Год. XXXI.

Варна, 26 Април 1922 г.

Воой 28.

ВАРНЕНСКИ
Ивдава Варневоката Градска Община.
ИЗЛИЗА

ВСЕКА

ОРЯ-Д-А.

-4**!> Абонамент 60 лева годишно.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА Ш или IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 1 лев; заглавие, дата и
подпис по 3 дева.

Един брой 1 лев.

Частни; на дума по 1 лева, а на кв. см. по 1*50 лв.
Всичко що се отнася аа вестника, да се напраща
до_ редакцията, кметстьото—Варна.

ОФИЦИАЛЕН ОТДЕЛ.Кметсна ' прриена. Досегашния
Варненски градски общински. кмет
Г-н Теодоси Атанасов, по много ува
жителни домашни, причини си пода
де'оставката и съвета в заседанието
си на 8-й того, извънредна сесия, я
ирие, като за вегов-замествик, в съ
щото заседание избра съветника Ин
женер Г-н Зяатан Бръчнев, който,
заемайки председателското место в съ
вета, произнесе еледующата реч:
_/" Господа -общински съветници,
....,^Считам за мой -арияген. дълг да
- "Виг -6^ш*одафа-^-^'^^1Х>вер л гтог?^^©^'
ма заевидетелствувате с избирането
ма заместник, на досегашния Кмет
Г-н Атанасов, който, според мен,
много преждевременно се оттегля от
тоя висок граждански пост, който
той с достойнство заемаше и, като
Кмет, неуморно работеше,, за да оправдае доверието ни.
Ето защо, г-да, съветници, мисля,
че ще бъда тълкувател на Вчшите
чувства и желания, като използувам
случаи в това заседание, на" извън
редната-нв сесия сега да поблагодаря от Ваша, а еж що и от моя етра-.
на яа Г-на-Атанасови за досегашната
му дейност, като Кмет иа гр. Варна.
Разчитай, че той с същата екер
гия и нредпнност ще р&боти и в бждаще, като .общински 'съветник.
Г-да Общински Съветници, длъжпоста, която ма възлагате нрн дне
шното не тъй завидно положение, е
една тежка тегоба,"с която, както аз,
така и моите помощници, ще можем
да се справим само при сдружените
усилия и съдействия на всички Вао,
а: също и на Варненското Граждан
ство. " •'•'•'''-.-: '"?' '•'-.,?. '••-••; -.V ••>- ' "
След злочеетивите, които споле
тяха вашия народ, икономическото •
и финансово изтощение, на които бе
ше изложена страната през последняга.изтребителна война, нам и на
отделните граждани — богата и бед
ни — са налагат редица тегоби. Но
вото време подвга вече редица нови
въпроси от ".- соцвален, политически,
икономически:и културен характер;
^начи нам предстои един нов живот,
още по-деятелен, още по-производи*
телен, отколкото досегашния. *И спе- -

За I илп II страница — удвоено.

