'-• /

Варна, 20-^ай, 1922

Год. XXXI.

0

г. , А * ^ / ? ^ / ( В р о 1 | 31. -

3^113да-ззе^ IЗлзрЕк^ЗЕгоь^ег.тг* 1 ' р л д с к а

О б щ и н а .

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III иди Гу* СТРАНИЦА:
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Зоичио-що ее отнаея ва веетника,,да ее напраща.
де редакцията, кметството — Варва.

За I или II страница — удвоено.

МНЙ-ВЪв-ао..

ната му е с' разстроени 'фипансии, тя,
безразлично от каква хоря ее управлява,
не ще бъде в положение да му създаде
ония блага и ония сносни условия за
живот, каквито то е в правото си да
. оччква.
С окръжно предписание до овръжПодир тил неколко думи, пие започ
ните управители от 5 того йод № 3124
ваме, байнрайкя се па-изнесените до се
министерството, на гжтрешннте работи и
га-бюджетна да.ши, да шиагаме мате
; народното здраве съобщава: изборните
риала за едян бъдещ исврепен и урав
* учреждения да ае гласуват бюджетите сн
новесен бюджет.
' до като ве бъде прокаран закона, който
. Ще започнем от приходите, според
предвижда за тях нови приходи и който
досегашните узаконения.
] народното събрание пе у-сне да гласува
* преда закриването на сесията му. Прие
- Когато се гласува от Народното съ
мането на тоя закон ще стане но-късно,
брание закона за -новите приходи, тога
* което ще се съобщи своевременно, като
ва ще се занимаем и с тях и ще раз
] ще бъдат дадепя нужните, зареждания за
гледаме, до колкото те- би*:,* компенси-^
^гласуването на бюджетите.; До тогава,
- рали това, което: се отнема от некон до
I обаче, т. е. до гласуването и утвжрждасегашни "приходи, като напр. „връхнини
; ването на ноояте бюджета, изборните
те" върху данък занятие, сграда, нозе; учреждения ще прилагат старите си бю
мелен налог и пр.
• дгнетв, но които ще изплащат и з&плаНе е нуждно да обясняваме главите
г твте, добавъчно възнаграждение н 2 0 % .
и параграфите на приходната част на
Прочее, както и по-рано изтъкнахме,
бюджета, според както ги нарежда зако
. за нашата община, до като се гласува
на н правилника, защото това състав
- закона за новите общински приходи, осталява формална страна, което няма зна
' ва да се прилага бюджета за изтеклата
чение за същественната — за материал
1921/22 финансова година.
ната страна.
"
В неколко предшествующн броеве се
При все това, ще даржиме реда,
изнесе: какви еж ' утвърдените приходи,
според както се нарежда- приходната
какви са постъпленията и какви еж раз
часг на бюджета.
ходите през цялата финансова година.
За сравнение взимаме последния бю
Надеем се, че варненското гражданство
джета за 1921/22 фап. година.
е вече осветлено върху бюджета, а С1е1) Приход от „ползуване от ката
дователно — и върху финансовото по
фалките за погребение" е гласуван 200
ложение ва общината. То не е розово.
хиляди лева, утвърден е от министра 50
Върху него е трудно дазре само да се
хиляди лева, а е постъпил 23822 лева.
управлява, а не и да се твори. А колко
- По тйя приходен § не може да се
паздрелн нужди очакват своето аадово- |
предвиди повече от лева 25000.
лаване?
2) От „продан на всекакъв вид не
Поправянето — до вазможна степен,
годни
и непотребни материали и други
финансовото положение на общината, е
движими
имоти,*' е била гласувана" и ут
