Година XXVII

Варна, 30 Май 1915 год.

Брой 8

*

арненски Общински Ввстникъ
ИЗЛИЗА

СЕДМИЧНО

Ц-Ьната на вестника е винаги
пр-Ьд платено
за годна сако . . . . . . . . 3 лова
за % година ... . . . * . .
1*50 хева
Единъ брой 5 стотинки.

Пари, писна х всичко за вестника да се праща
до Град. Общинско Управление въ гр. Варна.
За обявления се плаща на дума:

За I страница
За П страница
За III а ГУ страница

Издава Варненското Общинско

Общинска х р о н и к а
ПРОТОКОЛЪ М 27 отъ 3 мартъ.
Зам. кмета г. Сираковъ докладва на съве
та, че вследствие започнатото отъ вчера
буйство и извършените днесъ въ града
нападения на обществените учреждения и
разграбването ва хлеба отъ всичките почти
фурни, брашна отъ складовете и др. истъпхения отъ безработните и гладующи мъ
же, жени и деца, е свикадъ общинския
съвбтъ за да обмисли какви бързи мерки
да севзематъ за отстранението на настъ
пилото зло — за да не вземе то по-големъ размеръ.
Въ свръзка съ това, зам. кмета съоб
щи на съвета предписанието Л0 23Ь0 отъ
2 того на г-ва Варненския окржженъ управитель, съ което последний, съгласно
предписанието на министра на вътрешните
работи подъ № 619 като връща препис
ката по искането на общината да п бъде
разрешено да сключи 500 хиляди лева
заеиъ за подпомагане на безработното вар
ненско население, съобщава, че комисията,
съставена по чл. 98 отъ правилника за
прилагане закона за градските общини, ре
шила да не се разрешава на общината да
сключи нсканнй заеиъ, до като не бъде
язработенъ общъ законъ за подпомагане
безработиците въ време на обществена
криза и семействата на бедните войници
въ случай на мобилизация или война, за
.която цель инахо назначена отъ министра

. 5 ст.
. 3 ет.
3 ст.

Управление

специална комисия, при всичко че и г-нъ
управителя отъ своя страна като очеввдецъ на буйството на безработните, още
вчера телеграфически е молнлъ министра
да разреши на общината ни сключването
на заема.
Следъ изказаните мнения на некои
отъ г. г съветниците и следъ изслушване
речьта на г-на окръжния управитель д-ръ
Ив- Димитровъ, който участвува въ засе
данието, въ която той между другото из
каза готовиостьта си да подпомогне общин
ския съветъ въ всеко негово решение въ
тоя моментъ отвосяще се до подпомагането
по какъвто и да е начинъ на безработи
ците въ настоящето критическо за отечес
твото ни време, само да се издери злото,
по предложение на общинския съветникъ
Р. Василевъ, че като бърза и ефикасна
мерка за премахване злото, трЬба да се
гдасуватъ и приемагъ отъ приготвения
вече бюджетопроектъ на общината за 1915
година ония пера, . по конто се предвиждатъ суми за борба противъ безработицата,
за хранителни складове, за поправки на
шосета, мостове, улици и др. общинска фи
зически работи, та отъ ткхъ да се иска
разрешение да се отпустнатъ пари за да
се създаде работа за безработните, съвета
тури ва дневенъ редъ, по спешность, бю
джетопроекта на общината за 1915 година
като гласува в прие сумите по §§ 24 п.
1, 3 и 4, § 29 п. 2, § 36 п. 3, п. 16, п.
17, п. 38, и, 39 и о. 40 отъ редовния н
извънредния бюджети въвхизащв изобщо
на 242,000 лева реши;