а) -С оглед на податните сили
циално пък нужда от такъв се явя
на общинарите;
ва сега в Управлението на Община
б) Новото облагане да се извър
та, при разрешананието: на разните
ши от комисия, определена от общ.
обш,гшскк стопанетвенй задачи, с
съвет, за всеки участък но една, в
правилното разрешение на иоитц ний
която да влиза и но один общ. съ
ще целим да бъдем полезни на об
ветник, като председател-, и членове:
щото гражданство за повдигането на
участъковия общ. лекар, общпнокпя
неговото- благосъстояние. без разли
финансов агент и от всека махала
ка "на -едшои други СЪСЛОВИЯ.
по един гражданин, повикан от ко
• За грижливото изучваве-и зремисията.
ло обсъждане на разните общински
въпроси, това гражданство, обаче,
. в) Облагането да се извърши на:
ще разчита на нас — "общинските
самотп" место, с оглед на всички
съветници, а за това нека се издиг
усковия за едно справедливо и по
нем на висотата на положението си,
носимо облагане;
като негова избравпйци й пратеници,
г) Като база за облагането да
оез; да влагаме ч.сооек^^ат^—нена^~~г~служ^^
заведенията,
фабриките, работилници то а др. и
-васт един спрямо други и незаслуже
жилищата • в града На неколко раз
но раздразнение и остри пререкания,
ряди,
в които да се поставят при
дч положим лзсички усилия за общо
тежателите
им и съобразно това да
то добро на града.
бъдат
облагани.
При днешния състав,на Общин
Прочее, комисията е на мнение:
ският Съвет, в който еъ застъпени
Разрядите на различните заведения
представители на шест политически
в
града
да бъдат шест и да се
партии, естествено е, че ще се-явят
облагат:
'.
*
разни схващания и тълкувания по
I разряд с по 20000 лв. годишно.
разпите общински въпроси, обоено-т
И „. „ „ 10000 ,
,
вани ВйВаг» на техните основни програмни начала: но именно за това се
III.,,
. .. 2000••,-•• .
налага една обективна и спокойна об
IV .
, .
500 „
,' .;
мена на ашми, « което ще постигнем
•V. „
„ „ 500 ,
споразумение и безспорни резултати,
VI , - „ ,
100 „
които тъй многи се очакват от ши
Разрядите за жилищата да бъ-л
роката маса, изнемогваща от създа
дат пет и да се обл-нат:
деното тягостно положение • в стра
I разряд е по 500 л в годи ш но. ната. II ,
, ', 3 0 0 : ,
„
III ,
. г 200 ,
' С този апел завършвам моята
IV „
„ -, 100 „
мисъл и ще разчитам на Вашата подражка
Според направеното от комисията
Йз дейноста на общин. ежвет.
преемвтане, въз основа на данните,
(извънредна сесия па 24 март 1922 г.)
с които тя разполага, такова едно
Съвета изслуша докладвания от
облагане ще даде годишно кръгло
помощ, кмета Михайлов протокол
2,700,000 лева, която сума ще е до
статъчна за редовното и рационално
• от 22 февруари т г. #еа натоварената
чистене на града.
от общ. съвет комисия за проучване
въпроса за облагането на Варнен
Съвета прие и одобри горния
ските граждани с такса за сметта,
протокол на комисията, с забележка:
размерите да се считат от и до, а
в свръзка с решението на Върхов
не отсечено.
ния-Административен съд, е което
е отменил размера на тия такси,
За председатели на комисиите по
облагането съвета еавначи следуюустановени от бившия общ. съвет
щите общински съветници: за I уч.
върху база на имотното състояние
Ст.
В. Попов и Петр Попов; за I I
и доходноста. *
-„
уч.
X
Хайрабедов; за I I I уч. Лука
; Имайки предвид това решение
Хамаиджиев,
Фалип Христов и Ив.
на Върховния Адм. съд,. комисията
Софийски;
за
IV уч. К^ста Стоянов,
е намерила, че требва да стане ново
Петр
Стоянов
и МоасчАрсов, за V
облагане:
Ч .•
г
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уч. Д-р Ив. Жхммов и Д-р 0. Маргив; за търговската пивца Д-р йв^
Вкийов и Ог. В. Попов.
В предградията, гдето ще стават
чистения, гражданите не плащат
такса за смет.
Чистенето на града ще става по
стопанска начин, както и до сега.
— В същото си заседание съвета^
възприе и одобри мнението на наз
начената с кметска заповед .№ 878
от -6 януари т. г. комисия, относно
таксите, които ще се събират за из
даваните от общ управление сви
детелства за добиване задгранични
паспорти, а именно:
1) Общинари, които имат доход
до 10000 лв годишно, се освобож
дават от такси в полза на общината;
2) От общинари е доход от 10000
до 30000 лв. годишно, за свидетел
ства за честност.се взема 25 лв. и
за свидетелства за снабдяване с пас-.
порт — 25 лева;
3) От общинари с доход от 30000
до 5000 лв., за първото и второто
свидетелства да се взема по 50 лв;
4) От общинари с доход от 50000
до 100000 лв., за първото и второто
свидетелства - - по 100 лева; и,
5) От общинари с доход от 100000
лева на горе -— по 250 лв. и за
двете свидетелства.
— В същото заседание еъв"ета ут
върди търговете за отдаване" аод
наем на общинските рибарски, касапски й други дюгени.
•"'....
Редовна сесия. В заседанието си
на 3 т. април съвета, по доклад на
държавното контролйорство, одобри,
щото 2Ла от общинския бюджет за
192[/22 финансова година да остане
в сила и да бъде упражняван в при
ход о-разходната му част и през 1922/
23 финансова година, до като бъде
гласуван и утвърден новия бюджет
за същата година.
.
— В последните си заседания на 5,
10 и 12 тек. Април съвета изслуша
докладите и взема регаепая по разни
търгове за продажба на иразши.об
щински месга, отдаване под няем общ.
имоти и други от текущ характер
въпроси.

