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Ж З Л И З А В С Е К А СРЯД;А.
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Община.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
^Официални: на дума по I лев; заглавие, дата ж
подпис по 8 лева.

Абонамент §0 лева годишм..

Един брой 1 лев.
Частни: на дума по 1 лева, а на кв. еж. по 1*Б0 дв.
Воичке що ое отнася яа вестника, да ое жаираща
- до редакцията, кметството — Варна.

8а I или II страница — удвоено.

По незавиеящи от Общинското Управление причи
ни, вестника за няколко «реке не можа р,здовнода
излиза.
.
.
Взети са, обаче,, всички мерки за редовното-му
излизане за в бльддще, при едно подобрено еждържание.
Освен обнародването на всички решения, ьапове
ди, наредби и ар. на общинската и държавна влчети,
имащи обществен характер и интересуващи Варненско
то гражданство, в сж1>гветните отдели ще се обнарод
ват сведения за дейноста на Общинския Съвет и поетоянвото прие&тствне, е респективните му отделения:
в стопанско,- Е кономичееко, Олагоустройстаенво, продо
волетвевно, здравословно и пр. отношения.
Ще <е хроникират новите закона а по важните
техня поетанрцленвя, за_да„се„ знаят,ох_граждав1:твоту
и изпжлнЛват и, по тоя начин, да се избегват. наказа,-.
телвите санкции.
Ще се дават сведения за всички видове данъци,
е които се облагат гражданите, размерите -им, сроко
ве за изплащане и пр.
Периодически ще се обнародват ведомости за по
стъпленията в Общинската каса и положението на
последната в дадено време.

ОФИЦИАЛЕН ОТДЕЛ.
Административни.

Разпределение
ДЛАЖНОСТИТЙ между постоянното

*•

приел Г01 вие.
а) Нмета.

Разпоредител на бюджета. Общия над
зор на техническата служба, пътно, во
допроводно, канализационно, елевтриче« о отделени^, и техническата работнливца. Училищата и жилищната комисия.
6) Пои. Кмета Фтичев.
Санитарно отделение; общинска •• бол•вца, химическа лаборатории, дезинфек
ционна служба, ветеринарното отделение,
бюро ва труда, общин. лееннчей, лозарно
отделение, лозов разсадник, общински аг
роном, градски градини,, общин. библио
тека, общин. теитр, пожарна команда,
нощна стража, общин. вестник, общин:
гробища, адвокатура.
в) Пом. Нмета Михайлов.
Финансово отделение, бюджет, етчет-'
•ост, общин. движими н недвижими имоти,
зеленчукови градини, инвентара на об
щината, житна борса, изпалнеиие фи

.

Специален статическо - информационев отдел ще
дава всички сведения от статистическо информационен
характер.
' . ,.
Спазвайки строгата официялност, вестника ще съ
държа само това, което ще е от интерес и от полза
.за четците общо и частно за Варненското гражданст
во и ще му служи за уплчьване при носяне на общин
ските и дхржавни тяжести и при упражняване ка пра
вата му.

)
Вестника, прочее, требва да бжде притежаван и
• четен от всеки гражданин, а за още по сигурното му
Спостоянно и редовно излизане, предвид не оеобенното
добро финансово положение на Общината, изисква се
» и материалната подкрепа ва гражданството чрез або.,* :ШЖШв^_редовно внасяне на абонамента, .ко^то; порас_
дн настъпилата във всичко скхпотия, се повишавани
60 лева годишно. '- Вестника ще се изпраща на всички досегашни абонати и ва тия, които не биха намерили причини да
го не получават.
То! ще се изпраща и на всички редакции на ве
стници и списания в ЗАМЕНА на техните.

