Род. хххе

Брой 26.

Варна, 30 Март 1922 г.

ВАРНЕНСКИ
.*-

Ивдава Варненската Гардока ОсЗщина.
М ВЛИЗА ВСЕКА СРЯДА.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА Ш или IV СТРАНИЦА:

Абонамент 60 лева годишно.

Официални: на дума по 1 лев; заглавие, дата н
подпис по 3 лева.

Един брой 1 лев.
1

Зожчко що се отнася ва вестника, да се напраща
до редакцията, кметството — Варна.

Частни: на дума по 1 лева, а на кв. см. но 1-50 лв.
#
За I или II страница — удвоено.

целфа от по 3000 кн. м, за дпвапе на
тухлррнте
под наем.
**.
4) Отстранява се досегашната прак
тика и се забр..ня.:в на тухларите да изИз дейности на общин. сжвет.
аоляуват аа други Ц'.'л.» черната земя на
•т последната "му-'извънредна-сесия."
дадените им под наем места, чрез което
• . —.Вазседанието си на 17 тек. Март,
използуване се •оЗразу.тт, ями, • иалнещи
«.•бщкискин. • савет разгледа докладвания
се с под'-, а т>.>га е гре ин> за хигиената.
ет г-.. кмета-Т.. Атанасов .въпрос: но ис
На наемателите тухла;.и се позволява да
кането на кооперативното дом.чя рои-. елцо
взимат черна и ръст само от опрдделениД-во в Вариа ..Бездомник", за да. му се
те им места в еди:) пространство от 60
ж*дава1' нотариални а-кччл.е на отстъпени
до 300 кв. метр.ч при условие, че след
те. му-,от-бившата тричленна . дбщ..нска .
свършването на рчйотш.я сезон, иркопаКОМИСИИ общински места за .поСтрсаване
. иите ями ще ба-дат изпълнени и подрав
ва жклища, решението на.-която комисия
нени, за да не се събира*вода в тех.
ттвяпдено..' е Патки. указ. „ .. .;. —• 5) •НозгА-лааа.^.&й-. ;-;:Й .;»• па ВЙ нето - само При изтъкнатото от Постоянното Нрн-.
кладенци, строенето на сушилни т други
С-ЪТСТВЙЙ мнение, че бившата '.тричленна
постройки, но след ьзинането нужното
к.мнсия, имаща- назначението . да изналпозволително от-.окр. инженер и след за
Еяяа само функциите, на постоянно л.рйплащането наема на дадения парцел.
сатстйне, не е ималаг" иуаво да си' приПозволително от Окр. инженер се
" еьоява правата па общинския сйет, а
добива но издадено от Общ. управление
.отстъпването на общински .честа е от
, удостоверение.
компетентност само на Са вота, реши се:
,..••.» 6) След окончателното установяване
»&бра се комисия в састав:. .к/мощ.'-кмета
на това место за.тухларници, да се. при
Ст. .Фгичев и съветниците: А Медникастъпи кжм изместване, на всички тухлар-.
рев, II. Ранков, М. Стефанов н Ф. Хрис
нициот частните места в така .* опреде
тов, която да проучи този ванрос и да"
лената от общината.индустриална мест
даде миение за решението, което трябва,
ност.
в силата на, заксша, да се даде от Са
»'—
В
сащото
си заседание савета
вета погтова искане наказаното друже
се занима с ванроса за 1 допълнителен
ство и ваобще по решението на бившата
баджет на Ба.тгарското учил. настоятел
тршчлепна комисия.
\
ство в градът за 1921/22 год., както
и такжв за квартала „Сее-Оевмес", про
ектите за които , бюджети са внесени от
- В е ъ щ б т о си заседание съвета
учил. настоятелства за гласуване от Са
одобри постановлението на постоянното
вета.
ярисатствие Л; 18 от 10.11 922 гС, с
което е одобрен протокола на комисията,
Пред внд на повдигнатите принциизбрана от Общ. Савет за проучване и
прялни и материялни вапроси, които
определяне нови места за тухларници,
следва да се уяснят и разрешат преди
според който протокол:
и ;
да се пристапи кам гласуването на бю
джетите, савета избра комисия в састав:
1) Не се допуека никакви тухлар
помощ, кмета Г. .Михайлов и саветниници в общински и частни места н в
цнте: Ив Софийски и И. Стоянов, коя
местата „Малка кокарджа", понеже те
то да прегледа проектите и на двата доса в съседство с- курортната част на
палннтелни бюджета и, взимайки пред
града; не се допуща и в селището „Ко
вид изтакнатите принципиални и мате
карджа" и при определените места за
риални вапроси, да изнамери законни
селища на бежанците, защото съществу
източници за нриходн на ткя бюджети
ването там на тухларници, ще се отрази
и да докладва в с.тедващето заседание.
мвого зле в хигиенично отношение на
— В сащото заседание савета избра
тия заселища.
* '."•-'-%••
аомия в састав: Помощник кмета Леон2) Определят се нови .места за тух
киев и саветниците: А. Медникаров,
ларница, а именно: местото, което се на
Мойсо Арсов, К. Стоянов и Д-р Якимов,
мира на юг от водните резервуари, в
която да проучи и кокладва ванроса по
цодножнето на височината на изток от
отбиването на трудовата натна повинност
Фр»к»генското дере и на запад от лозя
от Варненските граждани за т. г., било
та, в л^-чоста я Шагакан а .
по отношение еквивалентноста на рабо
Ти и 0В& *^ ч в с*о место се разп&р-

