Брой 25.

Варна, 22 Март 1922 г.

Год. XXXI.

ВАРНЕНСКИ
Х ^ г о д ^ в ^ :13а.1ртв1е)Всоь^г*та Г а р д о к а
ИЗЛИЗА ВСЕКА СРЯДА.
Абонамент 60 лева годишно.

ОСЗХЩХХТВСА.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III иди IV СТРАНИЦА:
•фицналня: ва дума по 1 лев; заглавие, дата и
подпис по 3 дева.

Един брой 1 лев.

Частни: ва дума по 1 лева, а на кв. см. по 1*60 лв.
Всичко що ее отнася аа вестника, да ее жзпраща
до редакцията, кметството — Варна.

ОФИЦИАЛЕН ОТДЕЛ.
Из дейноста на общин. съвет
от последната му извънредна сесия.

П о прехраната на градското
население.
В снощното си заседание ^-г 21 того
— общ. съвет ее змвима с въпроса
за прехраната на градското население и
взе следните решения:
1) Да се започне използуването на
отпустнатия за целта три милионен заем
(оборотен кредит);--—-—
-2) Упълномощава се помощ. кмета
Г. Михайлов да подписва чековете за
изтегленето от блпката потребните" суми
за изплащането на закупените храни и
брашна;
„
3) Назначава се комисия в състав:
Помощник кмета Г. Михайлов и съвет
ниците: Кр. Петков и М Стефанов,
която да закупува ва най-износни цени
зърнени храяи, мля. брашна.
В свръзка с доставката ефтня хляб
ва бедното население, комунистическата
група общ. съветници внесе предложе
ние за гласуването на допълнителен бю
джет от 12 милиона лева.
С гласовете на съветниците комуни
сти, па представителя на широките со
циалисти в тоя на представят. га земледелческата дружба, предложението биде
прието и се отреди комисия в състав:
общ. съветници Курти Тодоров, М. Сте
фанов и Ю. Пекаров да се проектира до
пълнителния бюджет.
Постоянното присътствие и останали
те съветници заявиха, че те, без да от
ричат нуждата от ефтин хлеб, не споделят
и не могат да възприемат това решение,
тъй като, за да се гласува допълнителен
бюджет, требва да има законни източни
ци на приходи, а такивато, до максимал
ния им размер, се гласувани и утвър
дени в редовния бюджет и не вярват,
че един допълнителен бюджет, с неза
конни източници на приходи, може да
бъде утвърден от компетентното место.
— В заседанието на 10 того се доклад
ва от помощ, кмета Г. Михайлов пре
писката по произведения на 25 февру
ари т. г. търг по доброволно съгласие
за доставката ва 1000 електромери за
сметка ва гражданите.

За I иди II страница — удвоено.