нансовите .закони, за акцизите, ва мер
ките и теглилките, зя екбнране данъците,
за данък вхрхт завятве и пр. Общин.
стол, общин. магазин и газово влагалище.
г) Пом. Кмета Леоннйев.
Аднивистрахивно отделение, секрета
риата, архива, бюро за изборите, стати
стическо отделение и военните работи,
актове за гражданското състояние, служ
бата по реквизицията, службата по за
кона за патвата тегоба, комисариат.
Г. Г. Гражданите да ей вземат бележка
от .горното разпределение и в случай на
нужда, да се отнаеят към когото под
хожда интересуващата ги работа.

3 Я ПО В ЕД
№ 345
гр.

Варна, 9-ий Декември! 1921 год.

С поемането управлението на об
щината, за необходимо намирам да на
помни на всички началници на отделе
нията и на подведомствените им служа
щи, че работното време в канцелариите
е от 8 до 12 преди пладне н от 2 до
6 след пладне'.' През всичко това време
всеки началник на отделение я всеки
служащ трябва да бхде на служебното
са места и да изпълнява само служеб

ните си облзаностн. Забранявам безуслов
но всекакви безпредметни рязтаканин на
чиновниците от стая. на стея, воденето
частни разправии, губенето време вхв
всякакви закачки, подмятания н други.
В обръщенията си а » гражданите, дош
ли но работа в общината, задължавай
чиновниците да бъдат вежливи, като из
пълняват законните им молби, без веякакво отлагане, Разписвавето в присът,ствените книги ще продължава и за'на
пред, вакто е било до сега.
Спрямо неязпалнителнте на настоя
щата ми заповед ще действувам найстрого. Изпълнението й възлагам на на
чалниците на отделенията и на Секре
таря при ебщината.
Варнен. Градск Ккет: Т. Атанасов.
С решение на Общинския Съвет
Л 1, от заседанието му на 2 ЯнуариВ
1922 година, протокол № 2, редовна сееия, е решано: заседанието на общинс
кия съвет да стават в .Зала Съедине
ние" и за тех да се обявява на гражданнте е барабан.
С 14-то решение на общ. съвет от
заседанието му яа 4 Яиуаряй т. г., про_
токол К 3,се удобрява: да ее дава под

Варненски Фбщевеки Вестник

Страввца 2
ваем „Зала Съединение", жато се еъблрат следующнте такси:
1. За еабрання с благотворителна,
научна и икономическа п.едн
100 лв.
2. За събрания от политически ха
рактер 200 лева.
ч
3. За театрални.представления 600
лева, •
4. За вечеринки и свадби 600 лв.
Кмета има право да отпуща без
платно залата само за събрания, в кои
то гражданството се свиква но въпроси
от широк обществен въпрос.
В заседанието си на 21 Д»-кемврнй
№ 1921 г.' общинския- съвет избра за
член в общинската комисия но закона.
за трудовата шмемрлна собствен пост об
щинския съветник Филии Христов.
В заседанието на общинския съвет
от 16 Явуарвй т. г. е набрана комисия
от общ. съветници: Д. Кондов, Юрдан
Пекарев и Кр. Петков, която' да проучи дейноста на общинския магазин и,
ако се укаже вуж*а, да се внесе въпроса в съвета, за да се командирова
лице в Русее, да проучи дейността
на тамошния общински магазин.
С решение в. заседанието си на 27
Януарий т. г. общ. еъвег усганови сле, дующитй такси на иестата за предетавлени.-.та "на общине&я геатр, -конто до
—1?—УЪ-т;-ггще-ее-даваг в деаУр ,Раахов"*:
ложи и балкон, стол
15 лв.
резерва
„
. 12 ,
I место '
,
10
II
8
III
5
В заседанието си на 3 Феьруарнн
т. г. протовол № .14, решение 7 7, общ.
съвет реши:
1. Да се уволнят от длъжност, счи
тано от 8 Дзкемврай и- 1921 година:
старшия общинеаи лекар Д р Стателов,
амбулаторната лекарка Д-р Йонева, се
кретаря Нетр Иванов, директора на тех
ническата служба ипжинер II. х. Ввичев н
директора н,- общинския магазин Мйрин
Неделчев.
2. Да се назначат: за старши об
щински декар Д-р А. Неделков, за ам
булаторен общински декар Д-р- Ст. Та
нев, за- И. Д. секретар иа сбщивското
управление X Коста Иванов, от Взриа,'
Инжваер Ст. Саламуров за Директор на
техническата служба- при общината и
Георги Костов — за градски общински ар
хитект.
..