ОФИЦИАЛЕН ОТДЕЛ.

тата, -Сяло по основателноста за свивнапето на граждани и ог 40 до 50 год.
вазраст. -•
— В сащото си васеданно Савета
реши:-да се продължи извънредната му
сесии още с три дри.
(Следва). ,

Длжжиоста лечебен ленар за I
амбулатория в гр. Варна, е ванантна.
Желающите да я заемат, да се
отнесат до Общинското 'управление
с'заявление и документи.

- -БКШКЕТНИ
Пристъпваме кам публикуването' расходната част на общинския бюджет-'за
текущата 1921/22 година, с указване
на направените до 2М того изплащания
по всеки §.
Дла.ким да отбележим, че много от
задалненията на общината, оформени
или це с издаването на платежни запо
веди, стоят неизплатени — яо немане
ла пари ,; общинската каса, вследствие
на което не трябва да се миеш, че по
казаното, като изплатено по всеки §,
съставлява положителните разходи до
сега, за да се приеми, че остатъка пак
съставлява ИКОНОМИИ.
Това от еднв страна и друга — гра
мадния дефицит, който ще се яви по
приходния бюджет и ще съставлява дълг,
който требва да се нпише в бюджета за
следващата 1922/23 год., ще причини
големи затруднения за уравновесяването
на бюджета за същата година.
При такова положение на нещата,
едва ли може да се говори за един бадащ стабилен бюджет, които, ако: не би
повдигнал, би горе-доле подобрил финан
совото положение на общината, за да
може тя да действува, като стопанскоикономическо-политическа единица, с за
дача д» удовлетворява разнообразните
нужди на гражданството.
Мачнотии ще има и превъзмогването
на тия мачнотии ще баде и требва да
баде предмет на сериозните • грижи на
общ. савет, който, ако наистина дири
благосъстоянието на градат и благоден
ствието на гражданството, нреди всичко,
требва да създаде един стабилен бюджет
за общината, с положителни приходи и
с минималчи разходи, безусловно покри
ващи се от приходите.
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суваво и утвърдено ,10000 л , а вша.,
..„ 4} Тещщеско 'отделение: а ) . централа
' ходван 2,106-40 лв.
'" г **,-{•
б) пътно-, водопроводно н канализацион
5 Я о слщгш §, 4> „Телефони за обед.;
но отделение, в) архитектурно—регула- ; , ;
Чционно отделение, V}--'електрическо отде- ". помещения,"; гласувано ж ут^ърдев.^
'• лгение, д) електрическа централа* е) обща/ ,20^000 лева, а изплатено 12,100 леад,
По същия §, 5, а, „За наемане «»техническа работилница. 5) Санитарна
фаетони
» | бързи.нужди по •гцг.ктр. о§,;:
отделение: а) администрация, ^ у ч а с т ъ 
ве^ленне,
водопроводи н др. 0Щинсм
кови санитар, служби,-|в) лечебна служ
служби,"
гласувано
и утвърдено 3000 л. ;
ба, г) 8бщ. болница, д) общинска аптека,
а;
не
е
изразходващ
нищо.
е) хямичесяа лаборатория,., ж). дезинфек^
По слщия | , -5, б, „За възнаграж- •
Циопна служба,-.-я) службд но чистене
дение на часовникара по поддържане и
на града, и) ветеринарна служаа. 6)
цоправка на общин. часовници,* гласу- Г
Общинещ библиотека и общински вест
вано и утвжрдено 3,0.00 лева и не »*•
ник. 7) адвокатура, 8) житна борса, 9)
изразходвано нищо.
' ' I
Градски градини, а) горско отделение,
По §, 8, 1, „Осветление помеще- '
б) нови гробища, 10) а лозарско отделе
вията па общинските служби," не е г л а 
ние, б) лозов рззсадиив.
сувано
нищо, а е утвжрдено 10,000 ле. |
- По § 4, ..Дневно възнаграждение на
Изразходвано
е 377 лева. .
общинските съветници,. назначавани на
По
сжщия
§, 2, „Отопление номв- •
специална общинска работа," е гласува- '
щенията на общинските служби,"гласу
но 100,000 лв., а е утвърдено -30,006
вано и утвърдено- 100,000 лева, а »
лева. Изразходвано е 21,805лева.
изразходвано 23.263 лева.
' > 1
Но § 5. 2, „Вжзпаграягдение на вън- Но сжщия §. 3, я Купуване и Поддър
кашни лица, назначавани па специална'
жане мобили." гласувано и утвърден*
общинска работа но решение, на общин.
^00000 лв., а изразходвано 14,142'50 лг..;
съвет и командировка на същи е лица,
По §, 9, ,Разноски по процеси, ми
както и-изпълнението длжжноста . секре
та, бераи, гербов надог, депозити,' ея>
тар на хиРиевнческия съвет," гласувано
пертизи, иавнаграждения н-а частниуЛЯЕГд, {
и утвърдено 10,000 лв., а изразходвано
адвокати и др. вещественни разход!, ;
2,264 лева."
, .
включително разходите за доставяне х»-?
По- сжщия §, 2, а „Възнаграждение
дутнамента,
или други документи за ме
на чиновници от държавната финансова
рата
и
др.
обздпнски
имоти," е гласува-}•
администрация за събирани н внесени в
но 20,000 лева. утвърдено е 5,000 лв.,;
общинската касч недобори от общински-а е изразходвано 2,149*10 лела.
|
те връхнини,, което се разпределя от
