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Много пъти, и вз общинския сзветз, и ната разполага за тази цель, издействусцна
вз печата, се е изтбквало, че Варна, тргьбва е една значителна помощь отз лг-вото
Земледплието. Впрно е, че едно такова д,
най-после да се сдобие сб модерна кланица.
Не само за това, че сегашната кланица не ло, за осъществяването на което щебЪдат{
е достатбчна да задоволи нарастналиттъ нуждни десятки лшлиона лева--с^-лл^й
нужди на града: Варненската кланица би време и трудз, ще се срещнатз маса спзнки
могла още дблги години да обслужва месар- по пЪтя на реализирането л:у, но пост. при
скитгь дюгяни вб нашия градб. Постройката сЪтствие илш всичката ал1биция и, разчи
на нова модерна кланица вз Варна се налага тайки на благородното сздействие на граж
и, то часб по-скоро, по сбображгния чисто данството, то се надгова че ще лгоже да
преодолее всичко и даде на Варна една кла
хигиенични и поради факта, че Варна не е
ница
отз каквато града има нужда и за
вече само на варненци, а е единб междунакаквато
досегашнитп управници на града сЪ
роденз градз и ние тртбва да направимз
салго
мечтаели.
всичко вззлгожно, ако искаме да привлечелгз
Вз какви размпзри ще се строи тя и
повече курортисти отб вътрешно стота
на страната и отз чужбина и ако искалге дали ще илш кзлгз. нея и хладилници,
които да се явятб вб полющь и на нашия
чрезз тпзхз да сзздадемз полшнзкз за гра
мадна часть отз населението на града. И ние износв, това сЪ взпроси които не така лене можелгз да не дзржимз смгътка за тия мисленно сЪ разрешени. Общината си е
наши гости. Тп> сЪ скъпи гости за Варна направила добре слиътката, какво може да
и, до колкото силитп и средствата ни поз- построи сз огледб на вбзлгожноститгъ и нуждитгь на града, за да нгълш нужда отз сзвеволяватз, ние сме длзжни да имз дадемз
поне онова, което е най-необходимо. Еие сме титгъ на други, които вз желанието си да
зарегистриратз дейность и да изпвкнатз
длзжни да имбдадемб, преди всичко, здрава
предз
обществото, се опитватз да отклонятз
и ефтина храна. Ето защо усилията на пост.
управата
на общината отз предначертания й
присЪтствие да налшри начини и средства
пЪть.
да построи нова. модерна кланица вз Варна,
На всгъки случай вз най-скоро време,
се посреща сз всеобщи симпатии на граж
ние
ще
люжемз да се поздравилгз сз пола
данството. Пзрвата и, най-съществената
гането
на основния калгзкз на нова лгодерна
крачка, Хкзл1б осъществяването на това
сз
усввбршенствувани
приспособления, клани
крупно мероприятие на Варненската община
ца
вз
Варна.
е вече направена. Кзмб фонда, сб който общи
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
23 май 1932 г.
Заседанието се откри точно въ 4 х / 2 часа въ
Зала Съединение огь кмета г. Ас. Брусевъ.
Прочете се протокола отъ миналото заседа
ние,- който се прие.
Дим. Янакиеви взема думата преди дневния
редъ и направи следното питане: На ул. „Шип
ченска" се извършва работа. Тамъ общината е
ангажирала около 20 души работници на които
се плаща минимална гадница. Освенъ това сжщитъ работници работели повече отъ 8 часа. Иска
да се плаща на тия работници максималните над
ници—80 лв. и да не се работи повече огъ опре
деленото отъ закона време.
Кмета I. БрусевЗ: Вземамъ си бележка и
ще направя нуждното. Надницата се опредъля не
посредствено отъ н-ка на отделението.
Д-рб НеНОвб: Известно ли е на пост. присжгствие при какви условия се разрешава откри
ването на дюгени и бараки по Бул. Сливница" и
защо на едни се позволява да откриватъ дюгени,
а на други—не. Кой е критерия при разрешава
нето?
Ст. Пешевб'. Като че ли има една несъобразность въ тази работа. На шопите (Бабенецъ б. р.) не било разрешено да откриятъ <тази
година бирарията си. Курортната комисия е раз
решила откриването на нови бараки, разрешила
е да се открие дори бозаджийница точно срещу
„Гроздъ", а не разрешава да се открие едно за
ведение, което отъ редъ години е съществувало.
Моля пост. присжтствие да си вземе бележ
ка и да ревизира решението иа курортната комисия.
Кмета I. Брусевз: Този е единъ много важенъ въпросъ. Сь него се занимавахме няколко
пжти. Разглеждахме го съвместно съ курортната
и санитарната комисии. Независимо огь всичко
зданието на „Бабенецъ" бе разгледано и отъ ко
мисията по определяне сгради грозяща опастность.
Накрая взехме следното решение:
1) Малкитъ бараки ще бждатъ махнати. ТЪ
нема да се разрешаватъ.
2) Да не се разрешава откриването на „Бабанецъ", защото следъ обстойно разучване на
въпроса, намерихме че постройката тамъ е гнила
и отъ санитарно гледище е невъзможна. Освенъ
това тия хора по Бул. „Сливница" требва по
единъ или другъ начинъ да ги заставимъ да
строягь.
Разрешението по тази улица се дава за една
година. И отъ юридическо гледище ние сме прави.
Т-Ь еж дали декларация, че ако се затворятъ дюкянйтъ ииъ нема да претендиратъ за обезщетение.