•

'

•
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Прехрана на населението и
отопление.
В ааседан».ето си ва 13 явуаря т: г.
решение 16 1, протокол Ъ ' 6 , общинска
съвет подгвардяаа решението ек .'б 382
от 23 декември'*. 1921 г.» как;о следва:
а) Приеъеднанва се на пълно вън
решението ца конференцията 5 18. 12."
1921 год. на-градските кметове по пре
храната на непроизводителното градско
:
яаее.тевве;-- .V .'-"".-.
"." ^)^А&™тЩк&
иред мниастра на

г

Вътрешните работи «народното здраве:
държавата да отйуеие' на обикната
5 мвлнонен заем оборотен кредит, за завупукаве на храни за. гарантиране на
* нърво време прехраната;
п) Да «е отпусне на -общината
чает от храпите; иззети от държавата,
. съгласно ноетаиоилението на министер
ският с»!-ет ог 3 септември 1921 год.,
за да се аапази ефпп.а цена на х.«ба.
г) До ааиазваие нуждното количество
храни, да се йолн министерството да
забрани непременно наноса ни, а след
тока, дн се наредя задържането но опре
делена минимална цена - . 0 % от износа
хрзни, необходим за осигуряваие изхран
ването на-.непроизводителното население.
С решенке Лг 15, г.ротокол Аг: 3,
от заседанието на 4 януари 1922, год.
общинския съвет' е решил: дава се ираво па постоянното присътетвие да раз
решава даването безплатно но половинтон дърва от общинския склад на вар
ненските бедни семейства.
При раздаване ио половин тон дърва на бедните граждани, ца констати
рани злоупотребления, а именно: некои,
под различни имена, са взимали по два
•и три билета за право нолучлванз дърва и са ги продавали, а друп«, са про
давали самите отиуснатн им дърва.
На такива злоупотребвтелн са съ
ставени; актове н ще бъдат предадени
на съд.
Взети са. мерки да се /неповторят
подобнн злоупотребления, срещу които
требва да-реагира н самого>раждансг81Г.

благоустройствени.
С решение-:от заседанието на"27
януари т. г. общ. съвет равгледа и одобри
проекта за квартал № 1 тай; както е
приет от комисията, назначена по чл. 9
от з*коаа за благоустройството на 24
VII- 920 г., като този квартал се раз
дели с една улица в продължение на ул.
„Чирпанска" на два квартала и тоя към
общината остане за общшнека потреба,
а другия към окръжното управление -—за.държанна и овражиа потреба.
В заседанието си на 27 януари т, г.
общ.'.савет избра:
. "*
. а) общ. съветници; Ст. В. Попов
н Д-р Яцнмов за членове « комитета за
въздигане н..нятнвк иа Полския Крал
Владислав, паднал убит при гр. Варна
в 1444 год.
б) Комисия_ в състав: в>. кмета
Леонвнев, общ, еъветник П. В. Попов,
архитекта Костов н Д-р Владов, която,
с участието на окр. ветер. лекар Д-р
Тюлев, да определя место да окръжна
ветеринарна лечебница, в пространство
от 10 декара.
. По аолекгавна мвлба от жителите
на квартали & Л» 25в, 298. 297 и 329,
в заседанието ся на 1 февруари т. г.
общ. съвет назначи комисия з състав":
общинските съветници Ст. В. Попов и
Н. Мчде.. н общ. инженер' Салаауров,;
на която се' възлага-да проучи дворищ
ната "регулации1. яа казаните; квартали по^
проекта, изработен от" техническото от-"
деление цри общ. управдеаие и аа ре- :
зултата да. състави вуждния протокол.

