Варна, 15 Март 1922 г.

Гбд. XXXI.

Брой 24.

ВАРНЕНСКИ
М в д а в а :Вг*^:Е1©:.о:о1г.ь1Т.» г а р д о к а
ИЗЛИЗА ВСЕКА ОРЯД А.

ОСщина.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 1 лев; ваглавие, дата и
подпис по 3 лева.

Абонамент 60 лева годишни...
Един брой 1 лев.

Частни: на дума по 1 лева, а на кв. см. по 1-50 лв.
Всичко гдо ее отнася аа вестника, да ее жапраща
•до редакцията, кметството — Варна.

ОФИЦИАЛЕН ОТНЕЛ.
Извънредната сесия -.а общинския
ежкег. е црбдж.лжона до .17 т«го.
Зас-лдаияята .ета.ват нрез ден
Взетите в тая сесия решения ще се
публикуват в следващия брой. • •-

ЮЩЕТНГ :
Знаят читателите в в от боой 23 на
вестника,, че от .. гласувания от б-шния
ебщинскй сжвег 69,837,397 лена' прихо
ден бюджетна 1921/22 'финансова год.,
-.'-!-н .Мй«истр-г.-на -Вжгрешойтй Работа;.у"->.
твжрдн сумата 45,384,097 ле.;а, т. е.
ехе едно намаление от 24,453.300 лв.
По кои §§ са станали намалявания
или заличавания,~ както и каква са до.
сега ш>етжтенията но всеки §,'явствува слелнноту:
По § 1, г>. I „Ползуване ог катафал
ките в^погрсбенйе", е гласувана сумата
"200,000 лн.я, утвхрдена е," 50,000 лв.,
а'са щ.егж.п.ля 20,160 лева. •
Този § е от такова *>стеетв.\ че ие. добори от неш а 1; останат и той ще да
де един дефицит около 30,000 лева.
По сжщия §, п. З а . ; „Продан всекакав вид негодни и непотребии материя
ли и др. движими имота", е гласувана
сумата 270,000 лева, колкото е и ут
вхрдена, а е [шетхнила само сумата
31,123 лева.
Неин такива материали и движими
имоти, от които ба се добило попе тол
кова, каткото до сега е постхнило в то
зи § ще даде един дефицит над 200000
лева.
По СЖЩия §, П. 3, в. ,Ог реквизи
рани материали, водопроводни в наваляи
треби, Ч&БХЛ и друга, за военни нужди,
според преписката в ликвидационна-а ко
мисия, е гласувана сумата 700,000 лв.,
обаче, нищо не е утвърдено — заличена е
сумата.
По сжщия §, п. 3 , г, , Приход от
моторните лодки, циркулиращи между
града и местноста „Пейнерджив" я др.
места", е предвидена сумата 200,000 лв.,
колкото е и утвърдена.
До сега по този § нема постъпадя
нито стотинка, по* простата причина, че
такива лодки нема.
Целата сума по него ще мине в де
фицит.
По § 2, п. 1, аНаем на общинска

-.,'_

сгради , е-гласувана .н утехрдева сума
та 860,000 лева, а е .постъпела сумата
822,377 07 -лева.. .,
. - ,. •
. Вер<»8т.ш -(?, •<.-* то.*, § ще праслючй
, без доф.>ц.?г, или с нкчгожеи-тикл.....
По сжщия §, п? 2, а, ,Н..ем на об,щинс.кц мести, б )стчни, ливади,' ниви и
нр.%
е гласувана и утехртепа сумата
246,000 лева, д е посганнла 99.668*99
лев».'-- .- : • . " . ' •. .. .
. .
Като-со-има .нр»;-дкн.д. че бхдхщите
наеми ще минат за-..'сметка на. бюджета
за 1922/23 година и че .педоборнте са
М8ЛКИ, '10 Я В Н О Г , Ч!\110
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укзже един вначителен дефицит;..:"ПО СЖЩИЯ | % *п# 2. Ж ':'д Приход от
мирски, баник е предвидела и утвърдена
еуматя 350,000 лева. .•» е ппс.тхчйла су
мата 137,220 лека.
:-.,-":
-. ТРВВ § положително приключва с един дефицит от 212,780 лева.
По СЖЩИЯ §, П. 2, В, „Приход от
топли морски бани", е предвидена сума
та 350,000 лева, а е утвхрдева еум»та
400,000 ле.а. Ностхчленин има саао
от сумата 20.876 лева.
Положителния дефицит, и но него ще
е 379,1.24 лева.
:"
По СЖЩИЯ §, П. 3, ,Общински гори",
е глосувап.ч -и утвхрдена суматв 250,000
лева, а е ПОСТИ,пил еунйтз 126,234 лв.
Недобор но него остава сумата 123,
760 лева, който, недобор, дали ще стане
дефицит, що се види ири приключване
па бюджетното упражнение
По сжщия §, п. 5, „ Продажба на
цветя, букети, дравчета, плодове, сено,
кастрацн от дърветата па градските гра
дини и булеварди",е гласувана и утвар
дена сумата 350,000 лева,..а е поста•
пила сумата 121.32409 лст.а.
Недобора ,ш> него е от 228,675 л.,
който една ли ще бхде схбираем, §а,,да
се неизрази в дефицит.
По сжщия §, п. 6, «Общински ло
зов разсадник", е гласувана сумата
1,000,000 лева, & е утлхрдена сумата
1,670,000 лева.
Посташдеиаята в общинската каса са
578,066-67 лева.
В отчета за дейноста на този разсад
ник, 'който, отчет, ако не в ' този, то в
следващия брой ще бъде публикуван, ще
се види: дали-е възможно или не да по
стави горнята сума от 1,670,000 лв.
По СЖЩИЯ § П. 7, „Паша в град
ската мера," е предвидена сумата 40,000