IIред вид, че елед търга, на 6 т.
— В заседанието си на 13 того, общ.
март, акционерното дружество в Варна
съвет одобри протокола на избраната и
Н. Хр. Ючорманекн е пода.;о заявление
назначена от него — съвета — в за
с '20,000 лв. п;апция п намалява от
седанието му на 11 того комисия от
офертата на Пуканнчаров със 0 60 сант.
помощ, кмета Г. Михайлов и общ. съ
фрснцускн франка на електромер, както
ветници: Д. Кондов и Д-р И. Ранков,
и за да се направи една по основна
относително експлоатацията по стопански
проверка в качеството на предлаганите
начин през текущата година на общин
ос конкурентите електромери, съвета ре
ските зеленчукови градини, а именно:
ши : преди да се произнесе за утвър
1) Да се ириеме Стефан Савов за
ждението на търга, натоварва тържната
технически ръководител на общинските
комисия да поканя конкурентите Пука
зеленчукови градини, с месечна заплата
ннчаров н Ючормааеки и .им предложи
2500 лева и храна от общината, е срок
да дадат окончателни оферти, а техни
до окончателното прибиране на тази го
ческата комисия, с участие на общин.
дишното производство от градините.
електро ннжеаер Д^-П«ш»&.'й--като- вещо2) На.ръководителя се възлага да оти
лице — бившия машинист в цевтралата
де в Търновско и да услови до 70 души
Димо Михайлов, да се произнесе за соработници специллистн мъже и жепи, е
лидпоста на електромерите и се явят в
уговорена месечна заплата и храна от
съвета за обяснения.
общината.
Относително валутата, тя да бъде
3) Работниците, за поущрение, ще
"такова, каквото е оферирана на търга.
участвуват с 2 0 % в чистата печалба,
— В заседанието си на 11 того съвета
която ще са разпределят по между си,
изслуша докладвания, от помощ, кмета ' съгласно съществующата градинарска
Ст. Фтичев рапорт на градския градвтрадиция.
нар и реши: овощните дръвчета от об
4) Работниците ще се продоволстлущинския разсадник на „Гюндюз-Чешме,"
ват с храна от общината от кредита по
като вишни и череши, да се разпрода
бюджета на общината за поддръжка гра
ват на гражданите по 4 лв. парчето,
дините, като се вземе решение, щото
като всеки ва свои разноски си ти пренесе.
разходите по тая прехрана да се извър
шват направо от общин. управление по
— В същото си заседание, съвета одоб
стопански начин.
рява, щото иродажпите цепи на мате
риали от общивския лозов разсадник да
5) Да се купят от пазаря по стоиан- .
бъдат: укеренени лози Шасаа БерлавдСВИ начин за нуждите на зеленчуковите
нера 41-в, I кл. Г80 лв. едната и Н кл.
градини поне 3 чифта волове.
От вонете на пожарната команда да
— Г20 лева.
се отделят 4 чифта специално за нуж
— В същото си заседание съвета одоб
дите на зеленчуковите градини.
ри постановлението ва постоянното при
сатствие от 9 Ц 1922 год. под 16 17,
— В същото си заседание съвета одо
с което е гаповедано на общинската каса,
бри привременната н окончателна ситу
щото със постъпилите до тогава от раз- ации по предприятието в вътрешното и
вите фондове 230,000 лева да се из
външно бехосване в боядисване на учи
платят чиновническите заплати, а от полището „Св. Климент" от предприемача
стъплеяиета през февруари да се покрие
Светослав Янев, ва когото да се изплати:
тая сума.
по привременната ситуации 14636*30, а
по окончателната 1626*30 лв.
— В същото си заседание съвета ут
върди нроизведениа ва 16 м. февруари
— В същото си заседание съвета реши:
търг от българското училищно настоя
от кредита по § 36, п. 29, б, този го
телство за доставката на 180 чифта
дишния бюджет, размера ва разхода но
обуща за бедните ученици от Варнен.
превозване на дървата от тави годишно
народни първошчалнв училища н про
то общинско сечище до общивския склад,
гимназиите. Търга е утвърден върху кон
да се извършва от постоянното присът
курента Ст. С. Савов по 248. 50 левв
ствие по стопански вачии в размер, кой
едина чифт.
то да не надминава 10000 лв.
Не се утвърди търга за 90 комплекта
— В същото си заседание съвета одо
дрехи я 120 метра плат за джакетя за
бри търга за продажбата ва 57 общин
същите ученици и ще се произведе нов
ски свини, както н търга за продажбата '
търг по спешност, с съкратен срок.
ва 100 криви пшеница, 10 крани ече-
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иив, » врани овес, 3 кринн кукуруз и
500 криии боб, събирани от общинската
житна борса за мостри.
Също се одобри и тарга за продаж
бата на 3 малки общински кончета.
В същото си заседание съвета одо
бри ировзведе.тите на 27 и 28 февруари
т. л търговеца продажбата на*34 общйнски места между търговското учили
ще и Д-ьо .„Грозд"', а именно:;в квар
тала 579 — 7 места по парцели: 1, 2,
3, 4, 7, 8 и 10; в квартал 598 11
места но парцели. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, П и 12; в квартал 599 - 4
места но парцели 1, 2, 3 н 4; в квар
тал 581—-11 места но парцели 2, 4;
7, 8, 10, 11, и , 11, Тб, 17 и 18; и
в квартал 595 - 1 место, ио шццел 10.
.:•• Одобриха се и цоемните условия ан
продаа1бата на тия места.
Не се одобриха търговете, произве-дени едновременно за още 25 места там,
понеже получените цени са незадоволи
телни. За тех, както и за още 20 места,
за които не са се явили конкуренти, ще
се произведе нов търг.
—•- В заседанието на 15 март т. г, се
съобщи на савета за подадени и приети
оставки на общинските съветници: Хюсеин Исм. Арнаудов и Асен Н. Ючормапски и за заместването им с иодсласниците: Господин Ангелов и Иетр П.
Стоявов.
"
— В същото; си заседание — на 15
март — савета освободи гаранциите им но
2000 лв. на бившите финансови общин
ски агенти: Слави Карасеоргиев, Христо
Топалов, Хр, Москов, Т. К. Фетфаджиев,
Мавроди Савов и Панко Иванов и тая
от 1000 лв. на . Димитр К. Кфтимов,
бивш билеюпредавач • при общинския
театр.
—- В същото си заседание съвета де
легира Варненския Общински Ветерина
рен лекар Д-р Влад>в в Пленен, конто
да вземе участие в Плевенската куш.еия,
нредвидена в закови за бюджета, отчетноста и преднрйяткета, за да се ку-*
пят за нуждите на Варненската, община
три чифта волове.
•— В същото си заседание савета увол
ни общинския амбулаторен лекар Д-р
Алексиева, понеже, тя, като била де
журна, отказала два пати да изпълни
заповедите на Старшия общински лекар
да върши иартонроверителството и да
отива ио адреси из града, а не да се
ограничава само с амбулаторния преглеД.
— В същото си гас.едание' съвета, по
доклад на г. 1{мета Т : Атанасов, се за
нима с повдигнатия от техническото от
деление нри общината въпрос за започ
натите през м. .юли 1919 г. и преуста
новени на 30 октомври 1920 г. работи
по к а п т а ж а на изворите в село
" Аджемлер, канто, работи, ако не се 'под
новят, рискуват да се разругаят- от ат
мосферните .и други влияния.
При това, требвало да ое разрешат
и изгладят и споровете по тия еацроси
с. Аджеалерската община и с Варнен.
Окр. Постоянна комисия,'еа да не спъ
ват те /продължаването на каптажа, кой
то е тъй нужен за увеличаване водата
на града.
. Съвета реШЙ: да се продължат ра
ботите по каптажа на 'Аджемлерските
извори за градския водопровод;
''Избира,, комисия от общинстите съ
ветници: Ф". Христов, н Аз.' Медйнкаров,