БЮДЖЕТНИ
Внесения ог г. Минястра на Въ
трешните работи в Народното Съб^
рание закон за изменение А допълне
ние закова за градските общини, спо
ред който става едво чувствително
изменаване в досегашвите общински
налози и берии, не можа да се раз
гледа и гласува в току що закритата
сесея на Нар. Събрание, вследствие
на което и нов бюджет на общината
за настъпилата 1922/23 финансова
година не ще може да ее.стъкмн н
гласува от съвета.
До второ разпорежшние от цен
тралната власт, ще остане да се при
лага по а/12 бюджета на общината за
1921/22 финанеова година, обнарод
ването на който направихме и в на
стоящия брой щшключавзме. .
От централната влаег се очакват
наставления: като остава да се при
лага по аАг бюджета за 1921/22 годг;,
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терияли «а общината н по кредц*]
по конте ее събират налови и «орни,
за които има укази за доставка, ед!;
които съ отменена, ще требва ли да
гласно закова за бюджета, отчетно»-:
продължи събирането яа тия налози
та
а предприятията; за експлоатира-.
и берии, или, ако не ще требва да со
не
общ. зеленчукови грвданн, общив.1
еъеират, с какви други приходи ще
ски
и други сечища, дървени въгц.?
могат да се заменят, за да се пок
ща
от
тех; доставка медикаменти ц^
риват установените срещу тех раз
общ
аптека,
експлоатацията на мор
ходи.
'" '• -ъ ,
«
ските
студеня
и топли бани, канещ.;
(Продължевие «т броМ 2?)
тографите,
работилниците,
тухларни-5
По § 3$ п. 10, д, '..Постройка учи
ците
и
пр.",
гласувано
9,000,000
лв.,1
лище-в Кокарджа", гласуван 200,000
.
утвърдено
1,000,000
лева,
ироваведец:
лева, не е утвърдено нищо.
-л
-По*жщия%,_ 11, .^Поправка и пре до сега расход 55,641 лв.
По сжщия §, 29, д, „За всадаквф
чйетване градския канал край лозята",
расходи
по зготовляьане от общ.;
гласувано и утвърдено 50000 лв-, без
гооа
въглища*
съгласно закона -щ
разход до сега*
отчетноста
н
предприятията",
глаеу-г
По сжщия §, 12, „Премия, възна
ВЙПО
У00.000
лева,
утвърдено
З
О
ОоОО
граждение и ар. зп изряботваяе пла
лева,
израсходвано
174449
лв.
^
нове за-топли морски бани", гласу
По сжщия §, 29, е, „За всякак*|
вано и утвърдено 60000 лева, без
вид разноски по обработване общ.;
разход,до сега. .• „
По сжщия %ц13, б. „За повтромване зеленчукови градини", гласувано ц|
утвърдено 1,000,000 лева; израсход-1
пералня и баня", гласувано и утржрвано'836,117 лв.
г•-...(
дено,50000 лв. без разход до сега.
По сжщия §, 29, ж, „За купувам
По сжщия §,! 13, в, „За поправка на
един трактор", гласувано ЗОО.ОвО д,|.
тОплата баня в пожарната команда",
не утвърдено нищо.
|
гласувано и утвърдено 30000 лв., без
По
сжщия
$,34.
I,
а,
,,3а
отчуж-;
разход до сега.
По сжщия & 14, „Постройка поме даване места цо урегулирване в гра-г
да, в I, II и III участаци, улицд
щение за стерилизатор", гласувано и
„Владислав" и „Цар Калоян" а др.",^
утвърдено 50000 -лв. също без раз
гласувано и утвърдено 3,500,000-л^
ход ео сега, з
•
|
По сжщия 15, а, „За покупка кола расход не е произвеждан.
По сжщия §, 35, а, „За ренонй
за пренасяне мършите", гласувано и
на студените морски бани", гласува!
утвърдено 20:00 лв., без разход чдо
но и утвърдено 200,000 лева, иарас|
сега.
|
По ежщия §, 16, ,3а корекпия ходвано 130715'50 лева.
По сжщия §, 3*, б, ,,3а направа"
долищата в и;около града и в мор
на тбплИ "морски бани *'-, гласувано я
ския .брег пред, приморската:"гради
утвърдено
300,000 лева, израсходва
на", гласувано и утвърдено 50,000
но 37372 лева.
!
лева, без расход до сега.
По ежщия §, 39, „Борба с безра
По ежщия §, 17, .Поправка пъ
ботицата и създаване работа на без
тища, мостове;и чешми из лозята и
работните, невилиране разни улицг
поддържането им", гласувано *и ут
из града и пр.", гласувано 200,00*
върдено " Ю,0ОР лева, израсходвано
лева, израсходвано 95967 лв.
)
8819 50 лева. ?:
По ежщия §, 18, ,3а направа вра
0 Т Д Е Л В.
та и ограда в приморската градина",
гласувано и утвърдено 50,000 лева,
I Допалнителеи бюджет.
нзрасходваво 112580 лева.
Но § 37, „3л купувана цодобреи
Но сжщия %: 20, а, .Измерване и
породи
жреци, кобили, бикоЕв, кравв,
снемане ситуационен план на градс
1
овце,
кочове,
нерези свини, кози, до*
ката мера в чертите па землището ',
машнн
птици
в пр. а , гласувано
гласувано н утвърдено^ 50,000 лева,
85,000 лева, утвърдено 25,000 лева,
без расход до сега.
израсходвано 8000 лв
'.'.-.:
'По сжщия § , 2 2 , а, „3& доиекарПо
%
38,
„
Възвръщане
надвнесо
ваее- поддържаве, украсяване летния
ни или неправилно внеоени в общин
кинотеатр и за музика или оркестр
ската каса суми от всякакав вид'*!
при него и постройка бюфет при не
гласувано и утвърдено 50,000 лева,
го ", гдасувано и у гвхрдено 100,000
изплатено
7623 65 лв.
лева, израсходвано 122463 л.
По
§
40,
2, .За покупка пишуш*
По ежщия §, 26, б, „Поправка по
машини,
циакографи
и др. и за ре
мещението на пожарната команда и
монт
на
старите
такива
и една же«
приспособлението му за гимнастичес
лезна
каса",
гласувано
и
утвърден»
ки салон ва обучение командата, ин
300,000 лева, израсходвано 9040 &.
сталиране ярмомелката за мелене яр
По сжщия §, 3, „За основаване в»
ма за добитъка ,и др.", гласувано и
общински диспансер", гласувано *
утвърдено 100,000 лева. израсходва
.утвърдено 20,000 дева, без расход
но 5000 лена!;
По ежщия §, 2*, б, 8 3а насичане до сега...- '".. •-•_. •
дърва чрез наемане работници в се
По | 41, а,- „Временно добавачна
чището на общинската гора за смет
възнаграждение на чиновниците *
ка на гражданите*, гласувано и утслужащите", гласувано 6,000,000 лв->
върдево 2,000.000 лева, израсходва
утвърдено първоначално 3,860,008
но 231,57315 лв
дева, с допълнителния бюджет та*
По сжщия, §; 29, *, „За оборотен последната сума е увеличенас228748&
капитал на общинския магазин, кой
лева и целия кредит по този | ст»'
то извършва доставки на иатерияли
ва 6,147,48о лева. Неплатено доЗ*
от първа необходимост на бедни
Март т. г. 4,891,520-51 дева.
:
Варненска граждани, както и за иа
у По { 42, 4, .Направа иди фовд