' По §, 1«9, .Форменно облекло и ««<
окр. фин. началник,'1 е гласувкна и ут
ръжение на общин. служащи," гласува
вжрдена сумата 20,000 лв., а не е из
но и утвжрдено 250,000 леза, а е т-"\
разходвано пнщс.:•;.
разходвано 60,000 леза.' '
По сжщия §>, 2, б, „Също за общ;
г
'
ГНг-# 11ге Д1аеи на частни '-зд,ан«ш-финансоваагент»
не-3=*/«върху
събра—
Глава I редовни разходи.
и поддържане на общинските, без т « ните им общин. недобори," гласувано и
По § 1,^ „Изплащане лихвите и по
лишнйте-', гласувано и утвърдено 20000вутвърдено 50,000 лв., а не' е изразход
гашенията на заемите-', е гласувана и
лека, а иаразходвано 117835*64 лева.
вано нищо.
.-•-.-.
- утвжрдена сумата 700000 лека, а е из?
, : По СЖЩЯЯ §, 2, „За водоинстадираПо сжщия §, 3, «Възнаграждение
платено Ю997Г17 лв.
яе
общ. цомещениа", • гласувано 2ОООв
на частни .-лица,» които с доказателства *
За д«изплащане остават още около
лева,
утвърдено 10000 лева,\ а не е из
установат и открият заграбени общин.
590000 лева.
в
разходвано нищо.
;'
имоти, 10 /о от егойноета им, след ус^
По § 2, в 3а ажно, превод, гербов
вояване,' или продаване имота," е, гла- 1.
По § 12, „Изплащане данъцнн»
налог и др. разноски по изплащане лих
сувана и утвърдена сумата 20,000 лв.
общ. кмоти и доходи3, гласувано и ут
вите и погашенията в злато", е гласу
без разход до. сега.. .
,. .
: •
вано 20000 лв., колкото е и утвърдено,
върдено '3621"80 лева, а изплатех*
По § б,„Пътни и дневни пари, на
а е изплатено-.1634*42 лева.
-277458 56 лева..
.г
.7.:
кмета, * помощниците му, съветниците, и
По § 3, "Заплатата на служащите,
По § 13, "Застраховка общ.>здани(1
чиновниците и на>вжнкашни лица, кога
според подробните таблици", е гласувана
и
движими
имоти", гласувано н утвър
то се командироват но утвърдено реше
сумата 2,000,000 лгва, която е увели
дено'
,50000
лева. а изразход. 1743 Г 4 | :
ние на савета," е гласувана и утвър
чена па 2,035,4 6 4 7 3 лв. Изплатено е:
лева.
.-.. ... •
дена сумзга 20,000 лв., а е изразход
за временни служащи и други разходи
Този
§
е
усйлеа
с
I
допъл.
бюджет-.'
вано 22,616*16 лева. .
139113*60 леви; за заплати" нли възна
с
25000
лв.
Този § е усилен с решение на съ
граждения на председателите, членовете,
По § 14, "Заплата, възнаграждение,
вета
Л; 68, нротокол А« 14/1922 год.
инспекторите и служащите при жилищ
наеми и др, вещественни расходн за ос
с
5,000
лева.
ните комисии 195953 лв. и за заплата
новните училища и прогимназии, според
Ло § 7, 1, "Канцеларски принад^
на общин. щатни служащи 1,700,398-13
учил.
бюджети", гласувано ,2360000 лево
лежности" е гласувано и утвърдено
лева, а всиько по този § е изплатено
ва,-утвърдено'.
2706Р00- лева, а израв-;
200,000 л., а е изразходвано 77642*40 ,в.
2,035.464*73 лв.
ходвано
1241280-80
лв.'"]"'" , •'•'>.
По елщия §, 2, а, „Отпечатване
Дълговете за заплата и довъчно въз
обявления, вестници, бланки и др. раз
По слщия §, 6, .Помощ на.мюслюнаграждение на служащите си остават
носки по издания на общината,! гласу
мансвнте
училища в гр.. Варна'1, е гла-;
почти същите, както по-рано ги съоб
вано и утвжрдено 200,000 лв., а е из
сувано 100000 лева, утвърдено е 5О000
щихме.
разходвано 140,199*20 лева'.
лева, а е изцлатено 15000 дева. -...,• - Службите в общината са: 1) Цен•-•> По сжщия §,- 2> 6, ,3а напечатва не
По сжщия § , 7 , яПомощ на армеатрално управление (кмета в помощни
декларации.н избирателни списъци и др.
ското училище", е гласувано суцат*
ците му) 2) Административно" отделе
разходи по саисъцяте : и изборите", гла70000 лева, утвърдено е 20000 лева, #
ние &) секретаринт, б) комисариат, в)
еуваво
и
утвърдено
.100,000
лв.,
а
из
не изплатено нищо. ; ,
^
„комисариат в квартал ,Сессевмее'/, г)
разходвано 88,441 лева.
По
сжщия
§,
8,
„Помощ
на
Евре!-,
бюро ва избори, етатистнка и военни
По сжщия §, 2, 0, "За купуване на,
ското учадаще*-, гласувано 50000 лева,
работи, д)'бюро за специални нужди и"
общинска печатница и материал за съ
утвърдено 20000 лева, изплатени 4501?
благотворителност, е) архива и регисгра^
щата и издържане персонала и др.,в= е
Лева. • ' . ;.;•
-.
.,• ,. ;;
тура, ж) пожарна команда, работилница
гласувана
1сумата
400,000
аева
която
г
По § 15, * Възнаграждение, на л**-'
при пожарната команда, з) нощна стража. ; :"
не е« утвжрдена от министра. л ; м
цата,
които се Н8цращат въе вреневав:
3) а) Финансово, отделение: б), дома- ,
По сжщия §, 3, ..Купуване книги и
те
учебни
.драктически курсове по земДинско отделение, в) бюро за недоборнте.
абониране на вестници и снисанна," г!аледелие, скотовъдство, стопанство^^Д?