Ърой25

Варнеиеки Общински Вестник
•директора нн техническата общ: служба
ийж. Саламуров и,'като „вещо лице —
нйж И. Бончев, която да ирегледа ра
ботите по коптажме в да констатира: в
какво положение са те и -какви целисъобразии мерки трябва да се вземат,;
като същевременно.се занимае и с раз
решението на спора'с Варненската Окр.
Посг. .Комисия за-чешмата- на 11 я километр. .;.;-.
Г
- ^ В същото си заседание съвета раз
рили иа градския .градннар да си до'стаги от общинската гора, общ. рабо
тилница и от пазаря, но стопански на
чин, необходимите предмети и принад
лежности за обработването.'на общински
те градини.и разсадници.
— В същото си заседание савета из
бра комисия, в състав: Иомощн, Кмета
Ст. Фгнчев в съветниците: Б Митев и II.
Стоянов, _ която да п р и в е д е
в
известност дадените или заграбени от
военните общински градини н. ниви и да
се произнесе: какйо може й трябва да
се наирави за техното оставяне или
отнимане.
Избра се и комисия от общинския
Юрист Консулт и общинския съветник Б.
Митер, за проучване ьънроса..за загра
бените общински места, в свръзка с при
лагането закона за трудовата иоземелна
собственост.
— ''.В. същото ек заседание съвета одо
бри.. протокола на назначената от По
стоянното Присъгствве «емисия ио ре
гламентирането- дребната
амбулантна
търговия ио улиците. кодящи- в градска
та приморска градина, -какго и до сат
мата градина,—нещо, което е предста
влявало нехигиеиичност н неприятно
зрелище. Според така одобрения прото
кол на комисията: не се разрешава иа
никакви амбу.заитни търговци да поста-'
вят сергии но улица „Сливница" от
„Булевард"-..до входните врата на при
морската градина, както и но улица
„Приморска", при същите врата. .

Продължение в следующия брой.

БЮДЖЕТНИ
(Продължение от бр^й 24).
Едно пояснение. Некои с финан
совите агенти и отчетници на отделения
и служби при общината, 'натоварени' с
събиране на общ. приходи, са внасяли
сумите на хранение в общ. каса, до ка
то, оформят внасянето им, което, в некои
случаи, се е бавило доста. Но тия при
чини, такивато иостапления не са запис
вани в деня на внасянето им по над
лежните книги, от конто са взеха 'сведе
нията; за настъпленията, по отделните §§
в приходния бюджет на общината за т.
г., обнародвани в миналия 24 брой на
вестника, вследствие на което постъп
ленията )ю иекои §§ требва да се сметат
с нещо в повече. Варочем, това съвсем
малко изменя слабите поетъплепия.
Тая от.'пипалото, време неправилна
практика, която сега се изтъкна, се от
странява за в бъдаще и се нарежда,
щото внасяните в общ. каса суми,. вед
нага да се записват по съответните книги.
; Следващите йо-долу обнародвания са:
държат верните постъпления до 20 того
По § 17, „Йалог върху кереиндарвицйте", е гласувана сумата^ООО лева,

а „е утвърдена 1000 л. срещу пост^,
денпе 498 л.
;
!*П0 § 18, „Натог гърху таблн,.'дан,'
но, билярди и други игри", е утвър-д
5000 л., а е постъпило 5729 л.
Същата глава, буква В „Права |

бейий".