1роЙ 28.
за курорт, здания", утвърдено 106800
лева.
По сящия §, #, ,#§нд за подоб
рение екотоводството*, утвърдено
100,099 лова.
Приповторение на пряходо-расхедния бюджет за 1921/22 год.
Приход: гласувано 69,837,897 л.,
утвърдено 45,384,097 лв. Постъпило
до края- на Март месец 1922 година
14,627,528-17 лева.
Тасход: Гласувано в9,8В7,В97 лв.
утвърдоно 45,434,097 лв., изразход
вано до края на март м. 1922 год.
15,314105,95 лв. Преразхода е пок
рит от временни средства, кодто се
покриват от следващите постъпления.
В следващия брой ще запознаем
гражданството и читателите с щато
вете и с числото на служащите при
общинското управление и разните об
щински служби, за да се види, каква
част от бюджета се отделя за техната издръжка.
—0 решение № 134 от заседанието
му на 24 иарт т. г. (извънредна сесия)
съвета, по доклад на помощник контролйора при общинската каса Тодо
ров, разреши да се изразходват по
стопански начин, съгласно чл. чд. 161,
162, 195 и 201 от закона за бюд
жета, отчетноста и предприятията, в
размер, какъвто нуждата налага и в
кръга, на разрешените кредити, су
мите по разните разходни параграфи.