Ние сме решили да приведемъ решително
нашата политика, коята има за цель да постави
името на летовище на нужната висота. Ето защо
ние нема да допуснемъ оня панаирджълъкъ който
се наблюдаваше до сега въ тази най хубава ку
рортна улица на града ни.
Д-рз НеНОвб: Нашата група е на друго стано
вище. При сегашното положение азъ правя предло
жение: Да се позволи на всички дребни собственици
да отварятъ дюгяни да не се мери съ два аршина.
Ст. Пешевб: верно е че отъ юридическа
гледна точка ние разполагаме съ затварянето на
това заведение („Бабенецъ" б. р.). Моля да се
разреши откриването му следъ като ичпълнятъ
санитарнит-Ь условия, които се изискватъ при от
криването на подобни заведения. Тия хора не искатъ да строятъ сега, защото за имота се води
еждебенъ процесъ.
Дим. КенкОвб: Тая най хубава часть на
града не може да се остави въ тоя си видъ.
Тамъ се получаватъ годишно наеми до 120,000
лева. Ние требва да ги заставимъ да строятъ за
да разхубавимъ града. Требва да се взематъ
строги санитарни мърки за да има въ заведенията
идеална чистота. Всички бараки да се махнатъ
за да заставимъ собствениците да строятъ.
Мирски и Желябовбх Правятъ бележки да
не се дебатира повече по този въпросъ. Това е
само питане и н%ма защо да се отклоняваме отъ
дневния редъ.
Авр. Гачевб: Прави питане, че при приема
не отделни предприятия по строежа на новия
градски театръ, еж направени опущения които
нарушаватъ поемните условия. Освенъ това Гачевъ
прави алюзия за никакви подаръци давани на
единъ членъ отъ комисията.
Пом. кметъ Соф. Георшевб: По това пред
приятие има два приемателни протокола: единя
отъ бившето управление на общината и единъ
отъ сегашното. За честьта на пост. присжтствие
моля да се назначи анкетна комисия.
Прие се.
Следъ това продължиха дебатите по въпро
са за разрешаване откриването на нова заведения
по Бул. Сливница.
Говориха Др. Ненковъ, Ан. Янковъ и др.
Въ края на краищата съвета взе решение:
съ огледъ на възможностит-Ь да се ревизира ре
шението на курортнвта комисия.
Съвета продължи разискванията по дневния
редъ.
Разгледани бъха разни търгове и поемни
условия.
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Стр. 3

Р Й 1 1 ЩИШШ1Щ
Брусевъ, градски кметъ — Варна.
Благодаря отъ сърдце Вамъ и на гражданството за любезните че^,,.
и благопожелания, които ми отправяте по случай имения ми день.
^ *
ЦЛРЬТЪ.
\4

София Двореца НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО % ^ _
Отъ мое име и
Величество сърдечни
Молитствуваме
щастливъ животъ за
народъ.

отъ името на ВарненскитЬ граждани поднасямъ на Ваши*-"
пожелания по случай имения Ви день.
Всевишния да дарува на Ваше Величество дълъгъ и
Величието на България и благоденствието на българския
Кметъ: БРУСЕВЪ.