-

;

!

По § 19 т.Продажба едър добит^
(внтиз-ш)", е гласувана и утвърдена «.
мата 300000 лева, срещу която са ^
стъпили 233965 78 лева. Н е д о Ц
66034'22 лева.
'
•
Забележка. Понеже приходите но Т1
зн глава са.от ,права.и берни", коиц
за сметка на 'сегашния бюджет се саб«.рат до края на бюджетната годниа, ц.
разликите в по-малкото постъпления щ
уткардеште суми ще требва да се сме
тат не недобор, а дефицит.
ИО § 20, .Клане добитък („кръвна.
на*)"-от общинския съвет не е гласува
на никак, а сума, обаче Мипистра е уг
варди.1 сумата 250,000 лева, срещу л;ад.
то са асетжнили 311470'74 лева, ид
в по-вече 61470'74 лела.
"' ;
По § 21. ..Теглене и мерене (крищна и кантаринина)'". е гласувана и ут
върдена сумата 30,000 лева, а е по
стъпила сумата 3 2.1 56 0 5' лева, Ще а
яви един дефицит около 17.000 лева, По § 22, а, „Театрални представя-•
ния, свирачи, певци и ир.~. е гласувами утвърдена сумата 50,000 лева, а е
постъпило $2345 64, или в по-вече
12345-64 лека.
По СДЩИЯ. §, б, «50°/р от събран!-те от Държавата и 30°/о от. входните
билети от кинеуатографин.", е гласува
на и утвърдена ..сумата-Д1>0,0Ш),-лвва, »"
е носгънило 43,755'64 лева, или окоЛ
100,000 дчфицит.
".
- *V
.
ПО С*ЩИЯ §, В, пОт общинския те
атр и кинематограф", гласувано и ут
върдено 800,000 лева, срещу постъпле
пия от 1714 51*65 лев:.. Дефицита ш
този § ще е минимум 600,000 лева. ;!
Пи § 23, Т, „ 3 % върху иубличвв-"
те търгове", е гласувана сумата 2ОООО0
лева, утвърдено е 100,000 лева,-а г
постъпило 31,300*08 лена. .-,Щ«..има едкн дефьцит от около 65,000 лена.
По САЩИЯ .§, 2, „ 3 % от стойноея
на всички недвижими имоти в землище-'
то на общината, собственноста яа конто
се прехвърля но силата на каквато и д»;
е юридическа сделка, между живи и по
регулация", е гласувана сумата 600000
лева, а е угвърдена сумата 700,000 л.
Постъиила е сумата 722165*31 дева,
или с 22.165*31 лева в повече.
. .?.
По § 24, а, „Такса от печата, кой
то се удря върху картите за игра I
гласувано 10.000 лева, утвърден е
. 2 5 , 0 0 0 лева, а е иоетъиил 21,126 дв.
По § 25, а,. „Падарщина", е гласу
вана и утвърдена сумата 150,000 лева,
.'срещу . която са постъпили 20,018*78 Д
|
По § 26, а, „Позволителни билет»
.за построяване на частни «давия", . <я
* съвета пе е гласувана сума, обаче, Ми. нистра е утвърдил 40,000 лева,, срещ?
кра.то са постъпили 52,488*25 лева. г
По СЖЩия .§, б, .Такси от планове
за електрически инсталации'*, гласуване
100,000 лева, утвдрдено 50,000 лева,:
а. постъпило 29,178'Ю лева.
; ; 2По сжщия §, в, вТакси, за проверв»
; електромери и\*пломбиранге ламби", пред
видено и утвърдено 4,000 лева, а но-.
; стъпило.9051*50 лева.
. /
-
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По § 27, а, „Такса от оригинала и
преписи от актове, издаване свидетелства, скици, киижви за слугини, свидетел
ства яа паспорти и'нр.",*е гласувана я
утвърдена сумата 600,000 лева, срещу
постъпления от 32392 Г18 лева. Дефи
цита ио този § ще е около 276,000 лв.
По Стмция §, б, „Такси, обирани
съгласно закона за облегчеяве жилищна
та нужда", гласувано н утвжрдено 300,
000 лева, а постъпило 220,79890 лв.
По § 29, „Такси яа изхвърляне
•сметта е гласувана н утвърдена сумата
1,000,000 лева.
По този § нема никакви постъпле
ния, причините за което ще се обяснят
на друго место. ..
'.-•.'
„'. По §, 30, а, „Глоби", е гласувана
и утвжрдена сумата 200,000 лева, а е
постжпила сумата 50,12611 лева. Ще
се укаже дефицит до 149,000 лева.
По СЖЩИЯ ,§, в, .Глоби, съгласно
закона за облегчение жилищните нужди",
е гласувана и утгжрдена. еумага 260000
лева, а е постъпило 11785 лева. Дефи
цит около 180,000 лева.
По § .31. а, „Епизотическа връхни
на", е гласувано.и утвжрдено 30,000
лева, а е иостжпвло 53,25911 лева. В
по-вече 23,259'11 лв.
ПО СЖЩИЯ §, 6, гАкциз 10°/» в
полза ла държавата вжрху продадената
електрическа енергия", е гласувана и утвжрдена сумата 300,000 лева. Постъп
ления 195039 24 лвва.
По § 32, 1, „Продан от интизанеки
свидетелства и билети за стопанисването
еджр добитък'*, е гласувано и утвърдено
__. .5000 лева,—а- -носгъцили_1720 лв. ~ • • • По сжщия § 2, 'а, „За направа нови
и цоиравка на сжществующи водопрово
дни инсталации и стойността на водоме
рите", е гласувана и утвърдена сумата
600.000 лева, а е постъпила само су
мата 6304 ли. Дефицят около 590.000
лева,
••<-.-••
По сжщия § 2, б, „От наем и иро
дажба на електромери11, е гласувала, и
утвжрдена сумата 1,200,000 лева, а е
до сега., е постъпило сама 582 лв.
На друго место ще се изтъкнат при
чините • за големия дефицит ъо тоя §.....'•
71о сжщия §, 3, а, «Вносове срещу
разписки за сметка па частна лица (п.
и. 22 и 23 на чл. 64 от Закона за
градските общини и чл. 72 от Закона
за благоустройството)", е гласувана и утвърдена сумата 200,000 лева. До сега
. нема никакви постъпления.
Но сжщия §, 3, б, г,От частни еле
ктрически разклонения", е гласувана су?
мата 500,000 лева, която е намалена
от Министра на 50,000 лева, колкото е '
и утвжрдена. Постъпило е само 254*50
•лева.