Вро§. й .
Дъджвват* на улиците в 'чертите
на град* е оходо 70,000 метра. Тук не>
влиза *алжаиата иа улицате в нокятеквартали но Евквиногрмсмто шосе де
Д-во „Грозд" в тия, дадени на бежанците.
Павирани а шоевранн еж еледнате
улици ;1. ЧИСТ от ул. Оборище 200 м.
2. . ,
..„ •„ Ааг. Кънчев 406 и.
3. •;„ ',', ,, Нпишка 1030 „
4. улица Търновска
390 ,,
5 часг от у.4. Асеиова
90 ,,
6. „ „ „ Фран. М-Дрин. 90 „
7 улаца ВиМнишка
400 м.
" 8. чдст от ул. Караджа
110 „ 9. у*«вца 6 Сеитенвряй
720 •„
10 „ Сливница
600 „
11 „ Владеела!!
НЬО ,,:
12-част от улица Богев
275 ,,
-%
13 улици Мчрия Луиза
750 ,,
14
„.Цяр Борис
630,,
15 част от бул. Фердинанд 315 ,,
16 улица Драгоман
.280,,
17
,, Преславска (паваж) 6 8 0 , ,
18
„ Цариградска ( ,. )" 250 „ .
19 част от ул. Солунска
150 „
20 улица'М Преславска
210.,
21
„ пред хотел Лондон 60 ,,
22
„ Одесус
220 „
.;• 23 '-., Троян
80 „
24 част от ул* Фнл&р. а Чакар. 115 и
25 ., „ ,> Гургулвта
40,.
26 „ „ ,, В. Левски
"I 30 ,г
27 „ ,, „ Русенска
90 „
28 ;. ., ,, Панагюрска
140,,
29 „ „ „ Съборна
200,,
30 .„ „ „ "Царибродска-. 150 „
31 улица Охридска
150 „
.-"
•~~"~ Всичко 9790 и.
Колко в кое улици предстои да се
шосират — товп ще зависи от средст
вата, с конто ще разполага общината за
тая цел.

благотворителни.
В заседанието сн от 4 януарий т. т.
общинеаия съвет разреши па постоян
ното нрисътствие да отпуща помощ на
бедните и при доказана бедност варнен
г
ски гразгдани до 400 лев^.
"
В заседанието си на 16 януарий т!
г. общинския съвет гласува 500000 лв.
помощ за страдающин и гладующ руски
народ, която да се изпрати чрез Българ
ския „Червен кръст.-.
_С решение от заседанието си на 27'
януари т. г. общ. съвет разреши да се
отпустне на бившия писар при общината
Ннвола Ив. Халачев, заболел при изпъл: нение на служебните си «збязакостн, по
мощ, равна на 172 месечната му запла
та, аа лекуване. ,-.-.-г.„. -..,-': ?

Доминачен отдел.
Под гаранцията -на Държавата, на
Варненската община е' отпусната една
суна от 3 милиона лева, с 7°/« лихва,
оборотен кредит", за издържане на нвировзводителното "градско население.4"'
. В заседанието си на Ъ; ФевруарвЙ
т. г. общинския съвет избра кбмисня от
общинските съветници: Курти Тодоров,'
М. Стефааов^>Кръстю: Петков; ,Д р П.
Ранков и Юрдан Пекарев, на която,се
възлага да проучи и да определи начи
на, ио който _ ще г треба да се използува
горния оборотен кредит.
.
'*..'
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Брой 22.

ЕлектрнЧес. осветление.
С решение № 4,*иротокол 1 3 , ваеедавае иа 8 януари т. 1922 г. общин
ския съвет е решил: да ее набават, ио
стопански начяо, от фирмата в Вяеоа
. Саненс Щунер," . която е построила
електрическата инсталация Е гр. Варна,
резервни части, нуждай ха поправката
на изгорен «те трансформатори и такива,
нуждни за електрическата централа, а
тава също и два трансформатора, от по
40 киловата.
За тая цел се отпуща сумата
250.000 лева от кредита но § 24, п. 7
на бюджета за т. г.
Командирова се в Виена електроин
женера Д. Попов да кзвхрши покупката.