Варненски ббщиескн ^Вестник
. От частна работа — равбнчване на
дървен строителен материал и др. е по
лучено 6 4 0 0 5 лева.
?
Изразходвано е:
За заплата на работници 18621*60 л.
„ покупка на равни матер. 2600*10 „
Всичко разход лева 21225*70.
Общинската пералня, за време от
I до 6 април т. г. Направени 847 по
сещения и изпрани 6816. броя дрехи.
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ори ереднл цена аа хект. 290 лв., 3
кола миснр, по цепа 400 лв. •/•кал.;
при средна цена на хект. 300 лв., 1
кола овес, по цена 420 лв.; при средна
цена па хект. 190 лв., 6 хола боб, п*
цена 382 лв., 1 хола ръж, по цена 504
лева % кил. при средна цена на хект.
375 лв. и 3 вола фий, по цена 600 л.
% кил., при средна цена на хект. 450 л.
Техническо отделение. Ог 25 март
до 20 април с трудоваци се извършиха
следните работи от техническата централа:
1) Продължи се прокопаването на
отводнителния канал за „Франга-Дере.и
2) Продалжи се изработване пътя за
„Дамянова" махала.
3) Привърши се изравняване пътя
за „Максуда."
4) Привърши се прокопаването на
ул, „Венчан" и „28 линия."
5) Започна се прокопаването а из
равняването на ул. „Кавалска."
6) Трасира се втората част . на от
воднителния канал: от шосето към
„Максуда."