:

,-

- ...-.•.

. . , ,•

: По § 33,; 2 „Право за публикация
(афишаж)", гласувано и утвжрдено .20000
лева, а е постъпило 7982 лева.
До тук се приключват редовните

приходи и следват извънредните, гла" ва и. V
:.......
- По § 34, 1 „От продажба чрез търг
по регулация и в гамена градски места,
сгради н пр.% е гласувана и утвжрдена
сумата 5475005 лвева, а до сегашните
постъпления СА"807551*30 лв.
- Кжн кран на -теку. месец март, след
като се; утвардят ••• произведените» и се.
произведат яще < търгове: за сметка лч
текущия бюджет, ще стане известно, как

ви постаалсння има по този §. Но. всеки
случай, приключването му с един голем
дефицит е очевидно.'
По сжщия §, 2, „Продадени ао ре
гулация и в замена градски места" е
гласувапа и утвжрдена сумата 51057 л.,
а е постъпила сумата 170,378*99 лв.,
или в цовече от 119321*99 лева.
По сжщия §, 3, „Наем и стойност
на обсебени общински места", е гласу
вана и утвжрдена сумата от 500000 лв.,
срещу която до сега не • постжиило
нищо.
. .. *
По § 35, в, „Заем" гласувано и ут
вжрдено 3758000 лева.
Де) § 36, а, „Разни случайни доходи,
включително остатви от ликвидирани бю
джети и постжплення по изпълнителш.
листове", е гласувана и утвжрдена сума
та 93035 лева, а е постжпила сумата
370869 50 лева.
Значителните постжнления но. този §
се обясняьат, можду прочем, с това, че
приходите от общинската техническа ра
ботилница, както и част от общинския
магазин, по една счетоводна погрешка, са
мивавани ио него.
По сжщия §. в, „Ог такси, събира
ни от гражданите ва заплащане стойноста на горските марки, сечта и пре
воза, спещу дадените им дърва от об-.
щинското сечище или общинските скла
дове", е гласувана и /утвжрдена сумата
2000000 лева, а е постжпила сумата
165596*50 лева,,
Недобора или дефицита но този пункт
от сжщия § не ще е по-малак от 1800000
лева.
~
~Нб~сжщия §77*.,ГТОг-~еТбщ."'' магазин
и работилница, от продажба на сжесни
материали, за отопление, каменни вжглища, джрЕа, материали за частни во
допроводи, за- канализация, електрически
материали и за извършване работи . в
работилниците", е гласувана сумата
2000000 лега, утвжрдено е 1000000
лева, а е уостжпило 20,905 лв.
. По-горе се.обясни,- че част от при
ходите ио този пункт от сжщия §, се
минава ни по пункт а.. Но и без това,
дефицита ще е значителен.
По сжщия §, ок, „От производство
на общински въглища", е гласувана и
утвжрдена сумата 1,000,000 лева, а е
ностжиила сумата 404,235 лв.
По сжщия §, з, ?От произв. общин
ските градини", е гласувана и утвжрде-,
на сумата 1,000,000 ;ева, а е постъ
пила сумата 434,992*33 лв.
Но*сжщия §, и, „От извършване рата на частни лица в общ. тех. работил
ница,,, е гласувана н утвърдена сумата
100,000 лева, а е постъпило — 4619*47
лева.