. ^Забатачваиего^н* фваансовот»...цоложение на общин&та до сега се длъжн:
а) на предвиждането в бюджетите при:
ходи в размери, каквито не могат да по
стъпят; б) на предвиждане на приход
фиктивни приходи, или такива, каквито
ваконите в страната, # допуща*} «) на.';,
липсата на желание да се, дирят', изна- ^
меркат и гъездават нови ресурси за об
щински цриходи: г) на предвиждане, н^спроти недостатъчните '^ фиктивни при
ходи, ноложителни разходи, които са
произвеждат и като не могат -да се по
криват от приходите, и при приключване
на бюджетните упражнения ;даватдъл-:
гове, с които се товарят следващите
бюджети н, по тая, причра^ .щ редов
внте нужди на общината средства не
^ остават.. .. ,'„. . . „. \ «. _ •
,_• .
Забатачването до голема степен се
длъжи и на не.обмисленните предприятия,
които поглъщат големи раеходн, оставят
се недоизкараии и вместо полза,, црена-.
сят само вреда.
Така като е вървила и ако се така
върви работата, ще наетаии — и то
много в близко време - едно положе
ние; щото. с всичките приходи на общи
ната да се изплащат само дълговете
по сключени бюджетни упражнения, без
да могат да се посрещат другите нужди,
или обратното — да се посрещат ре
довните нужди, а дълговете да растат.'
Едното и-другото води към фанансов крах.
~
Спасението е в икономиите и урав
новесените искрепни бюджети, както- и
в издирването и изнамерването нови „из
точници за приходи.