най-голямата грижа на сегашната общин
върдена
сумата 270000 лева, а е по
ска управа. Това поправяне тя ще дири
стъпило
само
сумата 31123 лева.
а) в проектиране н гласуване един нскреПо
този
§
може да се гласува сума
нен и уравновесен бюджет; и, б) в" въз
само
ако
има
такива
материали. За да
можни сакращения на разходите и икопостъпи
срещу
27.0000
лева само сума
ябмйи по всички направления. ..„-'
та
31123
лева,
вначн
е
немало такива
Но*като едно от сигурните средства
материялн
за
продан,
колкото
се е приеза подобрение на финансовото положе
ло„
от
съвета.
ние, общинската управа ще дири н'в
По този { може да се предвиди найвъдействивто- на варненското гражданнного
една сума от лева 30000.
епво. С' своята готовност да си изплаща
3) Приход от „реквизирани материали,
недоборите и "редовните налози, такси и
верни, то ще спомогне твърде много ва
водопроводни тръби" и пр., както и от
иоправяне финансовото, положение.
циркулиращи между града и мертноста
„Пейнирджик" мотора» лодки, съвсем ве
, Варненското гражданство трябва да
требва да се предвижда, защото нито
•е пронвкве от съзнанието, че ако общи
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реквизирани материялн, нито моторни
лодки има.• ' .
• 4) От „наем па общински сгради"
е гласувана и утвърдена сумата 860000
лева, а е постъпила сумата 869484*04
лева. Отдадените тая година под наем
общински сгради получиха добри наеми
и въз основа на това, по този § може
да се предвиди едян приход, от лева 1
мплиоп* (1,000,000).
5) Ог „наем на общински места:
бостани, ливади, ниви и нр. е гласувана
и утвърдена сумата 246000 лева, а е
постъпила сумата 12493559 лева.
По този § не йоже да се предвиди
по голяма сума от лева 150000.
6) „Приход от студени и топли^мор--^
~св? "бани*С е" гласувана "и"~у~тв'ърдена~"сумата 750000 лева — 350000 лева от
първите и 400000 лева от вторите, а е
постъпило: от първите 137230 лева и
от вторите — 20876 лева, а всичко
158096 лева. Експлоатацията им беше
по)стопански начин. Обявен е търг за
отдаването им под наем. Търгът ще по
каже какъв доход ще дадат, та ще се
чака резултата от него.
7) Поиход „от общински гори", е гла
сувано в утвърдено 250,000 лева, а са
постъпили 364056 лв. При един добре
проучен стопански план за експлоата
ция на общинските гори и за използува
не, с разрешене на правителството, близкостоящите държавни сечища за нуж
дите иа градското население, последпйото, като ще се сдобие с по-ефтени
дърва, и общинската каса ще може да
извлече по-голяма полза; тъй че един
приход по този § е възможен от 500000
лева.
\
8) От „продажба па цветя, букети,
дръвчета плодове, сено, кастрацн от дър
вета на градските градини н булеварди",
е гласувана и утвърдена сумата 350000
лева, а е постъпила сумата 162,567*09
лв. При най благоприятни условия, на
приход по този § не може да се пред
види, освен сумата 200,000 лв.
9) От .общинския лозов разсадник",
е грасувана сумата 1,000,000 лева, &
е утвърдена сумата 1,670,000 лв. По
стъпленията са 641,197*72 лв. Въпро
сът за бъдащдте постъпления е в зави
симост от приготвените н възможните да
ее приготвят материали за продажба. На
всеки случай, по този <} може да се
предвидя на приход една сума от 900000
лева. ''".