Отр. 2

Варненски Общински Вестникъ

Брой 8

Да се телеграфира на мин. председа щинска работа, а съ другите 50 хиляди
теля и министръ на вътрешните работи, същата комисия да превупи брашна и да
съ което, като му се изложи, че Варненс ги продава въ сври складове или пькъ въ
кия общински съветъ съ решението си реквизирани фурни да продава изготвенъ
още презъ юлнй м. г. № 594 пр*дъ видъ хлебъ съ; намалени цени, до като бжде отразразилата се общо европейска война, пуснатъ искания заемъ Да се подчертае
която затвори Варненското пристанище и още, че злото е твърде големо, затова съ
по този начинъ лиши 'повече отъ 4000 ра вета моди бързи разпореждания за да не
ботници. отъ единствената;имъ; прехрана,; се предизвикагь още по печални изтжпления.
За членове на'въпросната комисия се
ощо првече отягчена .съ особеното положе-:
ние на гр. Варна - останалъ: безъ хйнтер- избиратъ общинските съветници: Ст. Георландъ отъ последнята балканска война и гиевъ, Ги --'Ноевъ,- Ж. Дикиджиевъ, Ив.
настаналата постояно разтяща скъпотия на Павловъ, Г. Филириди и Г. Самоковски.
най-необходимите съестнн продукти, най. ПРОТОКОЛЪ М .30 отъ 9 мартъ.
настоятелно моли министерството да внесе
По
поводъ устното изявление на общинс
въ Нар. Събрание законъ за гарантиране
кия
съветникъ Ив. Павловъ, че като има
нуждающите се отъ насъщния хлебъ, а
съставени
отъ него купъ актове по нару
специално да се разреши на Варненската
градска община да сключи единъ заемъ шение ценоразписа на съестните продукти,
отъ 509 хиляди лева- съ които извърш а постоянното присхтствие до сега не е
вайки векои обществени предприятия, да разпоредило къмъ реквизиране, той си да
помогне ефикасно на вземащата ужасающи ва отсгавката отъ контролирането за из
размери безработица; молбата на съвета пълнение ценоразписите, понеже счита, че
обаче и до днесъ не е удовлетворена и по- постоянното присжтствие • не му дава нужтресающите последствия на безработицата дното съдействие, вследствие на което той
и глада не засъснеха да се прояватъ. Че се йзлагалъ на ругания и на — смехъ отъ
отъ два дни града ни е арена на грозна страна на нарушителите — и по предло1
анархия, при която безработни и гладующи жение на; общинския съветникъ Р. Васимжже, жени и деца, влачени отъ лошия левъ, че общината треба веднага да при
съветникъ — глада, нападатъ обществени стъпа 'къмъ реквизиране на неимоверно
те учреждения, разграбиха почти всички заскъпналите продукти отъ първа необхофурни и складове за брашна и вършейки димость, като захарьта и др. отъ ония тър
и др. И8тжпления викатъ: „Искаме ефтинъ говци, на които има съставени трети пжть
хлебъ и работа", общинския съветъ въ актове, както е сторила Русенската общи
пълния си съставъ отъ всички групи въ на съ захарьта отъ захарната фабрика;
присжтствието на окръжния управитель, за като имъ се постави контроль за да се
да вземе бързи мерки за отстраняването продаватъ по ценоразписа, съвета реши;
на настъпилото зло, реши единодушно да • • ••• 1) На бъл. акционерно дружество въ
моли най настоятелно централната власть и I уч. при еврейската хавра
парламента да ускорятъ съ вземането мер
2) Еа братя А. М. Азисови въ III уч
ки противъ поскъпването на най-необходи ул Охридска Ш. 190 и
мите продукти; да се гласува веднага и
3) На К Берлиновъ й С-1в I'уч.^-ул*
разреши отпущаяето на Варненската об
Софийска
да се постави до единъ общин
щина искания 500 хиляди лева заемъ и да
се отпустнать отъ наличностьта въ касата ски чиновникъ за контролиране продажби-*
на общината за сметка на т. г. бюджетъ и те имъ на продуктите отъ първа необхоотнесатъ къмъ приетите днесъ и изложени димость да сгава по ценоразписа на общи
по горе §§ 24 п-".%'•• 3, 1 § 29 п. 2, § 36 ната, понеже имъ еж съставени вече трети
п. п. 3, 16, \Ч,ЦГ 39 и 40, -сто хиляди пжть актове за нарушение* заповедьта за
лева, отъ конто 50 хиляди "да; се дадатъ продажните цени на същите продукти. '
йъ разположение на комисия избрана днесъ
ПРОТОКОЛЪ, Л? 31 отъ 10 мартъ.
отъ съвета за да ги употреби среп»у об Кмета г. А. Василевъ направи устенъ докладъ за извършеното отъ него по коман-
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двроввата му въ София съ решение ЛГ 105
отъ 20 февруарий т. г: ..-; ' *' „'.?. - ;_ .Сл*дъ изслушване доклада съвета кггто взе предъ видъ, че безработицата сега
не само не се е намалила, напротивъ без
работните ех много повече; че съ обикно
вените средства на бюджета ни не може
да се посрещне борбата съ тази безрабо
тица; че самото министерство отъ началото
на въпроса до скоро е подържало убеж
дение въ- съвета и въ_ безработните, че
щомъ се изпълнятъ формалностите по ре
ферендума за този 500 хиляденъ заемъ, ще
се разреши този заемъ, а сега изменя ста
новището си, безъ какви и да било основа
ния; че твърдението на -министерството ва
вжтрешните раб ти въ телеграмата му Ж
672, че банките; били отказали, не е верно, тъй като самата народна банка не от
казва, а иска законъ за изразходване ра
ционално на тези заеми; пакъ в министер
ството нема данни дали Генералната, Кре
дитната, Балканската и др. банкн н лица
не ще отпустнатъ. на общината нуждния
заемъ; че въ -самата Варна състоятелни ту
кашни граждани ще дадатъ ва общината
ни исканата сума; че не е възможно да се
третира сключването на заема безъ законъ,
който да разрешава на общината ни такъвъ заемъ; че ако до сега безработните
ех бнли до известна степень спокойни, надевали еж се, че презъ тази сесия ще се
прокара закона, а щомъ.тя се закрие, бе8ъ
да се гласува законъ,: то раздразнението
може да предизвика вредни за страната ни
-безредици. Поради това съвета единбгласно
реши;