НА РАЗНИ АДРЕСИ

За булевардъ „Сливница"
Въ единъ отъ'миналите се броеве .Вар
ненски Новини» засегна гледището, вземай
ки поводъ отъ станалите разисквания въ
общинския съветъ, че всички бараки и за
ведения по булеварда „Сливница", требва
да бждатъ открити. Или по право казано,
общината требва да разрешава откриването
на заведение и будки на тази улица на
всеки, който би пожелалъ и стори това.
Застъпването на едно такова гледище, ако
е недомислие, най малко е погрешно, защото
не може така безразборно да се откриватъ
будки въ центъра на курортната часть на
града по съображения, които кмета, Ас. Бру
севъ много ясно и категорично изложи въ
миналото заседание на общинския съветъ.
Най после требва да се намери начинъ да
се заставятъ содственицигЬ на заведения
и будки, да строятъ, за да може тази ули
ца да получи онзи образъ, който тя, като
най централна курортна улица, напълно
заслужава.
И така: кой каквото ще да казва, Варна
е луксозенъ курортъ и, времето, ако не
днесъ, то утре, вдруги день, ще наложи
своето.
Требва да се разбере: че тоя булевардъ
не може да остане напаирджийска пияци,
каквато е била и каквато може би, е още.
Варна или е курортъ международенъ,
какъвто е познатъ въ чужбина, или е ориен
талски . . . тиферичъ.

Важно за производителни т овощенъ
посадочевъ матернппъ
_
Въ „Държавенъ вестникъ"• бр. 18 отъ
1932 г. е публикуванъ правилника за кон
трола върху овощните разсадници и тър
говията съ овощнигЬ дръвчета.
По-важните постановления еж:
1) Откриване на овощни разсадници
става отъ специална комисия. Овощния разсадникъ требва да бжде най-малко 3 декари
и да произвежда годишно минимумъ 2000
дръвчета.
2) Иматъ право да откриватъ овощни
разсадници само лица съ земледЪлско обра
зование.
3) Всеки овощзръ се задължава еже
годно до 1 септемврий да декларира мате
риала си въ агрономството.
4) Разсаеника се закрива отъ Мини
стерството на земледелието, ако не се подържатъ овощнигЬ дръвчета здрави чрезъ
употребление на препаратите за борба съ
болестите по овощните дръвчета.
5) Всеки овощаръ съ разсадникъ е
длъженъ да води 4 книги, заверени отъ
Агрономството.
6) Министерството на земледелието
публикува ежегздно списъкъ на овощарите,
които иматъ годни за разпродажба овощни
дръвчета.
7) За въ бждеще продажба на овощни
дръвчета ще става само на определени отъ
Агрономството места (овощарски тържища),
подъ контрола на органите на Министер
ството на земледелието.

Стр. 4

Варненски общински вестннкъ

_'