За I иди II страница — удвоено.

лева, колкото е и утвърдена, а е цостхни.та- сумчта 4,762 лева.
Очевидно е, че и този - § ще даде
едип дефифгг .от около 35,000 лева.
По СЖШИЯ §, П. 8, „Магазинаж от
общинското влагалщце'-, е глзсувава и
утвърдена сумата 80,000 лв.. а е по
стъпила суматл 53,930 - 39 лева.
По иЖщия §, П, 9, „Общинска жи
тна борса," е гласуси..» и утвхрдена
сумата 20,000 .деяа. срещу 5203 30 лв.
*п»д:.'ъ.М(.-.»1.я.
Минимум 10,000 лева дефицит ще
ДЯ И! Т(5:.!1 § .

•

Ио СЖЩИЯ §, П. 10, ,,Ог градската
болница н г.мболагоркята". е "гласувана
и. утвхрдена сумата ? 4,000 деьа, а е
постъпила сумата 16,642 29 лв.
По сжщия §, п 12, „Приход от
ф&бр. и други заведения", е глаеувава и
утвхрдена сумата 50,000 ле?а, а не е
постъпило нищо.
По § 3 „Места но улиците, площа
дите, ПАН чаршинге, крито се дават под
наем ка разпи продавачи (сергвл)-н ст
амбумятайте продавача", е гласувало и
утвърдено 150*000 ле., а е постъпило'
36,31070 лева.
Дефицит минимум 100,000 леел е
очевиден.
'
По § 4 „Огстхпнйие, попапе и уврасаваие-гробове," гласувано 150,000
лева, утвдрдено 60,000 лева, а постъ
пило само .9485 лева.
По § 6, а, „Абоиамент за вода от
общински водопровод," е гласувана су
мата 4,000,000 лев», утвхрдена е су
пата 3,550,000 лева, п е постхпила су
мата 729,663-70 лева.
По този § недебора е от 2,820,337 л.
По СЖЩИЯ § б, „Такси за ковеомпране електрическа енергия," гласувано
4,000,000 лева, утвхрдено 3,500,000 л.,
а постхнило 1,577,405 64 лева. Недо
бор •— 1,922,594*36 лева.
По СЖщия §, В, „Такса за осветле
ние улиците и площадите", е гласувана
сумата 500,000 лв., но не утвхрдено
нищо — изличепа.
Изобщо недобора по $ 6 е от
4,742,931*36 лева, а това е по вече от
половината на гласуваната и утвхрдена
сума.
Че значителна част от недобора ще
се изрази в дефицит — е безехмвенно.
По § 7, „Право ползуване от град
ските канали," гласувано м утвърдено