ЗАПОВЕД
№ 391
гр.'Варна, 14 февруарий

1922 година.

Като агех предвид, че нередовното
^изплащаиве на таксите за електричество
то от страна на ползуващите се от не
го ВарненекнТраждани, затруднява твърде много влошеното финансово положе
ние на общи пата и че, ако това остане
да продължава така и за напред, общи
ната може да ее поетави в невъзможност
вече да осигури редовното осветление на
- града,
' - '

ЗАПОВЕДВАМ:.
Всички Варненски Граждани, които
се-ислзуват-^т-електрическа енергия от
Варненската Градска Община за свои
нужди, редо;-;но да изплащат на общин
ската каса. стойноета на използуваната
от тех през месеца електрическа енер
гия. Изплащането за всеки и^тевал-ме
сец требва да става най късно до 15-о
число на следующия месец; иначе да се
спира електрическия ток.
-..-- Задълж..ьам четците в Електричес
кото Отделение, под страх . а лична от
говорност, д.ч следят за точното изпъл
нение на настоящата ми заповед и да
спират тока па неизправните Варпенски
Граждани.
'
Кмет: Т. Атанасов.
От градската електрическа мрежа
се ползуват 1873 електромерни инетала
ции и 1730 беаелектромерни такива.

Бюджет, счетоводство, посшлеш, раз
ходи и дргове.
В следващите броеве ще дадвне циф
рите на утвжрдеиите в арпхог и разход
суми по бюджета на общината за теку
щата финансова година.
Към 1 Януарий т. г. на приход в
общ. каса са постъпили:13,370,745-45 л.
Към 1 Януарий т, г. е изразходвано
11,769,084 54 лева.
Към 15 Февруарий т. г. на приход
са постъпили 15,197,700*85 лв.
Кжч 1Б Февруарий т. г. изразходва
но 14,803,414-18 лева.
Наличносталг общинската; каса к**
15 Февруарий т. г. е била 394,286-67 л.
Към 30 Ноемврнй м. 1921 година
общината е имала еледующите задълже
ния към чиновниците, гражданството и
разни учреждения.:
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1. Дълг за «палати и разлика от по
Схалке," в Виена, понеже водомерите
вишена ваплата до 30 НоемврнВ м. г.
на градския водопровод са доставени от
включително 2,450,000 дева.
тази ферма к резервните части, както и
2. Дълг към * управлението на дър
комплекта от йхегруменгм, съставляват
жавите и на гарантираните от държа
нейна специалност.
вата дългове 2,820,000 лев».
Покупката ще извърши командиро
3. Към банка за Народен Кредит
вания в Виена електро инженер Д. Попов.
(зкдхлжепиею на общинския. Магазин)
900,000 лева.
Дейноста на отделенията и
4. Дълг към Българската Земледелслужбите при общината.
ческа Банка,. Варненски клон, постъпи
лия през 1920 юдяна приход, но не
Поради натрупания матернял 8а този
внесен • банката, 35°/о еднократен на
брой, в г.его Ще дадем кратки сведения
лог върху всички прека данъци, съглас
само ва дейноста на общинската технино чл. 4 п. 5 от Закона за строене
чесна работилница, за време от 16 Яучилища 918,080 леви. .
нуарнй до 15 Февруарий т. г. и за Об5. Задължения към частни лица я
ЩИНСНата пералня, за време от 7 Деучрежи?ния но бюджета за 1921 година
.кемврий м. 1921 г. до 20 Февруарий т.г.802,000 лева.
а. Общинска техническа работилница.
6. Задължения към частни лица и
учреждения, останали неизплатени по
Ог 16 до 31 Януарий т. г. са из
бюджета за 1920 год. 334,000 ...ева.
вършени работи за пазарна стойност
7. Задължения към гражданството
24826 лева 60 ст.
за*отчуждени вгради по регулиране на
За същото време за заплата на ра