,-
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— По § 37,-а- „Помощ от държавата
за подържане училищата", е гласувана •
сумата от 1,574,300 лева,; която е за
личена от Министра, понеже не е от
пусната..
По сжщия §, г, Еднократен налот 35
% върху ксички преки данъци, съглас
но чл. 4, п. 5 от закона за строене училища, съвета не е гласувал никаква
сума, {обаче Министра е поставил и ут
върдил сумата 500,000 лева, срещу
която са постъпили 350,755*50 лв.
По §39, а, „Лнхв*й* от вложения оста
тък от заевйс' и ,0* ивлншек от сключени
бюджета," е гласувкйа е утв.ърден& су-

Страница ,3.
мата 45,000 лв., срещу което'ляна. ни
какви постъпления.
Но § 41, „Недобори от сключени
бюджети,** не сз гласува „никаква .сума,
обаче постъпления има 1,393,199*31 лв,
По § '42* а, „Налог върху общия
доход от имоти, капитали и занятия (над
определена сума) съвета е гдасуввл су
мата 3,500,000 левв, ебнче министра е
заличил тоя приход, на основание чл. 94
от закона за градските общини, според
който: на гражданите не могат да се на
лагат никакви данъци и берии, ако не~
са установени с закони. Горния налог
не е узаконен.
По сжщия §, б, „Налог върху стойноста ва имуществата," над определена .
норма, съвета е гласувал сумата 3,200
хиляди лева, обаче министра е заличил
и тая сума, ио същите цричини.
У7о сжщия §, е. ,,Налог върху ос
новния и резервен капитал ва банките •
дружествата, тжрговците и пр. над опре
делен разиер, съвета е гласувал 700,000
лева, които сума министра е заличил по
сжщите основания.
По сжщия §, г, „ Такси, ежбирани
от носетителилте на градът през летото,
по случай курортния сезон", . ежвета е
гласувал сумата 1,000,000 лева, но Ми
нистра е заличил тая сума, по сжщнте
основания.
Но сжщия §, ис, „Приход от або
натите в народната трапезария**, ежвета
е гласувал сумата 3,000,000 лева, кол
кото'е и утвжрдена.. Постъпления нема
никакви.
От изложеното до тук е по-вече от
явно, че приходния бюджет ще ариклю-,
чи с един гримаден дефицит, точния
размер на който ще се узнае при при
ключването на бюджетното упражнение.
Гражданството само ще може да си
направи заключенията за трудностите, с
които има да се справя общинското уп-.
равление при задоволяването на тжй наздрелите нуагди на общината и на граж
данството, -— трудности, които, при един
стабилен, изкрен и неязлизащ ван от^ако- "
ноноложепнята и матеряялните сили па об- •
щината бюда;'ст, не биха сжществувадн.
В следващия брой ще следва расходната част на бюджета.

йз дейността на отделенията
и службите при общината.
Лозарско отделение, за време от
10 до 20 март: постжиили 35 заявления
и изпжлнеаи 33 преписки; дадени 6 поз
волителни за ограждане лозя с бодлив
тел; издадени 6 позволителни за изсича
не стари дървета от чкетна собственост;
поправяни 2 чешми из лозата; назначени
4 комисии за констатиране вреди; с тру
доваци се поправят пътищата из лозята
за Кеетерич, Нокарджа и др, приети са
26 декларации за овци и козя.
Електрическо отделение, за време
от 6 до 18 марг: Централата: израз
ходвано 4742 литри газол; изработени
10620 киловата електр. енергии. ОтдеЛвнкето: скачени 7 нови електрически
инсталации; проверени и почистени три
трансформатора (III. IV и V). В улица
Сандова поставени'3 нови'градски лаабв;
направен план на VIII трансформатор
През същото време са нразейн; проверки