^

Брой 276

НАРОДНО ЗДРАВЕ

ЕДНО НОВО ОТКРИТИЕ
ЗА РАННОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БОЛЕСТЬТА .КАКЪ"
хирургичесла университетска Виенска кли
До днешенъ день, науката не е въ със
ника професоръ Денкъ, който заявилъ, че
тояние да излекува коренно болестьти.ракъ"
и
той сжщо направилъ опити съ препарата
обаче споредъ получените известия за ре
на
професоър Фройндъ и г-жа Д-ръ Ками
фератите на състоялото се заседание на
неръ,,
и е дошълъ до заключението, че на
дружеството на военните лекари на 22
истина
се е установило какво инженкцията
априлъ 1932 година, се е дошло до щаст
съ
речения
препаратъ е била винаги съотливия резултатъ: ако не може да се изле
рицателенъ резултатъ, безъ никаква реак
кува ракътъ, то поне да се диагнозцира
ция, при лица у които ракътъ е изквюченъ.
(разпознава) да като е още рано още въ
зародиша му. Откритъ е сжщо способътъ
Професоръ Ернстъ Фройндъ и госпожа
да се разпознава дали едно съвсемъ още
Д ръ Каминеръ, които тоже еж приежетвуздраво лице е предразположено или не къмъ
вали на това твърде интересно заседание
болестьта „ракъ».
на 22 априлъ, еж взели сжщо така думата.
Те заявяватъ, че отъ нЪколко години се
Д-ръ Маранго, помощникъ на професоръ
занимавали както съ изнампЬрването на но
Брайтнеръ въ хирургическото отделение на
ви способи за лечението на рака, така сж
Рудолфшпиталъ въ Виена, представитель
що и на ранната диагноза на тази болесть.
предъ Виенското медицинско Дружектво на
Те правили опитит^ си върху мишки и се
22 априлъ н. г, мнозина лица и пациенти,
надЪвави въ бждаще за по-сполучвиви и на
върху които е билъ направенъ опитъ за
сърдчителни резултати.
ранното диагнозиране на рака съ единъ
новъ препаратъ.
Д-ръ Н. Такворянъ.
Касаело се за открития химически препаратр отъ химика на Виенския Рудолфш
питалъ (Рудолфска болница) професоръ
Ернстъ Фройндъ заедно съ неговата асистентка Г-жа Д-ръ Каминеръ.
ГорЪпоменатиятъ препаратъ се употрЪбявалъ и се прилагалъ по следния начинъ.
Сз законе отъ 7 януарий 1032 г., публикуванъ
въ италианския Държавенъ вестПрепаратътъ се инжекцира подъ ко
никъ
отъ
11 мартъ т. г., се поставятъ въ
жата на горната часть на ржката (въ обсила
сключенитЪ
между Булгария и Италия,
ластьта между рамото и лакжтя( на опит
чрезъ
размина
на
ноти, търговски спогод
ваното лице и, ако последното е сполетено
би
отъ
20
май
1931
г., отнасящи се: 1) до
отъ ракъ, или даже ако има само предраз
прилагането
на
клаузата
на най-облагоприположение къмъ тази страшна болесть, ин
ятствуваната държава между италианските
жектираното место показва следъ известно
владения и колонии отъ една страна и Бъл
време една реакция чрезъ появяването на
гария отъ друга и 2) до освобождаването
една гнойна пъпка (пустулъ).
отъ консулска виза на свидетелствата за
А онези лица, които нито еж болни отъ
произходъ, които съпровождатъ стоките
ракъ, нито пъкъ еж предразположени къмъ
отъ едната въ другата страна.
тази болесть, не се появява никаква реак
ция на инжектираното место.
Кмета е назначилъ комисия въ съставъ:
Д-ръ Маранго предприелъ опитите си
общинските съветници Петръ Стояновъ,
върху шестдесеть лица и дошълъ до пора
Анастасъ Петровъ и Антонъ Янковъ, юрис
зителни, насърдчителни и успешни за ран
консулта Я. К. Сираковъ и държавния конната диагноза на рака резултати.
трольоръ П. Поповъ, която да се занимае
съ въпроса за устройване на една общин
Следъ Д-ръ Маранго, въ сжщото засе
ска класна лотария.
дание взелъ думата началника на втората
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Издадена е запов^дь съ която се наз
начава комисия въ съставъ: пом. кмета Ч.
Шордановъ, като председатель и членове:
.държавния контрольоръ при общината П.
Поповъ, юрисконсулта Я. К. Сираковъ и
секретаря Коста М. Дюлгеровъ, която да
съобрази възнагражденията на надничаритЬ
съ тия на щатнигЬ служители.
Кмета Ас. Брусевъ е издалъ заповЪдь
•«съ която нарежда:

Стр. 5

Вб статията „Заветенъ паметникъ на
Н. Мухтаровъ" отъ Инж. Зл. Бръчковъ, по.
местена въ брой 273 на „Варненски общ:
вестникъ" е пропуснатъ следния пасажъ— Същевременно, желателно е да се
помогне на автора му съ съответнитЬ упжт*
вания за по добро изпълнение като му се
дадатъ и необходимите скромни материал
ни срЪдства.