града 112,700 лева
ботници и служащи е изплатена сумата
8. Дълг кхм пенсионни.. ф.,нд. при
18404 лева и за покупки на разви ма
наборните учреждения 131,600 лева.
териали — 71Г80 лева.
9. Дълг към Държавата за акциз
Ог 1 до 15 Февруарий са извърше
върху консомираната елевтрическ.». енер
ни работя за пазарна стойност 15364 07
лева.
гия и епвзотичеека връхнина върху
За съшото време на заплата на ра
кръвнината 31,000 лева. ботници н служащи е изплатена сумата
10. Задължения към Д. С Г. О. П.
15714 лева и за покупки на разпи маза изхранване бедното "население в гра
терияли'— 119Г50 дева.
да 1,675,000 лева.
По частни поръчки — разбичване
11. Зз зйплати, раз.)нк/ от повише
на
строителен
дървен материял—е извър
на заплата и възнаграждение на персо
шена
работа
и
събрана румата 825-67 л.'
нала при училищата в града 630,000 ла.
б. Общинсната пералня.
•
12; Издадени плагежии Заповеди, но — •
не изнл. на правоимеющнте 1800(100 л.
От 7. 12. 921 година до 3 1 . 12.
ВСИЧКОч 1.2,604,300 л.
С.г., пералнята е посетена от 1587 чел.
О т ' 1 . I. 922 до 31. I. с. г., перал
Благодарение отзийчизостл на Вар
нята е посетена от 1458 человека.
ненските търговци и банки, Общинското
Ог 1. II. 922 до 20. II с. г., перал
Управление успе да направи от тех енята е посетена от 1468 человека.
диа безлихвен заем от 2 милиона лева,
От 7. XII. де 31. XII. 1921 годи
платим до края на Апуил месец т. г. и
на са изпрани парчета дрехи 11826
с това можаха да се изплатят поне за Ог 1. I. до 31. I. 192.3 годвна са
платите на служащите.
изпрани парчета дрехи 12812
; Ог 1. II. до 20. II. 1922 .год. са
В заседанието си на 27 Януарий
изпрани парчета дрехи 12431.
т. г. общинския съвет, като взе пред
вид, че А д м и н и с т р а т и в н и я Съд
Статистичвско-информационен
е отменил гласуваните с бюджета на об
отдел.
щината за т. г. такси на сметта, реши:
да се изработи нока такса,- с оглед на
През цел ата 1921 година в Варнен
решенията на Административния Съд, за
ската община има: 1516 раждания, 107*
която цел се избра комисия ог п. кмета
умирания и 675 жеиидби.
Михайлов, общински сакетинци: Д-р II. *
Преселвания:
Ранков, А. Медникаров, М. Стефанов,
•а)
Ог
вътрешност
иа царството в
Юрдвн Пекарев и Юрист-Консулта на
града
723
души.
общината Сираков.
б) Ог чуяебнна — 303 души.
- В туй число не влизат Руските емигра
нти, сведения за които ще дадем в идния
С решение № 6, протокол ,№ 3,
брой.
заседание на 4 януари т. г. общин. съ
Изселва вия:
вет е гласувал 50,000 лв. оборотен кре
а) от града* в вътрешноста на царст
дит по $ 31, п. 3 на т. г. бюджет, за*
вото. 90 души.
доставка,"за сметка на частни лица н
б) Ог града са чужбина—127 души.
учреждения, резервни чаети за водопро
в) От града неизвестно где—10 души.
водите.
••" С същото решение е гласувана и
От 1 янтари т. 1932 г, до 20 Феи-,
сумата 50,000 лв. по § 24, пГ 2 а, по
руари с. г. в общината има: 252 раж-,
т. г. бюджет, за доставка на 2 водоме- •
дввия
, 161 умирания и 81 женндби. ф * от >г0лям-размер, за, ауждиз"е5на вар
ненското пристанище й за едни комплект
Учебни заведения в Варна вма:
от инструменти за ремонтиране на во
Тьрговска академия, Ваш педагоги
домерите.
..'~."Г Тия, доставки ще се извършат по > чески курс, Търговско училище, Мъжка
и Женска гимназии, 12 смесени прогнистопански начин от фирмата „Сименс-