Общинските цветни градини и овощ
ни разсадници, «а време от 1 март до
15 април т. г.
:
1) Пречистени са всичко 67,000 овощни и сенчести дръвчета.
2) Изкопани от общия. гора и доне
сени 3000 лицеви, дравчета.
3) Насадени са овощни и сенчести
13,000 дръвчета.
4) Посети семена от Шипки » кгр.
" от борове 2 кгр. от цветни семена и
47 различни сортове.
5) Насадени са 30 фигури из пар
ковете пролетна цветя, теменуги и други
разни.
Общинския театр. През март м. т. г.6) Облагородени са 1,800 овощни
от
общинския
театр са дадени 29 пред
дръвчета на калем.
ставления,
от
които:
13 в зала „Съеди
7) Произведени са 35,000 разни
нение"
н
16
—
в
К.
Равков. Ог тях;.
коренчета от летни цветя в цветарници
24
вечерни
и
5
дневни.
Представленията
те за нродан.
.)•
в
зала
„Съединение"
съ
посетени от
8) Сменени са и почистени саксиите
3745
человека,
а
тия
в
К.
Ранков —
на около 12,000 цвет. разтения, които
от
3077
человека.
се отгледват в цветарниците.
Приход: От зала „Съединение"
9) Направени са 1 0 топли парници,
18158 лева и от К. Ранков .— 28366 л.,
с тор 8а цветя.
а всичко 46524 лева.
10) Метени са и изхвърляни боклу
И з дейноста на отделенията и
Играни еь пиесите: „Леля ни," „Па
ците от алеите на градините 8 пъти.
службите при общ. управление.
рижкото Кафене" два пати, „Жестокия
- 11) Реголвано е н" подготвено" 3"де-~
Електрическото отделение, за време
Благодетел," „Мнрондолина' „Сирена,"
кара за посеви на семена.
„Боброва Шуба" шест'пати, „Жевидба"
от.27 март до 16 април т: г. Изработен!
12) Направена е нова алея за мор.
план на XIV трансформатор. Скачени
женски бани 300 м. дал. и 12 шир. два пъти, , Фарисея" два пати, „Инстин
ктът" три пати, г Морал" четире пати,
39 нови и допълнителни инсталации.
13) Отпуснати са разтения безплат
„Бланшет" два гъти и , Съдиите."
Проверени «почистени 6, 7, 9, 15 и
но на училищата в града, които кост
16 трансформатори. Продължа се ремон
ват повече от 10,000 лева.
та на инсталацията в морската градина.
За ивваршванието на гореизложените
В улицата „Се. Марина" се постави ед
работи в общнн. градннв [разходвано е
на нова електрическа ламба. Проверени
всичко 58,172 лева.
ся 41 електромера. Проверени са ламПостъпили са от продажбата на
-бнте н количеството на свещите на 28
цвет? и други разтения вснчво 52544 л.
Благодарност изказва варненското
клиента. Пломбираха ее и'.се отнммбиС 160 дугаи' трудоваци прекопанн
градско
общинско управление на Великораха ланбитс ни 17 клиенти. Започнато . са 35 декара,'залесени горички в ре
Британекия
в градът ни консул Г-на. Л.
е воиравага на 6 травефориатор.
голвано е 2 декара за нйпранение път
X.
Хърст,
за
внесените му в общинската
за жев. морски бави.
Електрическа централа, за еъщош
каса 1500 лева помощ за бедните Вар
Извхршепата работа от трудоваците
време. Изработели 28940 киловата елек
ненски граждани, но случай смарга на
струва приблизително 8,000 лева.
трическа е..ергия, за добаването на коя
любвмата му н уважаема съпруга г-жа
то е изразходвано 12498 литри газйол.
Аоа Мари Хърст.
Ветеринарното отделение. През март
Жилищната комисия, за през месец . месец е прегледано и заклано:
Скъпотията, особенао на саестннте
март т. г. Постъпили н разгледани 636
Волове 357 глави дали тегло 51808 кил.
продукти,
болезнено души Варненското
заявления, извършени 595 анкети, обра
Вол. бик. 4 ,,
„ '.«
628
граждаветва.
зувани 127 дела, разгледани 1 0 1 дела,
„
„ 8599 „
Крави 78 „
По този ПОЕОД от страна на общин
отложени 23 дела, прекратени 14 дела,
Телета 43 ' „
„ ,,, 2709 „
ското
управление на 30 тою се подаде
анкетирани са 104 свободни .жилища я
„ „ 13641 „
Биволи 78 „
до
Министра
на финансите следующата
помещения, направени са П 9 • настаня
Биволици 64 „_ „ . .,.,, «8733
.«« „
-телеграма
.
"
&
8576:
вания и са язваршенн 16 размествания!
Малачета 16 „
„
,,',.' Ю18
София
177 .,
Овни.
12
„
„
Общинската техническа работилни
МИНИСТРУ ФИНАНСИИТЕ
'33-»,
Овци
ца, за време ог 15 до 31 март т. г;
»
в»
„
Парчове
3
„
',,
Изваршени разни работи за. общински
Свъпотиятя » градът па е непоноси
16
"Кози
1•„
„
„
...... „
потреби и нужди на стойност 25470 лв.,
ма, особенно аа съестните продукти от
Агнета 1028 .,
„
„'5445
„
по-важните от които с а : ремонтиране
първа необходвмост: хлеб, месо и риба.
Свини
357
„
„
„
23470
„
общинския фаегон 3600 лв., направа
Градът е накодчен от пришълци н про
Уничтожено от охтика (ТпЪегсптозм)
дюшеме на пожарната машина 2000 лв.
ходящи. Като прйставищен пункт, изнеса
9
глави
волове, от тегло 589 кил. и 1
довършване парапетите на новия общин
причинява Н8Й-МП0Г0 скъпотията. Недо
свиня от трихина, от тегло 4 0 кил..
ски театр 600О лв., направа на 75 ко
волството в маеата е голямо. 3 * запаз
ла, далги 2 7л метра, дебели 10 '— 15
ване ешнииТствието нуждно е о време да
Житното тържище. От 4 до 1 0 ап
с/м за закрепване патещата из лозата 2
се облекчи положението. ••_
рил докарани и продаден»: 59 кола жи
хиляди лева.
'/"•>''••'-•'.,"'•,'•
: Молим нарежданието Ви да бъде
то, по цена 612*80 лева стотех кил.;
С общинския трактор е из»рано 100
епрен износа на брашното, месото и ри
при средна .цена на хектол. 459*60 лв.,
декара земя в повате гробища за 7000 л.
бата, ако не нзцело, то псае е 40°/«,
1 кола ечемик, по цена 500 лв. •/• кил.

Хроника.

. _ У * « ^ '•** -*&Х.*&^ 3&*. . -й •.«--
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вяаче положението ще се влоши още
иввече. •"•'•• Пом. Кмет: Михайлов.
* Нуждно е я гражданството да пове
де съответна борба против сишотнята, как
то и по-голямо съзнание на граждански
.-дълг в тия, които, в стремежа си за го
леми печалби, не държат сметка за ну
ждите на гражданството.
т
- —'• В свръзка С нарка на хлеба, кмет
ството'издаде следуюшите две звповеди,
аа точното изпълнение, на конто трябва
да бдят, както органите на власта, тай
и'гражданите.
Контрола върху теглото може, да се
упражнява от всеки гражданин и за не
пълното тегло да се заявява на най-блнската власт, а за качеството — при
вай-мадкото съмнение, че не отговаря
на установеното качество, хлеба да се
поднася на близката санитарна власт
ва анализиране.