Страняла 2
10) От „паша на добитак в градс
ката мера", е предвидена и утвардена
суната 40,000 лв., а е постапила еумата 5,742 лв.. Нуждна е една наредба
в един надзор за пашата в общинската
пера, особенво на търговския добитак,
и, в такав случай, прихода може да вазлезе до 40,000 лева, обаче, при сегаш
ното положение, по този } не може да
се предвидят по-големи суми от 6,000
дева.
11) Ог „магазинаж на общинските
влагалища", е гласувана и утвардена
сумата от 80,000 лева, срещу постъп
ления от 70,900-25 лв. Може да се
предвиди пак сумата от 80,000 лв. •
12. Ог „общинската житна бореаа,
е гласувана и утвардена сумата 20000
лева, а е постапила сумата 18655*60
лв. Като се има пред* вид, че поради
закона за консорциума но продажбо-покупките ва зарнените храни, както в
поради други причини, градската житна
.борса беше лишена от идването на кола
с храни; зато се има пред вид и обещающата тази годишна реколта, — по то
зи § може да ее предвидв приход от
50,000 лв.
13) От «градската болница и от ам
булаторните", е гласувана и утвардена
сумата 34,000 лева, а е постапила су
мата 19.520 лв. С вероятност сигурно
да постапв, по този § требва да ее пред
види сумата от 20,000 лв.
14) Ог- .фабрики и други заведения",
е гласувана и утвардена сумата 50000
лева, без постанления до сега. "
Тук далжям малко обяснения по то
зи приход.
-—Според „закона взгтхнпгеннтзтгцезо-*
пасноста на труда" (чл. 24), работни
ците при фабричните, индустриялните и
други заведения и работилници, подле
жат на редовен медац. преглед. Такива
заведения с работници от 10 до 100 ду
ши могат в да имат, могат и да немат
(факултативно) свой частен лекар, оба
че, заведенията с ио-вече от 100 работ
ника, задължително требва да имат свой
лекар. Независимо от това, градове, в
които общо има до 1,000 души работ
ници в фабрики я др. работилници, об
щината е длажна да има свой декар за
тия работница. Обаче, работниците, гдето
иема лекар, требва да плащат за това.
С решение ?№ 128 от 1920 година Вар
ненския общински савет реши да се
взема от работник за горната цел
по 10 дева годишно. Оказа се, че тал
такса е малка и е нея не може да се
нздаржа лекар и фелдшер и затуй с ре
шение № 373 от 1921 год. савета уве
личи таксата иа 50 лв.
По едни или друм причини, тая так
са до сега не е сабирана, но е нареде
но за скбирането ж.
По тови § ще требва да се предвиди
сума, колкото ще е потребно за запла
тата на I декар и 1 фелдшер.
15) От "Места по улиците, площа
дите, и*ли чаршпите, които се дават под
наем на разни продавачи (сергия)", е
гласувана и утвардена сумата 150,000
дева, а е посташила сумата 43106-70
лева.
Обявен е търг за отдаването на закуповач този доход и от резолтата на
търга ще стане явно какяв приход мо
же да се предвидя. Намалението янтерланда на градът чрез изгубването на
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Добруджа, повлия на този доход, но един приход е.вазиожен от. 100,000 лв.
16) Ог „бтетапваие, копане в увраеяване на гробове*, е гласувана сумата
150,000 лева, утвърдена е 50,000 лв.,
а е постапило 12,430 лв. По/гози § мо
же да се предвиди наи-иного сумата от
20,000 лв.
17. Ог „абоианент за вода*, е гла
сувана сумата, 4,000,000 лв., утвардена е
3,650,000 ,лв., а е поставило 870426-40
лева.
Това е едно.от иай-надежните до
ходни пера и, без да се гледа на мал
кото цостапления, общинската управа се
занимава с урегулирването му и поста
вянето му в условия, конто да • дадат
минимум приход от 3,000,000 лв.
18) Ог .такси за консоааране елек
тряческа енергия", е гласувано 4000000
' лева, утвардено е 3.500,000 лева, а е
постапило 2,369,213-89 лв.
Сащо и това е едно 6т най-надежните доходни пера. Противно на постаплеяията от абонамента за вода, цостапленнята от електричеството, вапреки недоборите, са задоволителни. Пра една
строга а-системна ревизия на клиенте
лата и при едно грижливо привеждане
в известност и най-малката израсходвана енергия, дохода от електричеството
н. би бил по-долу от 3,500,000 лв.
19) От яправо шшуване от град