Брой 2*6.
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ганаяти", е геасуваао в утвърдено 1000 -1-я доахзнятелея "баджет е™уш*иейаге ~
440000 лева и става .всичко: 690000 л.
дева, а не е израсходвано нищо* * *:-••
Израсходвано е, 315306 50 ла.
;?
По § 1,6, 1, „Поддържане общинска
;
2. За всякакав вид домакински рас
.$вбл'иотека% гласувано 100000 лева,,уходи и работи по подхржане на коман
твърдено 20000 лева, ; а израехоовано
дата и помещенията н, включително ку
10425-86 лева»-,
••-, - - ,
- ,
пуване и нацравяне кола, механически
По сжщия §, 2, „Издръжка, на ^ба
еталон, катафалки, фаетонн, автомобили,
щинската труаа, заплата'.на- персонала,
купета, помпи, дрехи за погребални ко
веществеянн расходи по организирането
да и мартвопроверителите . и купуване
^ » др., съгласно правилника, изработен
коне, ханути и пр., гласувано н утвар
вт общ. съвет", е гласувана^ сумата
дено 300000 лева, а изразходвано
1000000 лева, а е утвърдено .800000
46448*57 лева.
яева. Израсходвано е в.32117'04 лв.
По § 17, „Подаржане болницата, ам
•
(Следва).
булаториите, химическата лаборатория,
. ешц. аптека, ацтеките прн ветеринарни
те лекари или фелдшери,™ покъщнина,
дрехи, храна, церове, осветление, канце
А. по чистотата на градя.
ларски и др. вещсственни расходи:"
,/1..3а градската болница и приспо
ЗАПОВЕД .№ 406
собление морски санаториум, гласувано
Варна, 6 март 1922 год.
200000 лева, утвардено 20000 дева, а
нвбасходвано 16 пзева (градска болница
V
§ 4.
>• -•
'
нема). •
Т*1 като чистенето на града е вече
2. За амбулаториите гласувано 30000
уредено и сметоносните I кола минават
лева, утвърдено 20000 лева, а израз
редовно ирез всички участъци на всеки
ходвано 20 лв.
4-.5 дена, то на основание чл. чл. 64
3. За хияичееката лаборатория, гла
§ 18, 23 от закона за градските об
сувано 20000 лева, утвардено 10000
щини з а п о в я д в а м :
лева, а израсходвано 4988 лв. V
1. Всички граждани да> почистят дво
4. За аптеките при ветеринарните
ровете ел и редовно да-подмитат трото
лекари или фелдшери .и за всякакав вид
арите и половината от съответната уразходи но поддържане скотобойните,
лиаа;,
-^
.
"
.-•
гласувано 20000 лева, утвардено 10000
2. Събраната къщна «сиет до мина
дева, а израсходвано 1428 лв.
ване на каруците да се >държи в спе
5. За доставка медикаменти и мате- циални сандачета вътре в двора; .
рияли за градската аптека, гласувано н
3. Строго се забранява изхвърлянето
утвардено 200000 лева, а иврасходваво
на смет и лешове от умрели животни в
54398-70 лв. ,.
-д{ 8. г.Цодрджка ---'и-.-- иоара&ка ^на —оврайиипите—-&а-града.- улица Канадска;—
и др.; .
"
г^. ,
дизенфикцнонната станция, . гласувано
ь
4.
Строго
се
забранява
изхвърлянето
15000 лева, утвардено 10000 лева, а
на сметта по улиците или в незастроеизрасходвано 1000 лв.
ннте градски места и площади;
в. Обезщетение за заклан болен до5. Най строго се забранява сащо из
битжк, гласувано 15000 лева, утварде
ливането
на нечистотии и помийни води
но 10000 лева и нищо неизразходвано.
по
улиците
и дворищата. Всяка, къщв
. 7. За доставка аа стерелизирано
трябва
да
си
има помийна яма, ако не
млеко за бедни кармачета и заболели ро
е
сварзава
с
канализационна мрежа.
дилки, е гласувано и утвардено 5000
леви, а-не е израсходвано нищо.
На* нарушителите на настоящата за
повед ще се еаставят актове за гло
8. За купуване на два трихоноскобяване.
па, е гласувано и утвардено 5000 лв.,
Изпълнението на настоящата заповедь
а не е израсходвано нищ.
възлагам на санитарните органи при об
По § 18, „Предпазване и , лрекращината.
. щаване бедствията от епидемии, включи
Кмет: (нодп.) Т. Атанасов.
телно волнонаемния, необходим при та
кива случаи персонал и за борба про
Б. По опазване общественото здраве.
тив холерата", -е предвидено 80000 лв.,
утвардено е" 60000 лева, д е израсход
ЗАПОВЕД Л6'8
вано 38651 лв.
'
Варна, 25 март 1922 год.
По § 1 9 , . , Иахварляне сметта, кал
та и снега от улиците, площадите, тро
Поради настапващвя пролетен сезон
тоарите. и дворовете на държавните, об
и за да се урегулира продажбата на
ществените и частните здания по сто
плодове, зеленчуци в други хранителни
пански начин и купуване кола, коне, ка
продукти по улиците на табли- уличните
миони, бензин и пр., а също и за хра
и тротуарнн сергия и др. т. и за пред
на на добита в а н персонала н по чие-"
пазване общественото здраве, ваз онова
тенето", е гласувана н утвардена сума?
на *л. 64 от закона за градските об
та 800000 лева, а е изразходвано'
щини, з а п о в е д в а м: .
561306-50 лв.
1. Строго се забранява изнасянето
По § 20, „Изтребление безстопанстиз дюкяните и магазините и излагане по
венви.кучета и др. пакостни животни?,
тротуарите на какви и да било храни
телни продукти, плодове или зеленчуци,
гласувано и ухваудено 1000 лева, а не
конто се употребяват.за храна в суров
е израсходвано нищо.
вид. Такива са: сушени или консерви
По § 21, „Поддържане пожарната
;г
рани риби, маслини, хайвери, пастърми,
.•ошада:*, ••;.••. ••::.• .•,•.•-;..,,..;.•.••* .
сирене, кашкавал, прясно масло, кисело
^•тяажсДродоволствие' на конете и всемляко, ябалки, лимони, фурми, сливи,
Ьтай^^схадшпо засеване фураж я пр.*,
петмес, мармалад, пестил, хушаф, чере
1®Ш^в№№ттЖт&еГ''е
гласувана и
ши,- грозде и -.др. п. л^-..;- 1 ;:'-^:?. ;••*•
!У%мрдеаа*сумата*?260000 лева, която с