Отр. 3

следъ пладне, съ помещението на Варнен
ското градско общинско управление ще се
произведе търгъ съ тайна конкуренция, за
отдаване на предприемачъ направата на
здание за топли торени бани въ Варна
безъ инсталациите за водосвабдяванве в
отопление.
-Приблизителната стойность на пред
приятието възлиза на 67,300.лева а залогътъ за правоучастие въ търгътъ е 3365
лева въ банково удостоверение.
Тържната 'комисия ще приема пред
ложения до гореозначените денъ и часъ.
Книжата по предприятието могатъ да
се видятъ всеки присътственъ денъ и часъ
въ канцеларията на Архитектурното отде
ление, при общината.
Конкурентите требва да се съобра-.
зятъ съ чл. чл.-11 -— 14 отъ закона за
обществените предприятия.
Отъ Кметството.

Разни,
Варненско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
М 7337
гр. Варна, 21 Май 1915 год

бщш-вев-ш т ъ р г о в е
Варненско Градско Общинско Управление
(Отделение — Архитектурно).
ОБЯВЛЕНИЕ

-

М 1863 ^ _ ; ,
-,:
гр. Варна, 21 МаД 1915дод. ., с : >
На 26 Юлий 1915 година, часътъ 3

Интизапския билетъ Л@ 43562, серия
103 — 1912, издаденъ на 19 Май 1914
год. на Вълчанъ Нейчевъ отъ Варна за
единъ конь жребецъ на 4 год, косъмь червень, безъ особени белези, е изгубенъ.
Вместо него се издава дублйкатъ,
вследствие на което стария оригинаденъ
билетъ се счита за невалиденъ.
Ни-втствот*.

Таблица за заклания и унищожения добитъкъ и тегло
ПрНкзъ нгЪсецъ А п р и л ъ 1915 год. в ъ с н о т о б о й н а т а на

8

Видъ
на
добитъка

ю
•м
»-*

ТЗ

«ох
«2

1

11

1 Бвкове волски
2 Волове
1 3 Крави
1 4 Телци
Биволи
1? 65 Бвволнцн
7 Малачета
8 Овни и кочове
9 Агнета
1 10
Ярета
Свине

-

п

о

*

§

и
И

о

3
•В

е
о

а

••••

Мършавость
(староеть) болоеть, юшо хране
не, усилена ра
бота

Уиищоженъ (кенФиекуваиъ) добитъкъ отъ из
по причина отъ:

Бруто

е

ч
а»
И
1*

и

34
2
133 19067 5
712 3
17 1466
16
694
17 3034
86 14662 1
143 1
325
7
1
15
1
'
12524 68067
58
1947 10455
5
63
32 1855 1
Всичко 14781 119674 7

918 67

81?

я"| а -

1.8

е*§ » Й
3 а» ?
»г8 8(1?

5з^р

о

он

а

т

и

е И*

о

«а

V

е

В
М

о

3
Е!

«е

д
<•
8

•
и

8

' И .

266
\
N

167

•

236
18

1

5 4
2

687

1

5 6

Градени В е т е р и н а р е н ъ л-Ьнар