ЗАПОВЕД
№ 434
гр. Варва, 6 Април 1922 година.
Подписания Кмет на гр. Варна,
вследствие протокола на специалната
комисия, назначена да се произнесе
в-врху нарка, койго требва да се ту
ри на произвеждания в града хлеб
аа продан и на основание чл. 64 от
.закона за градските общини,
'* 3 А П 0 В Е Д В А М :
1. От утре 7 того хляба, който
се произвежда в гр. Варна за про
дан да има тегло 1 килограм и да
-се продава—белия 7-50 лева, а чер
ния—типовия 6-20 лв.
.. 2. Вжзлагам на санитарните влас
ти при общината и полицейските ор
гани в града да следят за точното
изпълнение иа настоящата ми запо
вед, като против нарушителите % --"
хлебари с&ставят актове и конфис
куват хлябовете, ако се намерят не
доброкачествени или неотговорящи'-'
на-определеното тег.г>о.
3. Всички граждани, по силата ш$
взетото от общинския сжвет на 3 то
го решение, имат прано да контро
лират по фурните качеството и тег
лото на хляба и* за намерения недоб
рокачествен хляб илк таклв, който
не отговаря на определеното тегло,;
да с&общаиаг веднага г, общинското
управление; и,
-.
4 На настоящата ми заповед да
се дае най широка гласност между.
гражданите, чрез общия, глашатай.
Подпис. Замест. Кмет: С- Фтичев.
З А П О В Е Д
№ *$тЗ
гр. Варпа, 10 Април 1922 год.
Подписаният Варненски Г}адски Об
щински Каег, като ваех пред вид,'че.хлебарите снетат, че в сжглдсае съе запо
ведта ми ^6 434 от б\т<>го, като приго
товляват хлеб освен НО 1 ЯГр. II 110 2 КГр.
което е ногрешпо и, в допълнение на заг
пбседта' ки под посочения по горе № р,
о 3 А П 0 В ЯД. В А М :
. !
Хлеба,- който ее приготовлява от хлебарите- »•,; гр. Варна, да "се ириготовлява
по тегло семо 1 кгр. или д /а кгр., но в
някой случай ь«е бав?. да баде ио 2 крг.
На санитарните в полицейски властив града вдалата»' да •'следят, за точното
взпалоевие н* тая ш ваи-дад. като про-
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III степен на мрежата, I категория в»
тив нарушителите й съставляват" актове
доста, 6 0 0 лева, 2 категория 7 0 0 лева.
аа наказание.
Ъ категория 1 0 0 0 лева и 4 категория
заи. Кмет: С. #ТЙЧЕВ.
2 0 0 0 лева.
В брой 10 Й на „Джржавен вестник"
В парвата степен влизат мрежите,
от 13 тек. Април, е публикуван „закона
които имат п)-вече от 1 0 0 0 прави по.
за баджета па Дкржавата за 1922/23
стове, в втората степен — о т . 201 д»
финансова година", според пойто: на
1000 прави постове и в третята -.
приход се предвиждат 4,545,740,000
всички останали.
•'..'..".'•
лева и разход —4,646,163,413 лв. Втая
В I категория влизат даржавннте
последната сума влизат 420,500,000 лв.
постове, които се заплащат; в I I кате*
бюджет по изпалнение договора за мир:*.
гория — теби, открити в жилищата на
Правим следующите интересуващи
абонатите, които неупражияват занятие,
гражданството и четците извадки от тоя
общинслите и обществен на учреждения;
заков:
.'.
в III категория — тези, открити в за
По чл. 8. Таксата за задгранични
веденията, гдето абонатите извжршват
те паспорти се увеличава'от 20 на 100
тжрговия, или упражняват, професията си;
лева, а за учащата се младе;.; от 10 на
магазини, кантори, кооперации, лекарски
50 лева. '
кабинети, лекарска- клиники, адвокатски
По чл. 10. Помощите, давани на бед
писалища и пр.; в I V категория — те
ните войнишки семейства, престават от
зи, открити в хотелите, бирариите, кра?.
1 Април. 1922 год.
мите, гостилниците, банките, дружествата
По чл. 48. Таксата за простите писма е 1
и прочие.
- лев за всеки 20 грама или дроб от 20
— С заповед № 61 от 2 0 того вар
грама. Таксата за просто писмо, подаде
ненското градоаачалство заповедна: ВСИ