ските канали", е гласувано и утвардено
2,000,000 л , а е постапило 380680-65
лева.
Когато се е гласувала сумата от
2,000,000 лева, изпустнало се е из пред
-внд, че канализацията не, _е. ^прекарана
нз целия-град и че гражданите в оня*
улици и квартали, пр« които тя не е
прокарана, не са длажни да плащат
каяалко право. От тук и големата раз
лика между утвардената сума н постъп
ленията. При все това, едно проучване
на канализационната мрежа к саответно
облагане, ще цовволи да се предвиди на
приход сумата 1,00§,000 лз.
'••••',
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За да се веди, какво до днес длажн
общинската каса на служащите си за
заплати и разлики за разни години, да
ваме следните сведения:
1) Централа и секретариат, заплатя
за април 1922 г. 39809-20 лева, раз
лики за разни години 16952 лева., а
всичко
5676 Г25
2) Финансово отделение,
заплати за март 1922 год.
12736-80 лева, заплати за
април сащата година 54200
лева, разлика 49450 лева, а
всичко
11638680
" 3) Ветеринарно отделение,.
вашата за март 1922 год.
17342 лв., за април с. г.
38232 лева, разлики 41182
лева, а всичко
96756
4) Адвокатура, заплати за
април т. г.
3720
5) Комисариат, заплати
за март т. г. 6716 лева, за
април 13416 и разлики
14029-78, а всичко
34161-78
6) За сащня в „Сес-Севмес," заплати за април т. г.
.5160
7) Житна борса, заплати
за април т . г .
,7164
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8) Статистическо отделе
ние и соц. грижи, заплати за
ноември 1921 г. 13096, за
март т. г 15032'80, за ап
рил с. г. 3069820, разлики
9013-60, а всичко
67840-61
9) Общ. библиотека, за
плати за март т. г. 4215'80,.
за април с. г. 6984 н раз
лики 14758, а всичко
25957'89
10) Общ. театр, заплатя
за март т. г. 12931 60, за
април с. г. 10345, а всичко
28276'бе
11) Електр. отделение, за
плати ва ноември 1921 год.
18227*57, за април 1922 г.
43730, разлики ' 54760, а
всичко 116717-57
12) Вариен. учил. настоя
телство, за заялата за фев•,руари 1921 год. 45,000, за
|
Ноеаври с. г. 170,000 ла.,
за Март 1922 г. 170,000 л.,
аа Април с. г. 170,000 лв.,
*
разлика 589,377 лв"., а всачко 1,144,177.
1 3 . Учил. н-ство в „Сеег
Севнес" заплати за месеците
»
Септември, Октомври, Ногмври и Декември 1911 год. и
Януари и Февруари 1922 г.
16260 лв., за Март с. г.
2760-лв. и за Април 2760,
а всичко
,
„21780—
14) Техническите служби, '
заплатя за Ноември 1921 г.
20,005 лв., за Март 19*!]
год. 49466-80, за' Анрнл е.
.
година 12918Г30, разлика
^156910-40, а всичко
355,563-50
- -15) Санитарно отделете,
~«~— ,
заплати за Ноември 1921 г.
51,55560 леав, за Март
1922 год. 45,304-ЯО лева,
за Аирал 127,798*60 лева,
разлика и 142247*60. Над
ници : за Октомври и Ноем
ври 1921 год. 86,000 лева,за Април 1922 год. 12226
лв. и от 20 до 30 Аарил с.
г. 13403 лв., а всичко
478562'7«
16. Пожарна команда,
заплата за Ноември 1921 г.
25,335 лв., за. Март 1922
"/ \
год. 25,82545 лв., за Ап
рил 107203*30 лв., разлии
84640*95 лв., а всичко
248024-74
17. Архива и регистрату
ра заплатя за ноември 1921
год,. 6645, за Март 1922 г.
"
3550 лв., за Април 8604 л.,
разливи 11598 л., а ЕСИЧ.
3039*/—:
18) Дозарно отделение,
заплати за м. март 1922 год.
1280175 лева, за априли
40140-40 I., разливи 85987,
а всичко
138939'1:*
19) Общ. вестник, заплатв за април 1922 т .
4396"—
20) Нощна стража, за
плата за Април 1922
16600'—
21) Цветна градина, за- - *•
плата за ноември 1921 год.
21300, за март 1922 год.
15955 л., за април 35872,
разливи 63794 л., а всичко 136921'—
22) Нови общ. гробища,
заплатя за ноември 1921 г.
.;
9348 л., за,април 1922 гед.
9148, разлики 17460 лева,
а всичко
3615б'-;-
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23) Бюро недобори, запла
та за Април 1929 г. 20608
л., разлики 10680, а всичко 31288'—
24) Горско ^отделение, за
пати за апрнл 1922 г.
21000'—
25) Лозов разсадник, ва-,
плата
1а н н у а р н й и февруарий 1922 г. 3464, за
март с. г. 1732, ва април
е. г. 10002, надници 2§45
л., а всичко
17743'—
А всичко дхлг кхм чи
новниците и служащите
3230904-40