Заповпдь. Предвидр нарастванато на деня
работното
време въ общината начиная отъ 6 юни
За разглеждане и проучване всички
т. г. се определя както следва:
•въпроси свързани съ благоустройството, са
1. Преди обедъ отъ 7 до 11 часа. а следъ
нитарните подобрения училищното дЪло и
об%дъ отъ 3 до 7 часа.
пр. назначавамъ стопански съветъ при об
2. Касата ще функционира за публиката отъ
8 до 11 часа и отъ 3 до 6 часа, а презъ оста
щината въ съставъ: Комисаря по прехра
налото време ще приключва сметките си.
ната, държавния контрольоръ, началника
3. Гишетата за изпълнение исканията на пуб
на санитарната служба, началника отд-Ьла
ликата ще бждатъ отворени отъ 8 до 11 часа и
-общински имоти и търгове, лесничея, до
отъ 3 до 6 часа следъ обедъ, а времето отъ Т
макиня, управителя на общинското лозародо 8 часа сутриньта и отъ 6 до 7 ч. сл. объдъ
овощарско стопанство и градския градинарь.
да се употреби отъ службите за отчитане, из
пълнение преписки и др. текущи канц. работи.
Стопанския съветъ да се събира два
4. За сжботенъ день работното време се
пжти месечно: на 1 и 15 число,
определя отъ 7 до 12 часа.
5. За работите на останалите служби вънъ
Съставените протоколи за цельта да
отъ
канцелариите,
началниците на отделения при
\ми се представятъ.
общината да опред-Ьлятъ работното време съоб
разно интересит-Ь на службигЪ.
€®&§№№щш б&ой на »§§ариен. Настоящата заповъдъ въ преписъ да се съоб
на г. г. Началниците на отделения при об
общннскн вестникъ" ще бжде щи
щината за изпълнение, на г. г. гражданитъ за
погв@темъ на откриването на но знание, а на Варненски Окржж. управитель. за
сведение.
вия градски театоъ.

Варненския общински вестникъ е единствения
въ Варна, който изразява най вйрно и точно
общата стопанска, финансова, благоустрой
ствена и културна политика на общината.

Гмждаи, сшпо воши оргввъ - ЕЙРЙОЯ. общ. вваввп.
Годишенъ абонаменъ — 55 лева.

Стр. 6

Варненски общински вестникъ

Брой 276

Варненско Окръжно Данъчно Управление

V

Окржженъ Данъченъ Началникъ: А. ТОДОРОВЪ,

(Брой 276

Варненски общински вестннкъ

Стр. 7

Варненско градско общинско управвение

***-

ОБЯВЛЕНИЩ1
№ 780

\?У?*-'У*&

гр. Варна, 26 май, 1932 год.
^^^-^
На основание определение № 574 отъ Варненския окржженъ
сждъ на 14 мартъ 1932 год. за въ полза на Варненската градска обшхина, срещу Юрданъ Кателиевъ и Недю Стойковъ отъ гр. Варна, за
.лева 71,754, обявява се на интересующигв се, че въ канцеларията на
Варненската градска обшина стая № 9, ше се произведе първа пуб
лична продань, която ще започне следъ 15 дни отъ датата на едно
кратното публикуване настоящето въ мъхтния вестникъ и ще свърши
:на онова число отъ следния месецъ, което съответствува на датата
напубликацията до 17 часа, съ право на наддаване 10 на сто въ 24
<часа за следующия длъжниковъ имотъ, а именно:

ХОТЕТГЬ „ТУШ" който се състои отъ н ц п А постройки:
1) А. отъ 61.20 кв. метри — нова двуетажна масивна сграда напра
вена отъ тухли. — неисмазана, покрита съ марсилски керемиди: въ
/първия етажъ има три стаи и салонъ;
2) Б. отъ 73.20 кв. метри — стара двуетажна масивна сграда на
правена отъ тухли и камъкъ — измазана, покрита съ турски керемиди;
въ първия етажъ два дюкяна, а въ втория етажъ седемь стаи и
салонъ;
3) В. отъ 54.80 кв. метри — стара едноетажна паянтова сграда,
покрита съ турски керемиди, въ първия етажъ кафдне и часть отъ
кръчма, а въ втория етажъ четири стаи и салонъ.
4) Г. отъ 52.50 кв. метри — стара едноетажна паянтова сграда,
покрита съ турски керемиди; състои се отъ часть отъ кръчмата, кухня
и работилница и дворно мъхто по приложена скица.
Имота е при съседи: Пандели Зенгиновъ, Христо Прашленковъ,
~ул. „Кавала" и ул. „Русе".
ЖелающигБ да купятъ горния имотъ могатъ да се явятъ въ кан
целарията на Варнен. гр. община, стая № 9 ВСБКИ присжтственъ день
и часъ за да прегледатъ книжата и наддаватъ.

Отъ варненското градска община
Обявлението е публикувано въ в. „Черно море" бр. 973 отъ 28
;май т. г.