- Хпдончен ошаед.

2."Продажбата" аа" 'сащит1Г"*храни-'
телен продукти' вътре в магазина трябва
да става ао начин да не Ш' запратват
и замърсяват, аа която цел ще трябва
да се^поврннат или с стааленн калпаця,
или с чиста бяла кърпа, или с катаца
отигъсг бял или цветен -тгол. ; *
' "
•"'3,' Явно развалени и недоброкачест
вени цродукг», увехвали или загнили пло
дове, се изключват ог всякаква продажба.
, 4. Продажбата на хляба, освен в
хлебарниците и специалните магазини,
временно се разрешава и в банадннците, при условие: да се държи в джамляя
рафтове нлн шкафове, но по НИКОЙ на
чин да не се излага на открито въ
тре ИЛИ^вЖН 01 магазина. Уличната
продажба на хляб сащо Се Забранява,
освен в еаециални кола за разнасяне от
хлебопекарницата до домовете иля мага
зините.
5. Продажбата на тестянв, нечеиа
произведения (кифли, семити, геврец»^
колачета, пекеемсти. и др, т.) или слад
киши и бонбони (бюречега, баклавичвй,
корабни, локумя и др. .т.) по улиците на
табли, кошници, колички или но друг на
чин, се разрешава само при условие: пре
даваните произведения да бъдат запазена
От замърсяване било като се покриват 4
чиста бяла кърпа, било с специални ха- .
паци от стъкло или тюл.
6. По същия начин се разрешава
^продажбата из улиците и на плодове,
зеленчуци, варени раци, семки и др. т. .
7. Продажбата на хранителните про
дукти, изнасяни на пазарната площад в
пазарни дни, се разрешава само пра
Горните условия.
•
8 Който" «ска даГ "отвори сергия или
амбулантна търговия за продажбата на
горепомеватнте хранителви произведенкя, "
трябва предварително да поиска писмено
разрешание от санитарното отделение при
общината, като донесе таблата, количка-.
та и др. т. в санитарното отделение да
одобрение Й номериране. Без подобно
разрешение уличната цродажба на хра
нителни произведения се строго забраня
ва и ще се- пресЛедва.
9. Заварвайте до сега сергии н амбулатни тьрговци са длъжни в . седмо
дневен срок да поискат разрешение и
помериране, и противен случай ще нм
се съставят актове за глобяване.
Настоящата ми заповед се испраща
за знание на г-на Варн. Градоначалник.
• изпълнението на тая заповед възла
гам на градските санитарни органи, на
които ще се дава садействие оч> админи
стративните власти.
Зам. кмет: С ВТИЧЕВ.
Старши общ. лекар: Д-р А. НЕДЕЛКОВ

Из дейността на отделенията
и службите при общината.
Из отчета на общ. старши лекар.
(.р.д&лжевие от бр. 35).