И з дейноста на отделенията и
службите при общ. управление.
Електрическо отделение, аа време от
1-й до 14-й май т. г.
а) Електрическо Отделение: скачиха
се 25 нови в допхлннтелнн инсталации.
Направи се плая на района 16 тран
сформатор и продължава работата вхрху
тоя на 6 .трансфортаторен- поет. Поп
рави ее кабела край женските бани при
морската градина. Прекрати се това в
жилищата на двама кдиептн. Пломбираха
се ламбяте н свещите в домовете на два
ма клиенти. Пломбираха «е ламбяте в
домовете на друга двама клиенти. Про
веряха се м поставиха на беаелектромерви до сега инсталации 18 електроме
ра. Подадени са 12 заявления за искане
електрическо' оеветленяе и се провери
вхзможно ли е да им се разреша това.
Електрическа централа: За ехщото
вреие е добита 16340 киловат-часа елек
трическа енергия, ,ва която „е,, изразход
вано 7202 литри га»1ол.
. ] , .•,-'

Общинска перални и дезинфееционата станция, за време от 5 до 11
май т. г.
. . а) Пералнята: направеннеа посеще
ния от 573 человека изпрани са 2871
вещи.
^б) Дез. етанцая: посещения от 7
человека. Дезинфектвраяя 76 броя веща
и три стаи.