Варесйг-ки Общински Вестник
съвета е гласувана гумата 650,000 лв.
2,000,000
лева,
а
е поставило
колкото е и. утвардена, а е постаиила
302,800-35 лева.
..сумата
1,002,150-68 лева, или с
Недобор, с пеизключена възможност
352,150
68
лв. в по-шче.
да се изрази и в дефицит—1,(597,200 л.
Обяснява
се това с големия внос на
По § 8, „Продан общ. сфиц. изда
стоки,
тарсенето
на коитор,беше тай
ния," гласувано 20,000 лева, утвърдено
чувствително след войната, както и на
20,000 лева, а иостжчг-ло 986 лева.
сравнително задоволителния износ.
По § §, а, .,Такса »а изследване в
ПО СЖЩИЯ §, П. 2, „ 3 0 % от дей
- хим.лаборатория",гласувана н утвърдена •
ствително постъпилия в ежкровищего от
сумата 5.000 лева Постъпление няиа.
жителите на общината данак, събрин по
До тук еж приходите по отдела
закона за о.магане материалите, от кои
„ИрОТИ И капитали," ежетавляващи гла
то
се вари ракия", е гласувана и-ут
ва I, буква *А, от приходния, бюджет.
върдена
сумата 10.000 лв., а са постъ
Следват приходите по еащага глава.
пили
само
213216 лева Недобор —
буква Б, „НаЛОЗИ":
,7868-84
лв
ПО § ГО П. I, Д1о 40 до 7 5 % да
По СЖЩИЯ § П 3, „Допълнителен
нак варху занятията'', е гласувана су
на.и.С
3 % от данъчната стойност на
мата 2,000,0(0 лева а е утвърдена
незает
роените-дворища",
-е предвидена и
2,500,000 лв. — едпо увелечение от
утвардена
сумата
20,000
лв.,' а е по
500,000 лв мотивирано от г. Миниетра
стаиила
сумата
4209*30,
или недобор
на вътрешните работи с положението,
от
15,790
65
лв
че изключения от тоя данак ве могат
По § 12, „Налог варху натоварените
да се правят и, че. като всеки подлежащ
кола и дебитацн (бач), общи и. са пет не'е
на него данакоплатец се обложи с уста
гласувал никаква сума, обаче Миниетра
новения процент, горнйото увеличение
е утвърдил сумата от 100,000 лева,
ще баде оправдателно.
.срещу която еж постъпили 58,94830
Постжппла е но този § сумата 835,420
лева.
' . •;
лв, Недобори — 1,664,580 лв.
По § 13, „Налог тарху луксозни ко
До приключването на бюджетното
не'-, е гласувана и утвардена сумата
упражнение, но „Налозите* ще се го
2000 лева, срещу която има едно по
вори само за недобори, тай като дефи
стъпление само от 10 лева
цитите ще станат явни след нриключрането на бюджетното упражнение.
По § 14, о, „Налог .жрху луксозни
кучета",
е гласувано и утвардено 1000
Не е, обаче, трудно за гр-тжда петно
лев»,
без
ксекакво постъпление до сега.
то да си прави заключенията ..а стабил
ност на бюджета и по недоб:?рите, ежЛосЖЩИя •§. б, ,,По 20 ст. за всеки
поставяйки размерите им е гласуваните
килогркм на лиеги тютюн, произведен в
и утварденй суми, в свръзка с псетарайона на общината", от гласуваната и
плевнята.
.'--.--.
., утвардена сума от 1000, лева не е ностапяло нищо.
По СЖЩИЯ ;§ В. 2, „По 20 —50°/»,,
данак сгради", е гласувама сумата
По сжщия §, в „Но 12 ст. за всеки
500,000 лв. а е утвардена (500,000 лв.
литр вино, произведено в района на об
Мотива на г и Миниетра -за увелеченнещината", е гласувана сумата 150,000
то от 100,000 лв., е еапшя, както и за
лева, н е утвардена — 50,000 лева,
увеличението в пункт I й от сащия §,
срещу която са постъпили 7-229-70 ле
т. е. че изключения пе могат да стават
ва. Недобор и положителен д. фицит —
и щом всички, беа изключение, подлежа
4277030 ле*а.
щи на този данак, се облагат, яко су
.Но § 15,'„Налбг върху надписите",
мата 500,000 лв. постъпи, сигурно ще
е иредвидена и утвардена сумата 150000
постапн и увеличението от 100,000 лв.
лева, срещу която е ностапила само су
Постаиила е по тези § сумата
мата от 660 лева. Недобор — 149340
332,760-90 лв. Недобор - 267,240 лп.
лева.
ПО СЪЩИЯ §, П. 3; Приход от поНо § 16', ..Налог варху велосипеди
. землен далак", е гласувана и утвардена
те, автомобилите, файтоните., бричките и
сумата 180,000 лева, а е -постъпило
кола*, е предвидена и утеърдева сумата
102,360-08 ле. Недобор — 77,632 92 лв.
400(Ш лема, срещу която са поста пили
По СЙЩИЯ § 4, „Налог но 2 5 %
33864 лева. Недобор — 6136 лева. :'
варху беглика", гласувано и. утвардено*
(следва)
3000 лв. Постъпление няма
По СЖЩИЯ § П. 5, ,Врахнини, вна
сяни н нраьо в общ. каса по 100%
върху патентите за отваряне йрачми,
Позволителни за постройки, прис
кафенета й хотели0, гласувано и утвартройки и ремонт от 3 до 11 март т. г.
дет> 200,000 лв., апостапило 283,82185
архитектурното отделение при общ. уп
лв. В но- вече е поставила една сума от
равление е издало: 7 за постройки, 14
83,921-85 лв.
за пристройки и 33 за ремонт.
Увеличени са, следователно, кръчмите, хотелите н кафенетата.
ПО СЖЩИЯ §. П. 6, „50 до 7 5 %
варху дннжкв занятие от заплатите и въз
от 1.Х11 до 28.11.1922 г.
награждението па чиновниците и др.
лица и варху предприятията", гласувана *
Санитарното, състояние на града
- и утвардена еумвта 250,000 лв., срещу
нрез изтеклия зимен сезон е било едно
която се щетапиди 591,37156 лв. или
от нзй-Г.лагоирилтните, относно развоя
в но вече 341,371 лв.
на енидеаическите заболевания. Прекара
Това постъпление в но-вече се длажн
ната зима бе * изключителна по своите
на увеличение числото на чиновниците
студове и по-големите валежи на сняг;
н на заплатите и възнагражденията. им. - но затова пак бяха редки владеещите
По § 11, п. 1, „ Общински налог
по черноморското крайбрежие североиз
варху местни и иностранни стоки", от
точни ветрове. Вапрекв иродалжителна-