Другите низки и блатисти места между
езерото я иорето, са почти иресушенн н
попълнени, а нивото на почвата, съгла
сно новия план за разширение на при
станището н постройката на силози, ще
баде в блвеко бадеще значително подигнато. Старата част палрада, състояща
се;от I, II: в . щ . участъци, има най- >
раанообразно направление на улнците, а
в; зависимост от т о в а — и оризвтиров^
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ката на постройките е иайтрааиообравка.
В новата част IV и V участхцм .улици? е е х планирани и имат иосока от се
верозапад «. към'-.: югоаеток Иаложението
ва кхщите в тия квартали е към юговаиад, яли югоисток, по има прозерци
отложени на нсток н север. Постройките
в новите,части на.града, целня V учаегхк, от части II III и IV учаетхци,
«а по етажи,. подземния етаж е изпол
зуван ~н.за жилище,, обнкаовенно кухни,
трапезария, .но не-~,редко а а спалня.
В I, II и трети учасгхци^ но край но
вите модерни, постройки, много от които
ех многоетажни, ех запазени и- стари
дхрвени н каменни здания, издадени и
надвесени н а д хеспите улици, ^'малки
•ремрежени прозорци, — типични по
стройки на ориента. Хигиената в тия
бдания не ЕИНВГИ е спазена.
В ноарзастроеннте след последните
вайни част от IV участжк н донегде от
Т — в така наречените• контрабандни
' настройки, типа на зданията е почти ед
нообразен: малки едноетажни тухлени,
кирпичени постройки, изложени сравни
телно хигиенично, най-вече с гдрб кжм
«евер, ада строени но едни примитивен
вачин и план, без достатхчво средства
и удобства н без да бхдат спазвани изи
скванията на хигиената. В още но лошо
н.зшзерпо положение ех .жилищата на
циганите — новата цигански махла,
*жоито представляват мйниатюрии ехлушви кирпичени котурки, без вхздух, све
тлина, отопление -и какви и да .било
удобства:
В новозастроените части IV н V- и
учаетхци има прокопани множество ями
«а приготовление на керничи, които об
разуват локви от настояла вода н слу
жат за аквариуми ч на аУзфелисите. Уличпнте чешми в ио-големата си. част,
^коради липса на отоца за "проливаната'
шрди, образуват водв и локви, които схздават също условия за виренето на ко
марите и за разлагане през време на
летните горещини. Направени са ност&пки пред общинската техническа власт за
яоир&кката на уличните отоци и гдето
в§ма — канализация на специални отвод
нителни кладенци. Шшхлване ниеките
места в града, регулиране нивилнране
на-улиците, ще бхде предмет на работа
от тазгодишната временна трудова повнпост.
•. . V
... Отоплението в домовете ставах даМаринови печки едхрвз, по-редко с ка
меня вхглища. * Нужниците в новите по
стройки са или на канал, свхрзанп с
канализационната мрежа, или па ями,
щшентирани ияи само иззндаии^Каналивацион вата мрежа е прокарана в V и
половината на IV учаетхк н в една са
мо малка част от останалите учаетхци,
като обхваща за сега повече от 500
частни разклонения. В*останалата част
на града -йзхвхрлнне на феколите^се
нзвхршва по примитивен начин" с помоща ва отворени бурета и черпачки. Об
щината има специален асенизационен апарат с три цилиндра, ала от войната
пасам, поради липеа па схедннителна
черва, изшшувавнето на апарата става
вевхзножно. Направени са ноетхнкн за
иабавяние на потребните схединнтедни
части. Градските фекадни ами са нами
рат северозападно от града, зад пкмучяата фабрика, ала почвата в тая мест
ност е каменливо глинеста и абсорбция-
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т а , ' * заедно с туй и биволигичйото окисление не стайа с нужната барзана •
пхлнота. Изхвърляне* на факалвите в
тинями се извхршва от цигани. Замхрсявавне на почвата от обикновените нецвментярвни нужикчни ями, не е изклю
чено. »•••
-••'••'••
'"• т \ •
••;.' Чистенето и а града я и8Хвхр.«Гне
на уличната и. кхщяата снет през и.*теклата година с е е извхршвало'по сто
пански начин от общинското управление,
под надзора и рхководството на санитар
ните органи. За целта са бивали анга
жирани от 20—40 коля дневно., като
се е плащало отделно за всеки курс.
Поради финансови затруднения, пдащаннето на еметоноените каруцари е било
крайно нередовно, вследствие на което
числото на колата не е. било постоянно
и достатачно за иодхржане на града в
нуждната чистота. Чистотата в частните
кащи и обществените заведения не е би
ла на всякжде на потребната висота. Пбглавците улици се метат с'.15'^ метачи.
Градските сметища; поради разрастването
на града, се намират кече в близко е х - у
седство с жилищата, поради което се
поднгНа и разреши привципално вжираса за постройката па -специални еметогорни пещи. ." * (следва)