на градската електрическа мрежа, град
ското оеветление и чаетпи саединенвя.
Общинската дезинфекционна стан
ция И пералнята, за време от 10. III.
до 16 сащии т. г.
1. Дезинфекционната станция: дезинфектирани 189 человека, 2944 броя
дрехи и 13 стаи.
2. Общинската пералня: нанравяни
посещения от 730 человека и изпрани
6701 броя дрехи.
Ветеринарното отделение, за вре
ме от 6 до 12 Ш т. т. През изтекла
та седмица в градската скотобойна е изхлан 149 глави" едар рогат добитав, да
ли 21,191 вгр. месо, 64 глави дребен
добитав, дали 4043 кгр. месо, или всич
ко 213 глави едар и дребен добита к, да
ли 25234 кгр. месо.
През сащото време е унищожено 44
кгр. говеждо месо, по причина, че е за
разено от „Охтика" (Туберкулоза).
Всичкия заклан добитав е прегледван
преди н подир клането му
Направени са 13 ревизии на рабо
тилниците и магазините, в които се пре
работват и продават консерви и 16 та
кива в общинските хали.
Проверено е 7115 литра млеко. Съ
ставени са 8 акта на млекопродавци,
които са продавали уводнено млеко. Уни
щожено е 17 литри - уводнено млеко.
Конфискувано е 161/г литра уводнено
млеко, което се предаде на сиротониталвщето. Взето е 3 улични нроба от мле
ко за химически анализ, което се ана
лизира н градската химическа лаборато
рия и се указаха, че са фалшифицирани
еас вода (уводнени).
Прегледани са и издадени свидетелст
ва за износ вав ватрешноста на Царст
вото : 4200 броя сухи аргасанн овчи
кожи, 976 броя сухи биволски кожи,
366 броя мокро солени говежди кожи,
160 влгр. сухи говежди кокали и 150
ккгр. свинска четина.
Прегледани са и издадени свидетел
ства на износ вая от пределите на цар
ството: За Германия—14880 броя сухи
агнешки кожи — 10829 кгр. и 120 броя
сухи .кози кожи 142 кгр.
За Триест— 28500 броя сухи агнеш
ки кожи — 18,505 вгр.
Проверен е всичкия добитък, докаран
на пазаря, също и всичките животински
произведения.
Лекуван е всичвия заболел общински
добитав.
Болестта „Инфлуенцая" по конете в
вожарвата команда се прекрати на 8
того. Нови заболявания неаа. ;

Общински лозов разсадник
От 2 януарий до 2 февруарий вал.
севзрезоха лозовите прачви на 20,055
главини от парцелите: ЛгЛ» 17, 16, 22,
4, 21, 31, 32, 63, 27, 28, 29, 15 и 2.
Резндбата се извършваше ниско на спя
ща пъпка, като се почистваха всички су
хи части, оставали от миналата година
на непокритите с снег главини, а засиоавите с снег главини се отравяха и резидбата се изваршваше на едва-две пап
ки, вато след стоояването ва снега се
почна почистването им в изрезване на
спяща паика. За до може да се отбоее2И по книгите колко резници са полу
чени от всека парцела, лозовите пръчки
се сабяраха по парцели, пренасяха се

в работилницата, почистваха, сортираха
и съхраняваха по начин, иоказан в ра
порта за миналия ме.:ец. От изрязаните
главини — ма!кн — с е получи и сахрани следното количество резници по сор
тове: .
1. Шасла хБерландиери 416 — 7520
главници, 70200 парвокласни резници,
25450 второкласни, или всичко! 95650.
Рупестрисдю лот (Монтик.) — 11457
главници, 339700 парвокласни резници,
93200 второкласни, или всичко 432900.
Арамон х Рупестрис Ганзен •№ I —
1334 главници, 27600 парвокласнн рез
ници, 7000 второкласни или всичко 34600.
А общо 20311 главници, 537500 пар
вокласни, резници 125650 второкласни,
или всичко 663150.
Сабраха се опадалите от бурите кол
ци в парцелите № 18 н 19 на 3, 5, 7,
8 и 9 и пренесоха за подостряния. Попхлннха се изсахналите главини - майки
изватре на парцелите с подложници, а
по краищата—с уворонени лози в парце
лите ЛУ6 12, 13, 15, 16, 17, 18, Г&,
21, 22, 24 и 25, на 9, 20, 21, 23 и
24 II. Положиха се 460 лозови прачки
и посадиха 133 укоренени.'лози. Почна
се откриването и засипването е прдст
главини за почистване, откриха се лози
те в парцелите №Лг 6, 10 я 17, на 23,
24, 25, 26, 27 и 28 II.
ПРИХОД и РАХОД:
За подаржане разсадника и приби
рането на лозовия материал през двата
месеца е разходвано:
1. За заплатите, на чи
новниците и служащите
1997*92 лв.
2. За добакачни и др. 11006-96 „
3. За надници на ра
ботниците
61792*25 „
4. За фураж на вонете 1600" — „
Всичко лева 70397*13 „
Постапилн приходи в общинската ка
са от продажба на:

I класни резници.1. 19300 по 160 лв. 1000
3088 лв.
2. 13000 „ 176 в ..
2288 „ .
3. 48500 , 350 ,••••,'•• 16975 „
4. 54000 , 385 „ „
20790 в
5. 13000 » 500 , ,
6500 ,
6. 8000 , 550 .' , • •• 4400 »
7. 5000 , 560 , ,
2800 „
8. 10000 „ 585 Р
5850
9. 5000 Й 616 „
3080
10. 27700 „ 650 „
18005
11. 14000 , 715 ,
10010
II класни резници
12.
250 , 5 5 5 ,
„
13*75
13. 3000 ". 176 ,
,
528* —
14. 125000 „ 200 ,
,
25000*—
15. 30000 . 220 „
,
6600* —
В с : 375750
125927*75
ОБЩО САСТОЯНИЕ.
Общото сжстояние на разсадника е
добро. От студовете и силните бури вена
никакви повреди, освен изсчупеннте и саборените почти наполовина колци на ло
вите в маточнвка в облагородените опит
ни лозя. • ,
Швреди от некавви болести и неприя
тели, сащо нема.

Отчета за саннтаоното сжс-гояние
на гр. Вар-.а яаез . 9 2 ! год. от стар
шия общ. лекар, Д р А. Нздаякав, Гра
да Варна е разположен на брега ва Чер

но Море върху склоновете, които се
спущат от франгенското плато вац мо- рето и езерото. Почвата е гнилесто-песхчлива. В ниаината, освен новопроко- •
пання плавателен канал между Девнен
ското езеро и морето, сашествува ста
рия такав на бившата река Девня, кой- 1
то на значителио протежение е вече пре- .•
сахнал и сако около вляванието си в ^
морето образува не далбоко гниещо блато. :
.
. . ^ (Следва) ;;

Хроника. |
От местните санитарни власти сне
замолени да разгласяме на гражданите да ;
изискват всевога копии от рецептите на <
.
експедираните им лекарства от аптеките, '\
яа да могат да се проверяват цените на !
купените им медикаменти.
1
Ония лица, на които не се дава копяе, ;
да заявят на местните санитарни власти. •(
Цзните на зарнените храни, прода- :
дени на Варненското житно таржище от \
10 тек. март са: жито 608 лева сто ?
килограма, при средня цена ва хекто- %
литр.456 лева, ечемик 3 7 0 6 0 лв., при 1
средня цеиа па хект. 280 лв; мисир |
38Г30 лв., ир,1 средня цена на хект. I
286 лв.; боб 380 лв., раж 474 лв., при |
средня цена на хект. 355 лв. и фий 612 «
лв., при средня цена хект. 462 50 ла. "'
Продадено: 136 кола- жнто, 1 кола '\
ечемив, 5 кола мисир, 19 кола боб, 2
кола раж и 2 кола фий.
,

О Б Я В Я ]

Изгубен е на 1У того,. между
9—12 часа сутринта, по улица „Ру- ~~
сенсва*4 до хотел Париж, джебен
портононет, саджржащ: Французин :
паспорт на името В А С И Л Е Н К О .
и семейството му и два чертификата, •
5 каижни турски лири и други до- \
кументи,
.: 1
Намерившия го, да го донесе в .;.
редакцията Общ. Вестник, гдето ще
получа 700 лв. възнаграждение.
Варненско Градско Общин. Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ

;

№ 6101.
1
Варна, 20 март 1922 год.
Обявява се на интересующите се, че;
в канцеларията на Варненското Окр. (
Финансово Управление на 4 април т. г.
в 9 часа пред обед ще се произведе
тарг с явна конкуренция за продажба
та ва около 2000 к. прегорело черно
наело в дървени варели, бруто за нето,;
с приблизителна стойност 6000 лв.,- 50
раждяви газени тенекии ст минерална ,
наела с приблизителна стойност 250 лв. ,
и 30 дарвени маслени варели с прибли
зителна стойност 1500 ЛВ. ->
Залог 1 0 % от парвоначалната цена.
Чл. 125 от закова за бюджета, отчетноста н предприятията не е задължен
за конкурентите.
{
Ж^лающите да купят тия преднетя ?
да^ се явят на определеното време и ня* :
сто за наддаване, а самите материала
могат да се видят всеко присатствено
време в електрическата централа.
^

ОТ КМЕТГЯВОТО