Брой 276

Варненски общински вестникъ

Стр. 8

на

у л и ц и т Ъ въ г р. В а р н а
II учаетъкъ
Ул.
*
„
»

Балканъ
Бр. Миладинови { \~%
Василъ Друмевъ (нова)
Василъ Кжнчевъ (нова)
Войнишка
я
. Генералъ Гурко (нова)
. Ген. Столипинъ (нова)
т Ген. Цимс-рманъ (нова)
* Ген. Колевъ (нова) 2—32
„ Ген. Паренсозъ (нова)
„ Ген. Скобелевъ (нова)
я Ген. Сголетовъ (нова)
„ Ген. Киселовъ (нова)
* Добри Войниковъ (нова)
„ Добри Чунтуловъ (нова)
„ Евксноградско шосе (нова)
„ Иванъ Аксаковъ (нова)
„ Ив. Д. Шишмановъ (нова)
» Каницъ (нова)
„ Караджа { %г*\
„ Кон. Фотиновъ (нова)
. Кап. Тутарски (нова)
„ Люб. Каравеловъ
щ Македония { \~Ц
п' Марннъ С. Дриновъ
„ Найденъ Геровъ (нова)
„ Нидерле (нова)
„ Никола Михаиловски (нова)
„ Нишъ отъ 2—32
•„ Николай Николаевичъ
страши (нова)
„ Опълченска
„ Петко Каравеловъ (Шопска)
„ Райко Блъсковъ (нова)
„ Райко Поповичъ (нова)
» 'Раковски { | 1 | |
„ Регентска
„ Рончевски (нова)
„ Сава Радуловъ
„ Св. Кирилъ '.
Бул. Сливница 2—28
Ул. Тодоръ Икономовъ
„ Търново 2—34
Бул. Фердинандъ { ™~™

Ул. Христо Г. Дановъ (нова)
, Цани Гннчевъ (нова).
. Царь Асень (Асенова)
Бул. Царь Освободитель —
(Канадска) {
Ул. Чаталджа { |з?1
6-й Септемврий { 35—35
ЗФИ
62

1—63
2—76

КьошковегЬ:
Отъ брега на морето до пжтя
край лагера за Ташлж-тепе

Ш учаетъкъ
Ул. Александъръ Василевъ
(7 и 8 линии и Царь Крумъ)
„ Авксенти Велешки (Каменарска)
» Алдемировци
„ Алеко Константиновъ { \~*1
в Ан. Георгиевъ (линия XII)
„ Ангелъ Кжнчевъ 2—30
я Антимъ I
. Атанасъ Георгиевъ
„ Батакъ
„ Бенковски
„ Братя Георгиевичъ
„ Брезникъ
„ Веслецъ
п Велико Христовъ
. Владиславъ
„ Воловъ
„ Ген. Протогеровъ(Храбръ){|~|2
» Георги Живковъ
„ Господинъ х. Иванозъ
я Добричъ^ 2!^о
„ Д-ръ Пюскюлиевъ { \~Ц,
я Драгомзнъ ( Ц1Ц
я Дреново
КРЗЯ

.

ДРИНЪ ( 1-%

»
„
„
я

Иванъ Асень
Иосифъ Стояновъ
Каблешковъ ( \~1
Колони
К. М. Тюлевъ (Линия XXX)

я

„ Кракра ( и Г " "

Ул. Крепостна
Пл. Лаврентий
Бул. Мария Луиза 2—42
Ул. Милинъ Камъкъ
Пл. Митрополигь Симеонъ
Ул. Митрополска
и Неофитъ Бозвели
(Арзба конакъ) ( \~Ц
„ Никола Кжневъ (Венчанъ
и Допъл. Стремска)
„ Няшъ 1—53
„ Ник. Даскаловъ (Д. Чунтуловъ)'
„ Оборище ( Й 1
Пл. Пазаренъ
Ул. Панега
„ Перникъ
» Петлешковъ (часть Веслецъ)
„ Попъ Харитонъ (Батова) ( 1~Ц„
„ Ради Мавридовъ (линия ХХ1Х)>
„ Рачински
» Сава Доброплодни
ш Св. Методи
в Стоянъ х. Ивановъ
(Зелено дърво)
„ Странджа ( \~Ц
„ Струма {\-9в
„ Стрема
Бул. Съборна (Пиротска)
Ул. Тодоръ Шишковъ
в Тракия ( г-в
„ Три уши
„ Хаджи Димитъръ 1—19
я Хараланъ Ангеловъ
„ Херминъ Шкорпилъ
п Христо Поповичъ
„ Христо Самсаровъ
н Хаджи Стаматъ
щ. Шаръ планина (Шарска) (\~1_
я Янко Славчевъ

Квартали до погребитъч.
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769

770
771