'^ЯЗШ&^Я** гк.^**^ а
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навий, от които: 7 Б&лгарски, 2 Турекн,
{една мхжка и една женска) , и I Ар
менска, 23 оеновнн училища, от които
19 български, 2 турски,'2 татарски, 2
•врейеви в I арменско.
Професионален училища:
' Машинно средно училище, Специални
школи при флота, училище за шев на
долни и горни дамски облекла (2), част
но 1 в Дхраавно риболовно училище.

Црев целата 1921 година в Варнен
ската градска екотобойна са заклани:
1. Волове
2872 главя, от к. 431439
2157
2. Вол. бикове 19 я
» В
3,. Крави
1171 » » » 114530
4. Телета
25в I» » » 15633
5. Биволи
701 я » .Я 121057
6. Би в. бикове
2 я
я а ..1 298
47397
7. Биволици
322 »
5 Я
7067
8. Малачета
107 я
9. Овни
6636 я Я » 94427
10., Овци
9602 * я и 101867
11. Нжрчове
893 !> 1» )» Г6141
12. Кози
3407 )> ) ! 1> 48197
13. Агнета 35918 »1 5) И 216791
7304 ») >) )> 46256
14. Ярета
4086 »! л "л 278429
15. Свини
Уничтожено и конфискувано е месо
то на: 35 вола, 3 крави, 1 теле, 8 би
воли, 4 биволици, 7 овни, 34 овци, 8
козя, 42 агнета, 9 ярета и 32 свнни.
Консумирано е, аледователно, в градат
месо: От волове — 427716 кгр., от вол
ски бикове — 21 §7 кгр., от крави —
114240, от телета — 16573, от биволи
— 122962, от бив. бикове — 298, от
биволици— 46872, от малачета - 7067,
ог овни — 94337, от овци — 101375,
от п*рчове— 18141, от козв — 48090,
от агнета — 216681, от ярета— 46220,
и от свини— 277053 кгр., а всичко
1543777 кгр. ,
.
През изтеклия януари м. в с*щата
екотобойна са заклани: 444 вола, с тег
ло 63534 кгр; 57 крави —' €335 *гр.;
32 телета до 1 година — 1826 кгр.; 73'
бивола — 12374 кгр.-; 26 биволици -—
3507 кгр.; 4 малачета до 1 година —
294 кгр.; 186 овни — 2266 кгр.; 752
евци — 7265 кгр.; 5 кози — 66 кгр.;
1 волски бик— 100 кгр.; 895 свини
— 51424 жгр.; а всичко 2475 глави.
добит*к, с общо тегло месо 148991 кгр.

Варнеиою вбщяисм Деетиик

оре!
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нително ехответна такса, както аа курс
•з града;
б) За „Травата'% манастира „Св.
Константин", „Кокарджата", Двореца
„Евксиноград", лазята. Индустриалния
квартал, „Пейнерджик" я „Гюндюз-чешме" се плаща по специално снорануменае.
Общината притежава 43 покрити имоти, от които 32 масивни, 4 иолумасивнн, 4 паянтово и 4 д*сченн, на об
ща оценка 10,300,000 лева и мобиля
за 2,200,000 лева.
Тия имоти в мобиля кхм края на летото през 1921 година еа -били застрат

Й»

х.вани на вастрахователяото Дружест,».
„Европа" срещу годншяа премия и П (
си от 31048^25 лева; яо това не е 0 .
, добрено.
На произведения на 31 Януарвй г
г. търг, в вай го са се.-състезавали неколко застрахователни Дружества^ заетрахователного Д во „Сила" е дало а»|.
износната оферта за застраховката, н»
скщате имоти и мобвли, а именно;
1392950 лева премии и такси.
На 18 текущи Февруарий мекд}
„Сяла" и Д то „Снинкс4, е станало но
во састезанне, като послсдхото е оферирало 1500 лева годишна премия •
такса, а „Сила" 9000 лева.