благоустройствени.

Санитарното е ш о ш е на гр. Варна

Брои 24 |та и люта зима която, заваря беднотоградеад*
население бев достатъчно гориво, развиткето на заразителните болести е било
по-слабо и сравнение <: другите годиви.:
Зимния сезон ваобще благоприятствува
за развитието на епидемическите забола,1
вания, особно у децата от ш волната'
възраст. През отчетния период са бали
констатирани елндните инфекциозни за'
болявапия: у<^а^(Цд,
'-.'
^ЛлаНатоа (Огненица).. Болеста води
начало от 28 май 1921 г. и до 1 декеа- ври-са констатирани 27 заболевавим,е 2 смартви случая. Ог I XII 922 р.!
до 1.111.922 г. са отбелязани 4 . кове!
заболявания,- без смжртен случай.
-\
ОурМНепа (Лошо гърло). Ог *18УЩ;
до 1.ХП.921.Г. е'имало 7 заболявания, е?
един смъртен случай, и от 1.ХП. до»
28.11.922 г — 3 случая, с един емартен изход.
-:
БруСНИЦа (МбгМШ). Първото заби-;
лява не е константнраио на- 18.XI. 9ч21г,'
Ог 1 декември м. г. до 1 март т. гид.;
е имало всичко 5 нови заболявания, с 1:
смжртен изход.
•
1
Коремен Тиф. Болест а в града да-|
тува от 6.УШ.919 г. През .919 г. е!
имало 105 заболявания, с 3-1 смжртен
случая, през 1920 г. — 72 заболявания,
е 14 смъртни-изходи. Ог 1.Х11 9-21 г.;
до 28.11.922 г. са отбелязани 5 нови
заболявания, от които само един саар-;тен случай.
.
•->
Петнис тиф. Парния случай се конМ
статира на 9 януари т. г. у един рус
нак — р&богник на пристанището, жнвущ в хан „Македония", заедно с друга;
х работпици,_русн^ц^и^алга^!,_на брой•
от 50 до 60 души. При констатиране.,
на. болеста можеха да се карантинврат
само 37 , души'от тия работници, като!
оставалите се разпиляха по разни ханищн. Въпреки поставената полицейска
стража, еди., ог задържаните работници,
руснак,"сполучи също да избяга. За да
се открият и дезинфекцират (обезвъшлят).
оставалите квартируващи в сащия хагработници, направи се б&рза и щателна
анкета по всички ханища, хотели, кафе
нета, кръчми и др. работилници. Всички.
замърсени и неподджржинн в потребната
хигиенична чистота заведения и частни
къщи, особно жилищата на руските бе
жанци, се подложиха на основна дезин
фекция, а всички живущи в тях работ*ници се дезивфектираха, заедно е вещите
си. Еезинфектирахн се с&що частните
градски гЗани, пристанищните работил
ници и тия от разви фабрични, инду
стриални н др. заведения, а също про-|
сеците в циганите от III ГУ и VII уча-*
стъци. На 15 януари се декларира вто
ри случай от петнис тиф в ул. „Св.
Никола", № 2, у една млада 17 год,
девойка, Варненска гражданка. Всичвя
обитатели на къщата, на брой 17 души,
се цодложиха на карантинно наблюдение.
На 9 февруари един от квартирантите
— руски работник заболя също от
петнист тиф, а на 13 с. м. едик ерменец — хамалин, живущ в долния етаж
на същата къща. Последния болен н»
2 март почина в държавната болница.
На 7 март т. г. изтече срока на карантиниранието и понеже нова заболявания
не се появиха, епидемията се счита вече
за прекратена^ Всички карантинирани
лица получаваха, за сметка на общин
ското управление, било храна, било па-