Из отчета на старши общин.
лекар.
(Продължение от бр. 27)
6) Главния помин&к па населението
е тхрговия, занаятчийство, индустрия, на
емен труд и лозарство. Последната е в
голям упадхв, ала започва наново да ее
схживява и засилва. Народните обичан
са сжщите, кавто и в другште краища
на Бжлгария, и някакви^епецнадни а вред
ни в хигиенично отношение привички и
аредразсхдхци не се отбелязват.
7) Отгледването на децата става при
сжщите примитивни условия и разбиране,
кавто навслвхде в страната. Хравеннето
я вахранването на детето не почива на
някаквн научни норми. Отгледванието на
неленачета дори и от по интелегентните,
среди се е малко освободила от известни
вкоренени предразсхдаци. Умираннята от
сюмапшв смущение през летния н есен
ни месеци -са главно аа сметка на дет
ската вхзраст н се дхлжат на нерационадната отхрана. От 100 умрели от сто-,
машно разстройство през годината, 31*1
се падат на лятото, 29 8 на есента, 19 6
на пролетта и само 17*5 през зимата.

Варненски Общинско Вестник
Ог 1000 умрели 2 7 7 0 3 са в вхзраст
до 1 год., 110/2 в вхзраст от 1 до 5
години, а оставалите се разпределят меж
ду другите вхзрастнн груии. Ог 1000
умрели на пхрвата детска вхзраст (0—5
години) са падат 387 23. Сиреч: повече
от 1/з от всички смхртни случаи. Това
показва^ че детската емхртност в града
достига една значителна висота.
• 8) Кавто в всички пристанищни н
приморски градове с голям контикент при
пристанищни и др. работници, консума
цията иа спиртни питиета е доста раз
пространена. Уличното пиянство се сре
ща рядко. За количеството на употребя
ваните разни видове сииртни питиета не
можаха да се саберат точни сведеиия;
такива не притежават дори и акцизните
власти. Жейи по крхчмите не се забе
лязват. За разпространение на пиянството
между учениците ваобще и частно от
оеновните училища, немаме положителни
данни. Болести, в зависимост от пиян
ството, не са наблюдавани.
9) Облеклото иа населението е град
ско; само между турското население н.
отчасти у циганите, се срещат харак
терни иосии. Обикновено в повечето кхщи има отделни спални стаи, ала почеето дневната и гостна стая служат и
за сналнл. Кревати и одрове има почти
навсявхде; само у турското население
а у бедното циганско несхществуват та
кива, и спането става на рогоски и по
стилки вхрху пода. Има схщо няколко
ханища гдето в общи стаи вхрху голи
рогозки на кода нощуват до 50—60
души работници, предимно руски бежан
ци. Телесната; чнстота-'е.задоволителна,
макар баните по своята дева да са
налко достяпни за бедното население.
Кхпането на вхврастннте става в град
ските бани, а децата в кхщи.
10) От- индуетраллннте заведения,
воито замхрсават почвата и водите, може
да се укаже на табаханите, конто са
устроени на брега на стария канал, кой
то саедипява Девненското езбро н мо
рето. Тия наведения подлежат на срут
ване и преместване, понеже влизат в
района на пристанището. Канала и ця
лата местност около него ще бхдат заринати и попхлиени. Градската скотобоВна е модерно инсталирана, ала с те
чение на времето поради изблхсвване от.
морските вхлнн на нясячпи насипи, се
указа изместена далече от морския брег,
когато при построяванието е била над
весена над норето. Това обстоятелство
пречи за отнчане на крхвта и други
остатхцв, вследствие ва което те се заджржат в разлагат под самата скотобойна. Околната атмосфера, особно летно
време.' е наситена с миризми от разла
гащите се органвчески вещества. На
правени са цостхпхк за дрениране на
скотобойната в посока кхм новия канал,
схединяващ еверото с норето. При град- .
свата скотобойна има модерно инстали
рани работилници за чистеве на крава
и шкембета, черварияца и специална
кланица ва евине. При последната ома
автоклав аа стерилизиране на заразен
заклан довитхв ж свине след което ме
сото ее продава ва храна на бедното
население. В рвйоиа ва IV уч. около
памучната фабрика, се намират четири
пастхрмаджнвнацн, които не са напхлно
пригодени н правилно канализирани. В
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индуетриялвня квартал има една консерв
на фабрика и една сапунена, ала те не
произвеждат замърсявания на почвата.
11) Санитарния контрол вхрху фаб
ричните, индустриалните н занаятчийски
заведения, схгласно закона аа хигиената
и безоаастаоста на труда," се извхршва
от специален лекар на труда, подпома
ган от един санитарен агент. За целта
лекаря води специална статистика на
труда, която представя в министерството
за тхрговия, индустрия и труда.
12) Санитарната служба в основ
ните и прогимназиални учебни заведения
ее завежда от двама училищни лекаря а
трима фелдшери. За хигиеничното поло
жение на училищните здания се пред
ставя специалва таблица. Крхчмите от
стоят от училищните здания на предви
деното от закона разстояние. Всички училищни помещение имат дхсчеп под.
Нужниците, отделни за момчета н моми
чета, ех свхрзанн с градската кавала•ацнонна мрежа, гдето последната е про
карана, илп гдето пема още такива ех
снабдени с цииентираня ами. Водата ва
учениците от чешми, или кладенци. Ме
тенето в училищните стаи е сухо, а
гдето има линолеум (редка) — мокро.
Миенето на подовете става 1 — 2 пхти в месеца, а оелосване па стените е
вар схщо 1 — 2 п. в годината. Чи
стенето се вхрши от училищните слуги
— мхже и жени. Плговалници пема по*чти в всичка училища, а гдето има, ее
причистват ежедневно. Надписи за чи
стотата кма схвеем налко.
(следва)