ника.
Редакцията умолява г/ г. • начални
ците на отделенията и службите при общ.
управление да не напущат, из пред вид
заповедта на г. кмета от 2 того ^ 403~
(§ -1),'~Досежн... своевременното предста
вяне сведенията на дейността си, които
трябва да се ••обнародват, както и стати
стическо информационните' сведевиа, вли
защи в програмата па-вестника в схегавляващи обществен интерес •-"-•
;.'•
Без -уехрдното- изахлнение на тая
заповед от страна на г, г. началниците
на отделенията и службите, редакцията ,
се поставя в невъзможност да дава; на
гражданството това.-от което то се инте
ресува и от което ще може дп. си_ нрави
заключенията за дейността на общинската
управа.
Трудовото бюро в-Варна заповедва
на всички младежи от 20 до 25 годит>
на 'възраст, родом от Добруджа, Тракия,
и Македония, които са* се установили на
постоянно местожителство в Варна след
1918 година, макар родителите им да
живеят в Добруджа, Македония и Тра
кия, да се явят най-кхено до 10 идущи
април в Варненското общинско управле
ние при чиновника но военните работи,
за да бхдат записани в наборния спиехк за третия трудов набор, с
; На неявнлнте се, ще се схетавляват
актове и предават на схд за наказание
по закона за трудовата повинност.
'. < По ПОДОбие на нашия вестник и
при схщата програма, е започнала из
даването на евой „Врачански Общински
Вестник,1' Врачанската община. ;
Препорхчваме го на четците, инте}
ресуващите се от общинските работи на
врачанската община, з г .г >: .<> ; .

На варненското житно тхржище от
20 до 27 тего ех докарани н продадени:

39 кола жито, 2 кол» ечемик, Г - х ^
м»сир, 4 кола боб и 2 кола фий. Цеа»4
житото 613'76 лева стотях хил., Ц^,
средна цена на хектолатр 454-20 л^
ечемик 275*60 лв., при средна' цев».
хект. 282-50; нисира 381-БО,- нри-Ср«.
диа цена хект. 285 лева; боб 383 лв.ц4
фия 600 лв., при средна цена хект. 450 н,
През цялата 1921 година от Варнеи.
общин. управление:ех издадени 614 сви
детелства за сдобиване' с задграннчнг
паспорти.
'!
-:
-~2 '-:- ..•„
.-•• А от началото на текущата- годия»"
до сега • ех издадени 176 евидетелства,,
Варненско. Град. Общ. Управдеаае
О В Я В Л Е Н И Е № 6102 :и
гр. Варна, 20 март 1922 год. ..
- В допълнение на • обявлението
под № 1826 от 2 февруари д онова
под '№ 850 т. г. публикувано в бро!
242 на.27 януари н. г. в „Държа
вен Вестник, * обявява се на .инте
ресующите, че в канцеларията на
варненското окр. финансово управле
ние (Зала Сдединение) на 25 април
н. г. в 9й/2 часа преди обед ще се
произ!?еде тжрг^с явна конкуренция
за продаягбата на 45 празднн общин
ски места, в гр. Варна между 'тжр'-сгозекото училящеи винарското -дру-;_
жестйО-.чГрозд," край Евксиноградс-Г
кито шосе, срещу приморската грз;,
дина; в кварталите: 597 от 4 парце»..
ла; 599 от 7 парцела; 581 от 7 пар-{к
цела; 595 ют 10~тгартгелгт;-594 от-12^
парцела и 600 от 5 парцела. '
•> Залог 'за ^участие :в -тжрга:- ееизисква 5% вжрху първоначалната;
цена, която ще се определи от т&рж-г
ната.комисия в деня на търга,-кой-'
то ще се уравни лри вжзлапше търга.!
Наддаването ще•,става за едив
квадратен метр. - >
•'•'•-•••>
•'Тържните • книжа съ на разпол<й
жение на интересующите" във всяко
присътегвено време1 в общинското;
управление,.,при чиновника по. тхр-;
говете, в долнип етаж на новия обштеатр Еа улица "Русенска." '•, :\'' •
.

,, Кмет: Т.Атанасов. •;
Оакг»етар: х. К, Иванов. ^

В а р н е н с к а Г р а д с к а 0 б щ и вз
О Б Я В Л Е Н И Е № 6589 >
Варна, 24 март 1922 год.Г ^:
Обявява се ва интересующите се,
че в канцеларията на варненското
окр. финансово управление на 24 ап-;
рил т. г. в 8 часа след пладне, Ш
се произведе търг с явна конкурея:;
ция за доставката на печатни книаа
за варненския общински театр, нуясД'
ни за през финансовата 1922/1923 г
с приблизителна стойност 22,000 л»;
-Исканий залог 5°/о в банково удосто
верение, съгласно чл. 125 от закояз
за бюджета, отчетносга и предпряя^
л
тията..-; .
--:'. -•' . :•;•••?.' ;•-'>{
Желающите да вземат участие^
търга, иогат да прегледатлждряшвт^
книжа всяко присътстведо;»!^3*»**
общинското управление-'^к^гожан©*
нива- до - т ъ р г о в й ^ ? ! ^ » ! ^ - ! . ! . ^ ^ ^
'_!?&? Кмететвото.