Брой 24.
рична помощ. Веичко за тая чел се из
разходваха 11901 лв. Градската дезин
феяциовна станция, в свразка с ограни
чение на нетнпетння тиф, е подложила
на дезинфекция 283 помещения, 2426
човека и 80653 разни вещи.
По този начин, благодарение взетите
барзи изолационни мерки и иредприетата
систематична дезинфекция и дезинсекция
на под< зритещните и замарсени огнища
и лица, а сащо и благодарение указа
ното садействие на санитарните органи
от градското население, случаите от пет
нист тиф можаха да се ограничат и не
имхсе даде вазможност, ванреки благо
приятните за това условия, да се раз
вият в епидемична форма.
Паратиф през зимата не е дал но
ви каболявания.
Магарешка кашлица, заушка, червенка, дезинтерия (крхвен дрисжк) са
отбелязани саги» в единични случаи.
Пандемвчпатг пална от Инфлунза,
която започна от западна и средня Ев
ропа, засегна сащо Балгария и нашия
град. През м. октомври 1921 г. са прегледапи от градските лекари 88 болни
от Йвфлоенза, през м. ноември - 102
през м. декември — 83, през м. януари
— 101. а през м. февруари — 561 бо
лен. През целия зимен сезон е иаало
744 заболявания от инфлоепза. Разви
тието на болестта още продалжава, ала .
за щастие, характера на епидемията е
доброкачествен.

Ветеринарното отделение.
От 27. II. до 5. III. 1922 г. включително:
През' изтеклата седмица' в градската
скотобойиа е изклано едар рогат доби
так 91 главя, дали 13090 клгр, месо,
дребен добитак 64 глави, дали 3772 кгр.
месо, или всичко 155 глави едар и дре
бен добитак, дали 16862-кгр. месо. През
сащото време е унищожено: 158 кгр. месо.
Всичкия заклан добитак е прегледван преди и подир клането му.
Нанравеви са 8 ревизии ла работил
ниците и магазините, в които се прера
ботват и продават консерви и 13 такива
в общивските хали.
Проверено е 31.85 литра млеко. Саставен е 1 акт за глоблвапие; 1 млекар,
който е продавал уводнено млеко. Уни
щожено 3 литра млеко. Взети са 2 обор
ни проби от пресно биволско млеко и 1
улична проба от пресно кравешко млеко,
които се изпратиха за анализа в град
ската химическа лаборатория, от което
изследвание се указа: оборните проби
нормално млеко, а уличната —- уноднено.
Прегледани са и .издадени свидетел
ства за износ в ватрешноста на Царст
вото: 165 вгр. чисти ковали, 20,000
вгр. сухи ковали, 300 вгр. свинска че
тина, 40 вгр. салам, 20 кгр. саздарма,
30 кгр. наденици и 20 вгр. пастарма.
Прегледани са ч издадени свидетел
ства за износ ван от пределите на Цар
ството: за Цариград 507 вгр. иушени
свински бутове, 30 вгр. пушени свински
плешки, 151 вгр. салами и 2 вола.
Проверен е всичкия добитак, доваран
на пазаря, сащо и всичките сурови жи
вотински произведения.
Констатираната на 24. П. т. г. бо
лест „Инфлуенца" по конете от пожар
ната команда, се иревратв на 8 того.
Нови заболявания няма.