но за доставяне в сжщия грат, е 50 ст.
ЧКИ жители на гр. Варна, от м&жки пол,
На недоплатени писма не се дава ход.
по-вазраетнн от 15 години, да се снаб
Таксата за прецор&ка н за обратна раз
дят в един-месечен срок с открити ли
писка е по I лев.
стове от градовачалството, с' портрета ва
Абонамент за пощеаски кутии за все•предявителя,
ко тримесечие е 75 л. или 300 лева за
Тоза се нрааи ст цел. да може поли
година.^
цията
да следи по- ефикасно за пеблаЗа писновна кореспонденция, адреси
гонадеагнате
елааентп.
рана „до поискване", се сабира от по
лучателите такса от 1 лев ва всека пратка.
О Б Я В А
Зй всеко изгубено препорачаво писмо
пощенското управление плаща 100 лева. ' - ., '
,.-Л8330
•
Таксите за пощенските записи е 1
Варва, 18°А.ирил 1 2 2 2 год.
лев до 50 лева включително и Г50 лв.
Обявява се иа интересующите се, те
до 100 лв. включително.на 29 април т. г. в 9 часа нредй~обед
- За записите от 100 лева пагоре до
ще се произведе е_канцеларията нв Вар5000 лева включително се взема по 30
неп. Окрхжно финансово управление тжр.
ст. за всеки 100 лева, или дроб от 100
сге явпа конкуренция за отдаване в»
лева н от 5000 лева до 20,000 лева
предприемач отпечатването и сгяванеи
включително по 50 ст. за всеки 100 лв.
на „Варнепски Общински Вестник" за
или дроб от 100 лева.
^
;
време от 1 Април т. г. до 31 Марг 1923 '
Такса на един формуляр за ; пощен
.-• Приблизителна стойност на предпри
ски запис е 30 ст. За разписка се взе
ятието (само отпечатването и сгаванеи
ма 20 ст.
;
е 20,000-лв. йскапий залог 1 0 0 0 лв. в
Таксите за телеграми с<? сметат по
банково удостовери...-;-;.'. Тьржните .каиж*
50 ст.-зл всяка думи. .-Нмй-ма.-.хата та
може да се 'вкднг 'всекк' ирнежтетвен Дй
кса аа всяка телеграма е 5 лева.
в Общинското ун(твленис при чнт>вним
За лелка телеграма се сжаира и по г . по тарганеге.
• • .
20 ст. за бланка и разикска
ОТ КМЕТСТВОТО.
За всяко отделно доставяне на една
О В Я В А
телеграма в един и СЙЩ град, е изклю
""№'8557 !
чение на парвия адрес, се взема по 3
лева'за всеки 100 думи.
гр. Варна, 20" Април (922 година.
3» рбжрзите* * телеграми, таксата е
Обявява се на интересующите, "й
тройна."
!в канцеларията на Варненското Окр:
Таксата за телефонните разговори, с
Финансово Управление на 20 МаВтпродължителност три, или дроб ог три^
г. в 9 часа преди обяд ще се произ
минута време се определя: '
- :
веде т&рг с явна конкуренция »
а) За,градски разговори, водени ме
продажбата на общинските цраЗмжду абонати ннеабонати.от публичните
места в квартал № 533 парцел $ 8
кабини по 1 лев; н
\ "" •••'"'от 328-80 кв. метра а в квартали
в) ^за междуградски разговори между*
233 парцел Л5' 7 ' от 182-30 кв. «•
станции в един окраг 7 лева, между' З а л о г за. правоучастие в тжрг»
стаяции 15» саееден озраг "10 лева и
се изисква 1 0 % вжрху първоначал
между станции от несаседки окразн 15 л . \ ната цена, г коато ще се определи
Барзиее разговори се * таксуват в '
,. троен размер. --•
. • •- -•* деня аа търга/от т&ржната коиисив
който ще се взравнй веднага сле.
Годишния абонамент за тедефоняте еV
възлагане
иа тарга.
1 етепен на...мрежата, I категория 1 на
Наддаването %ще става на кваД*
поста, прав пост 5 0 0 лв., 2 категория
ратен метр. . *
1000 лв., 3 категория 1 5 0 0 лева н"'4*
Тържнате книжа5 са на равполокатегории 3000 лева; I I степен на* мре
жбние всеко приехтетвено ьреие
жата, I категория на поста, 6 0 0 лева,
общинското управление при ЧИНОВНЙ'
2 категория 8 0 0 л е в а , . 3 категория
жа на търговете.
1200 леа4>'и 4 категория 2500 лева.
ОТ КМЕТСТВОТО.