0 В'ЯВА>' 481.
Варна, 23 февруарий 1922 година.

» • • »

Вхв Варненската община има 1792
пенсионери, от които: но гражданското
ведомство: за изслужено време 750 и
инвалидни 24; но военното ведомство:
аа изслужено време 175 в нн»алндм 800
и опхлченсв* 43.
С заповед-№ 17 от 8 Февруарий т.
т. Варненското градоначалство определя
«ледрющите такси за фаеюннте:
1. За един курс н» града, с чакане
Ц} минути, наедно до три лица 20 лв.;
2. В чертата на града, за един час,
до три лица 60 лева,
8. До гарата или от гарата до гра
да, аа едно до две лица—30 лева от н
до улнциге „Саборна" и „Владислав*1, а
от н до крайните квартали на VI н V
участацн—40 лева.
4. До VI участ*к лозята и обратно,
• чакане 10 минути—50 лева; .-.
Забележка: а) За чакане повече от
10 минути и най-много с едан час и за
повече от 1 килоиетр, се плаща допъл

Трудовото Бюро при Варненското Градско Общинско Управление обя
вява еа-г. г. Варненските граждани, че отбиването на десетдневната вре
менна трудова повинност за 1921/922 год. ще започне от 1 март т. г. по
групи както следва: ..
- • ',
...",,
1) група-от 20 до 22 годвни ще се явят на работа на 1 март
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.... Трудовата повиност е, лична и задлджителна?..^^;....^.^....^^-. _
г
;'.. Всички граждани, подлежащи на временна трудова повинност са длъ
жни на определените дни в 7 часа сутринта да се явят е собствен инстру
иент (кирка, лопата или търнакоп) в канцеларията на бюрото, помещава ще се
в новостроящия ре общински театр, гдето ще получат назначение за работене.
Всички граждани, собственици на каруци и коли, са дл&жни да се явят
е колите Си, схс собствена кирка или лопата, които ще работят само пет дни.
Освобождаване по семейни причини нема. Неспособните за как&вто и да е физически и умствен труд ще се ос
вобождават от медицинската комисия, която ще заседава в санитарното от
деление при общината" всеки понделник, сряда и петък, пред обед от 8 —.12:
часа и следобед от 2—6 часа;
Огкупване на трудовата повинност в срещу заплащане се допуска, съ
гласно § 11 от правилника за времената "трудова повиност, но за това тряб
ва да се подаде заявление до бюрото. Определяние размера на откупа ще
стане от общинския савет, който не може да бжде цо-малък от 100 лв. и
по-голем от 300 лв. на ден.
Неявилите се с своите група, без разрешение на бюротс, ще се счи
тат за отказали да се явят доброволно на работа, н ще им съставят актове
за углавно преследване, съгласно закона за трудовата повиност.
Съгласно правилника за изпълнение времената трудова повиност, ще
се прилагат следните наказателни разпоредби:
.
§ 5 3 . Отсътствуващите трудоваци без предварително разрешение, се
глобяват: за един отсътствующ ден — два дни работа иди 4 дневна надница
в пари. «. '
.
,, •.
§ 54. Трудоваците за, закъснение ее глобяват: а) за всеки закъснед
час, или част от час — с работа половин ден и б) или с глоба в пари цяда
дневна надница.
. ' - . - ' - .
§ 55. Тези, които не се явят с сечива, ще се глобят дневно с по 20
лв. до гдето се снабдят с такива.
;
§ 56. През време на работата, ще сд държи сметка — бележки за
добросжвестна работа.
§ 59. След свършване на работата, от глобените на работни дни, щ
се събират за всеки работен ден,е надници в пари в двоен размер.
§ 60. Решенията на комисиите, относно глобите за горните случаи с"
окончателни.

Надницата за глобяване е определена 5 0 лева.

От Бюрото.
Печатница Д. Тодоров — Варна