Варненски Общински Вестник

Из дейността на отделенията
и службите при общината.
Лозовия разсаднин. Той саществуот 1913 годииа. Пространството му е от
3 6 0 4 декара. За обзавеждането му ирез
парвата 1913 година е изразходвана су
мата 796**07 лева, без да е дал при
ход. Ирез 1914 година 95*4 декара са
употребени за маточпици и 20*2 декара
за укоренилище и семенище. Израсходвапа е сумата 52,328'33 лева, без да е
дал приход. През третата 1915 година
6*4 декара са употребени за облагороде
ни и др. лози и 19 5 декара са отделе
ни за патища и сгради. Укоренени и об
лагородени лози са произведени 4000
бройки, йзрасходвапа е сумата 30629*58
лен.., а приход е получен 218*25 лева.
През 1916 година употребеното за обла
городеии и др. лози пространство се увеличава на 9*6 декара и от укоренилището и семевището се получава едно про
изводство от 127,000 I класни гладки
лозови прачки я 11,000 бройки укоре
нени и облагородени лози Рлсяц е на
правен 10,729(50 левя, а^нриход е по
лучен 3,550 90 леви. През 1917 година
пространството за облагородени и други
лози се увеличава. на 12'8 декара, упо
требяват се 2*9 декара за овощарство и
пространството за цатища, сгради и двор
но место се увеличава ва 20 дек. Цро
изведени са- 188,500 бройки I качество
гладки лозови прачки резнйци. Расход е
направен 27,432*86 лена, а приход е
получен 11,785*72 лева. През 19,8 г.
площта за овощарство е увеличена на
10*4 декара и е произведено: 483.620
бройки 1ка% гладки лозови прачки резнй
ци и 1209,300 бройки — II класна, уко
ренени и необлагородени — 1,310 брой
ви и 33,000 бройки овощни разс.чдникови дравчета. Изразходвана е сумата
31,878*60 лева, а приход е нотучен
21,015*70 лева. През 1919/20 година
площа за облагородени и др. лози ,е уве
личен на 16*2 декара и е произведено:
587,5 90 бройки 1 таени гладки лозови
прачки, 134,300—-II класни и^ 2,150
бройки укоренени необлагородени прач
ки. Расход е направен 78,699 96 л. ва,
а приход е получен— 165,335*56 лева.
През 1920/21 година площта за облаго
родени и др. лози е увеличен ва 50*8
декара, а пространството за патища,
сгради и дворни места —на 26*1 дока
ра. Произведени са: 605,840 бройки I
класни глатви лозови нрачви резнйци и
597,405 — I I класни, 3,300 бройки уко
ренени необлагородени лози, 3,898 уко-*
ренепи и облагородени и 581 облагоро
дени и необлагородени овощни дравчета,
Расход е направен х44,743'48 лева, а
приход е получен 417,268*28 лева, от
които: 3,480 лева от овощен материал
и 168,203*Л8 лева от разни другя про
изведения.
Ирез 1921/22 година, от пространс
твото е отделено 9 6 декара за други
култура и общата площ се оформява та
ка: за маточници 150*4 декара, 50*8
декара за облагородени и др. лози, 10 4
декара за овощни дарвета, 20*2 декара
за укоренилище и семенище, 9 6 декара
— за други култури, 134*6 декара — не
обработена още площ и 26 8 декара за
патища, сгради и дворни места.
През сащата година е произведено:
994,740 бройки I класни гладки лозови
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прачвн и резнйци, 264,480 бройки II
класни, 3500 бройки укоренени необла
городени лози и 19,340 укоренени обла
городени лови. Расходи са направени
490,000 лева, а приход е получен: от
лозов материал 623,000 лв. и от разая .
други произведения — 45,000 лева, а
всичко - 6 6 8 , 0 0 0 лв.
ч Общо: от 19.13 до 1921/22 година
лозовия разсадиике произвел: 2,986,890
бройки I класни гладки лозови прачки и
резнйци, 1,205,485 .11 класни, 10,260
бройки укоренени необлагородени лоза,
38,238 укоренени облагородени лози,
33,000 бройки овощни разсад, дравчета
и 5!8 облагородени и неовлагородеаи овотни дравчега.
Йзрасходвапа е сумата 874,467*48лева, а е получен приход 1,287,173*81
лева.
Следователно, до края на 1921 год. *
разсадника е донесал една полза от
412,706 33 лева.
За приходите от материалите от на
чалото на тек. 1922 год. до сега, как
то и за расходите, ще се дадат сведе
ния в следващия брой.
Изванредната миналогодишна суша
повреди много на расаднива и ако таа
повреда не беше, нрихода щеше да ба.
де нат един милион лева.,
По крой културно-икономическата
си цел, ра8еадника не е в тяжесг на об
щинския бюджет, а, напротив — дави и
ще дава един значителен доход на Ьбщината.
Лозарско отделение. Иостапили за
явления и преписки 57, нзналнени —55; линии зп ограждане лозя дадени
позволителни срещу такса.— 10; комисии
назначени за определяне вреди, нанесени
от добитак и злосторни лица—4; постапили декларации ка овцн н кози — 15;
Срока е до 30 III т. г.; Издадени поз
волителни за отсичане стари овощни дар
вета от стопани на собствени лозя — 6.
Обработването на лозята е.усилено,
почвата е доста овлажена н това благо
приятствува на работата.
Обиколки ежедиевно из лозята от
старшия лозарен стражар по ревизия на
лозарската стража.
Издадена е от г. кмета сдедующата
Заповед № .409 от 10 того: Пред вид
н а с(т о я щ и а
работен
сезон
из лозята и сеядбата на пролетния зе
ленчук по хаирпте из района на лозята, .
постаиват маса оплаквания от граждани
притежатели па лозята и засетите им
места, че им са нанасяли вреди. Пред вид
строгото запрещение назакова за подобре
ние аемледелското производство и опазване
волските имоти, обнародвано в „Даракавен Вестник" брой 231 от 13 I. 1922
година, да се нущат добигаци из лозята,
които свободно да ходят,
3 А П О В Е Д В А М:
1) Забраня кай иасенето на добит»
по чужди места из лозята, през кое и
да е време на годината, без знанието
на стопанина на мястото.
'
2) Забрананам иасенето на добитак
без пазач, освен в заградени места.
3) Забранявам свободното пущане аз
лозята домашни животни, като кокошки,
свиии, кози, крави, биволици, коне и др.
такива, а притежателите на такива задалжавам да си ги дарзкат затворени,
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4) Забраняван косенето на трева,
чупеве ва клончета,от дхрветата, било
то от лозя, или хаврн чужди, или общински.
5) Некзнълпителите на тая ми ваповед
ще се глобяпат съгласно горепоменатия
закон обнародван в „Даржавния Вестник"
231 и подлагат на глоба от 20 до 500 лв.
6) Следеното за точното изиж.шение
на настоящата заповед вазлягам на На
чалника на лозарното отделение и под
ведомствените му старши и младши надари.
. Дезинфекционната станция. За вре
ме от 3 до 9 март т. год. дез.чпфектирани 180 човека, 2682 броя вещи 7 стаи.
Пералня. За сащото време напра
вени посещения от 546 человека и из
прани 5405 броя дрехи.

