна
т*хъ,Р8ап' Жото същите удо*
ще може да ое използуч вЪрения * Плуват» аа предевя!
най-добре, ващото той позщ не всичк
и права отъ.страна'"
ва основно условията пр^ 1осигуре' г<игЬ работници и
които ще се работи. Самияи 1ботнич>, 'и и главно аа, поду?
заведующъ постройката инж.Н^8В® *?ц 1' пенсия.
Предупрег
Тенчевъ ни даде уверения,
1}
работодателите
и
че разноските за прнкарване
,-И5 /итЪ, че тъй като че
на втора сонда ще бждатъ
^ижки се губятъ отъ ст]
около 200,000 лв. безъ- тржработниците или раоо|
^*, то тия удостоввре
биге, понеже ще се работи
като най еигуревъ
по-интензивно и ще се пре
че иввестенъ раб
и/дена
у
д
следва вече една опредъаена
0 И н а и ч в инепекц|
Млъ оеигуренъ пр
г ^ р а 8 п о л а г а с ъ други дав(§
цель. Сжщиитъ инженеръ ни 5аа не
а
,Р
!А
|Гможе
да ивдава дубликат
уа^ри, че ще действува да
,(отъ
вЕьпроснит^
удостоверенщ
ни се отпуенатъ отъ-минното Гето вАщо оъхранението
на
отделение за сега 7-цоловите $ простих!} удостовеаения е
1Н01-0 голяма важность.
тржби, които общината доста
ви напооледъкъ ва държават
въ замена' на поотавенитЙ
отъ нея тржби, и че теви