роника.
По случай тезоименния ден на Н.
В. Царя на 15 того, между него и град
ския кмет се размениха слледните те
леграми:
Варна
•
. Врхчвов Градски Кмет
„С удоволствие приех любезните по
здрави и хубави благопожедания, конто
ми отправяте от името на общннарите,
по случай именния ми ден. Вам и на
населението от общината моята ехрдечна
благодарност"
Царя.
София

Негово Величество Българския
Цар Борис III й
.По случай Тезовменния ден на Ва
ше Величество, поднасям от страиа на
гражданството и от моя наЗ-схрдечпн
привети и пожелания за дхлго и щастли
во Царуване, като молитствуваме Все
вишния да Ви укрепи в днешните найтрудни времена за отечеството, за да
доживе светли и щастливи дни"
Кмет Брхчков.
Бенефис ва актйора от общинската
драматическн труиа г-и Н. Гандев се
даде на 14 того вечерта в теагр К. Рай
ков, с представянето пнесата «Хъшове",
от Ив. Вазов. Това по случай 20 годиш
ната дейност на г-н Гандева.
По тозв случай градския кмет г-н
Инженер Зл. Брхчков поднесе на бенефистанха лавров венец, с следующата
кратка реч:

...

,..».

качества, ковто са цеинн добродетели
.ва вашата личност.
Прочее, приемете тоз» скромен ве
нец в памет на днешния Ви праздник.

Г-н Гандев,
Вашия бенефис днес, след 20 годиш
на неуморна деятелност в полето на теа
тралното изкуство, ми дава повод да взиалня един йриятен джлг. като Ви чест
вувам от страна на Варненското гражданетва и от моя. и Ви пожетвам да
бадете още далги години тай бодар и
предан пионер на това икуство-, което
допринася много за повдигане кулгурата
на един иарод.
Вашата досегашна деятелност м.же
би не е била тай добре вжзпаградена;
ио, вапрекв трудните времена, които от
неха вавможноста да работим в тоза
направление,' ние, Варненските граждани,
не можем да не ценим Вашите заслуги,
като едяп талантлив и скромен артист

— ОбЩИНСНИТе зеленчукови градини
започнаха да дават градинарски продукти.
При всички хали в граджт, включител
но и при рибните, както и на общия
пазар, ще има по един дюген за про
дажба на зеленчуци н градинарски про
изведения от общинските зеленчукови гра
дини, от гдето гражданите ще могат да
си купуват винаги пресни и ефтани гра
динарски продукти.
На общия пазар дюгеня се вече от
крива, а при халяте на скоро ще се от
крият,

мнение на Варненския Окр. Инжвнер ет
22-й март т . г . .№ 1569, Варненското
Град. Общ. Уарав. обявява за знание на
населението в гр. Варна, че с горното
постановненге за н. г. остава в езла в ва
1922 год. миналогодишната таблица за
определение стойността на извадените ма
териали от кариери в окага, приета с
постановление Л«. 629 ог м. септемврнй
1921 г.. както следва:

Варненско Градско Убщ. Управление
_
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Обява № 10344
Варна, 12 май 1922 година.
Ваз основа писмото на г. Варненския
Окр. Управител от 24 април т, г., под
Лг 2824 и постановлението ва Варнен.
Оср. Постоянна КОМИСИЯ, даржано на
27 март н. г. под № ^16 и писменото
8
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От всички кариери в окрага, дър
жавни и частни, открити но настоящем и ония, които биха се от
крили през теченкето па годината
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ОБЯВЛЕНИЕ
№ 10675
>