Общинска! а техн. работилница. За
време от 15 до 28 февруари т. г. е из
варптила работа за 33469-12 л. пазар- на стойвост.
За заплита на работница и служащи
за сащото време е заплатена сумата
16593-50 лева.
.
*
За лакупка на разни материали е израсходвяпа суиата 6202-45 лева.
В този период чаегни работи не са
нзваршват;,

-.

Варненското общ. управление, от гдето
ще увваят какви именно сведения ще
требва да дадат, (еправкаг обявления №
№ 5281 и 5299 от 11 март т. г.)

Невалиден да се счита ннтизапсвия
билет № 98888, серия 142 от 4.1У
1921 г., издаден от Мехомийското град
ско общинско управление на Нетр Ив.
Чакаров, за един кон на 6 години, ко
сам черен, б-м • белези,Тансата за пускане на джржйвнкге
жребци през настоящия сезон,'• съгласно
заповедта на Министерството на земледелкето и даржавните имоти от 10.11
19 22 г. Д» 725, § 4, 1} 40 лева.

Електрическото отделение и
електрическата централа.
За извжршеяата работа от 27. II. до 5
Март 1922 година.
1) Електрчеспа централа: изработена^лектрнчесгса енергия 10,920 киловата,
за която е изразходен .азол 4230 литри.
2. Електрическо отлелениа: израбо
тен план на 1") трансформатори, прове
рени 16 електромера, прог.ерка на* ламбите и свещите но подадени за..злепия
- от 23 к.аненти, построени 2 нови и 1
допалнителаа инсталация, 'поправки на
мрежата и частните съединения, поправ
ка на изгорелия часовник в 4 трансфор
матори и други так..ка.

Хроника.
За бежанците от Гржцна Македо
ния. Сключена е конвенции между Бъл
гарското в Грхцко правителства по уреж
дане имотното еаетоянве ва знбегввлите
и пйходящите са ит 18 декември 1900
до 8 декември 19'л0 година в Балгария
бежанци и емигранти от Гржцка Маке
дония. В силата-на тази коявевци*, коя
то предстои скоро да се прилага, покан
ват се тия бежанци и емигранти да дг.дат сведения за ино.ик? с« в папка
Накедоьяя, като за целта си отнесат до

Същата тегоба за 1921 обложаа ^
дина требва да се атбве в предвидеЦ
в закона сров.
*
/- »
Огсрочва за последните тегобари ц
правв до 30 юли т. г. п то само а
ония, които не ио своя вина са закас
вели.
Тегобарк, които не отбият ватура*
ната си пътна повинност в сроковете, ц»
я заплатят в пара но пвй-високите вад,
ници.
Реферат, на тека: ^детската смлртност в Вялгария и средствата про.
тив нея* ще даржи в неделя, 19 т<щ
сутрината, в зала „Сжединение" сгар1
шии общински лекар, г-н Д-р А. Неделков.
.'
. •

'?

Вход свободен.
Крайния срОН за отбиване личната
и коларската петна тегоба за 1920 облоаша годена е 30 текущи март.

Вар, Овр. Комитет при Окр С.,} обиталище

ОБЯВЛЕНИЕ
Жилищната коиисия. През месец
февруари жнл. комисии са приели и раз
гледали 567 заявление, направили са
615 анкети, образували са 11% жилящ?
ни дела, разгледани са 105 жнл. дела,
отложени са 11 ж. дела и са прекра
тени 20 дела, анкетираш, са 98 жилища,
1 хан, 3 дюгеня и 2 магазин,*направе
ни са 101 настанявания и 12 размест
вания.
', - - "
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& 12.
гр. Влрна, 9 март 1922 год.
Ояражвннт комитет при Варненското
Окр&жш> Сиротониталище- обявяват"4"}""
длажноста Директор-Вазпитател при сащото енрг.-у-.нцталиш..; е вакантна, която
може.да се з\еае от кандидат, маж еас
спзциално педагогическо образование, нредпочвтително еас саответпата иравтика
в некой вкваитателен 'институт-..
Желающц да заемат длажвостя кан
дидатите, да подадат заявленията си найвасно до 20 того, нрг.дру».енв е иуждните документи, до Председателя на Окражния Ко.мятсг, Г па Варненски Окра.жев-Управител.
Основна годишна зкплата по щата,
* плюс добавачнотч вазвагражденне, според
семейното положение, на кандидата.
Освен тдва Директора и семейството
иу се "ползуват с квартира, храна, отоп
ление, осветление и медицинска помощ
безплатно.

от КОМИТЕТА.

Варненско Градско -Общйн. Управление.
О Б Я В А
гр. Варна, 10 март 1922 год.
Ваз основа заповедта № 3 9 ' от 9
март на Варненския Градоначалник саобщава се на г. г. гражданите, че от
днес до в.оро нареждане всички заведе
ния включително театрите, кинематогра
фите и цирковете ще бадат отворени до
1 часа, а движен» е ш по улиците до 2

Печат. Д. Тодоров, Варна.

часа след иолунпщ.
и
След тоя час*заловени лица, без раз
лива, каквито и да са те, ще бадат задаржапи в полицейските участаци, гдето
ще иа се еасташ.т актове за дававете
им под сьд по чл, 47 I от наказателни»"
с
закон. •
•'.
.
От Кметството, к

ОВЯВА

1

№5546
, ')•
гр. Варна, 14 аарг 1922 г.
Ваз «снова писмото на БжлгарекатаНародна бапва Варненски клоа под
№ 5509, Варненското Гразско Общинско
Управление обявява на всички пенсио
нери, че и'онег.е всичка даржавнп пенсии
от 1 април т. г. н именно оналченевя,поборянчески. Народно граждански идвалидн, и даригавни инвалиди, с исвлик
чение па граждански н военни'за келужено време, свещенически и изборни, ще
се иенлвщат тримесечно, то ляцата,' кои>;
то се полвват с такива неясни, требва
да искат исплащането на пенсиите си
за месеците: януари, февруаря и март
най-касно до 31 март т. г. след която!
дата на всички закаснелн пенсионери
ще се отказва исплащането на пенсиите
8а заваснело време.
Всички пенсионери от горните видове
пенсии, са даажнида се явят предвари
телно- в общинското управление при чи
новника оо пенсиите за заверна ва пен
сионните нм книжки.
Освен това, вевчвн пенсионери, които
не са получили до сега пенсионните си
книжки, да се явят в Общинското Уп
равление най-касно до 25 того и си по
лучат, Еато ве получените до горната
дата такива, ще се поварнат обратно в
пенсионното отделение.

от КМЕТСТВОТО.

Печатница Д. Тодоров — Варна