ч

гр. Варна, 1(» май 1922 год.
Обявява ее на ннтересующите, че
10 депа след публикуване настоящето
в „Даржавея вестник* до 11 часа предобед в помещението на Варнен. Финан
сово Управление ще се произведе тжрг
с тайна конкуренция за отдаване па
закунувач събирането Общинско право
.кравннна" 'за време от сключване до
говора до 31 март 1923 год.
-Приблизителна стойност 265,000 лв.
без енизотическата врахнина.;
Зчлог се изисква 5 % н ^апково удо
стоверение.
Предлаганата цена се указва само за
кржвнина в офертата годишно, бе;? 10°/»
епизотическа вржхпине, която закупувана е
"длажен" да внася вжрху добитата сумаТ
Тарлшите книжа са па разположение
в-общинското .управление всяко ириехт.. ствено греме, а в деня на, тарга при
таржната комисия, като конкурентите са
длжяши да" се съобразяват с чл. чл.
125—148 от закона за бюджета, от
четноста и предприятията. ,
От кметството.
О Б Я В .1 Е Н И ' Е
А; 10978
гр. Варна, 19 май 1922 год.

1^

От Кметството.

ОБЯВЛЕ НИЕ
(
Л: 10458
гр. Варна, 13 май 1923 год.
Обявява се на внтерееующите, че
10 дена след публикувание настоящето
в Джржавен вестник до 4 часа след
•бед в помещението на Варнен Окр.
финансово управление ще се произведе
тарг"с тайна конкуенциа за отдаване
ва отхупчик общинския валог за право
коианйе или изваждание: камхне, речен
(пороен) чакал, пасав, чимове, лед н
таксите от варениците, ва време от сключвавве договора до 31 март 1923 ход.
Приблизителна стойност 12000 лева.
Залог'се' извеква 5#/« л банково удовтоверепве.
..' х --. •V''.. ''"1

Кметството.

1 I- 1

'«О

Варнен. Градско Сбщин. Управление

изведе тарг с тайна конкуренция за от
даване на закупчик сабнране таксите
от театрални представления, забавителни
и увеселителни заведения, свирачи, певци.
и пр. за време от свлючванете договора
до 31 ' март 1923 год. Приблизителна
стойност 48000 лв. Залог се' изисква
5 % в банково удостоверение. Предла^ганата цена се указва годвшно в офер
тата.
'
Тартгннте книжа са на разположе
ние в Общ. управление всяко нрйсатствено време, а в деня на тарга при
таржвата комисия, като конкурентите
са длажви да се саобравяват с чл. чл.
125 — 148 от закона за бюджета, от
четноста в предприятията.

Предложената цена се указва в офер
тата годишно.
Тяржннте книжа са на разположе
ние всяко - прйсжствено време в Общин
ското управление, а в деня на тарга
ори тяржната комисия. Конкурентите
трвава да се саобразят с чл. чл. 125—
148 от закона за бюджета, отчетноста
1
и предприятията.-. ' ' . ' ' , ' .
Кметството.
ОБЯВЛЕНИЕ
•
'Л 10557
гр. Варна, 15 май 1922 г.
Обявява ее на интересующвте, че
10 дена след публикувание настоящето
и Даржавен вестник, до 4 ча1га след
обед, в помещението на В^рненскотр
,0вр. финансово 'управление вдеСсе" про

Обявява се на интерегующите, че на
6 юни т. г. до 11 ч. пред обед в по
мещението на варненското окр. финан.
управление ще се произведе тарг с тай
на конкуренция за отдаване на пред
приемач сабираното градско право ;,интизап" за време от сключване договора
де 31 март. 1923 год.
Приблизителната стойност 236,000 л.
Залог се изисква .5%) в банково
удостоверение. ••:•
~ Предлагащата в офертнта цена се
указва годишно само за ивтизапа без
1 0 % епизотическа врахнина, която ще
сабира й внася закупчика. '
Таржните книжа са на разположе
ние в общин. управление всяко прнсатствено време, а в деня на тарга в
таржната комисия-, като конвурентите
се саобразяват с член 125 — 148 от
закона ва бюджета, отчетноста н дредпрвятията.
"'•
•'•:'•-'
От Кметството.
Печатница Д.
- .*.. *.•'.<;

*'л.г^

с. •
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