Тод. XXXI.

Варна, 14 ю н и 1922 год.

Брой 3 5 .

Надава В а р н е н с к а т а Градска Община.
И З Л И З А В 0 Я,'К А С Р Я Д А
• Абопамент* 60 лева.годишно. ,

— Един брой I лев.
Всичко що се отнася за вестника,; да ее изпращи
до, редакцията, кметствотр— Варна.

Официален отдел.

За обявления на I I I и IV страница•§.
Официални: на духа по 1 лев: заглавие, дата нг
цодпис по 3 лева.
,
Частни: на хуна по 1 лев, а на кв см. по 1 50 лев
, 3 а I и II е т р . — удвоено.

Едва предупреждение и покапа. кжм
граждани.

рнпцате (бичкиджийниците); гатерите; •'
машини резачки па дарва и варшачви.
Годишния налог е: до 200 лева на
всеки воденичен камак за обикновена
воденица; до 1500 лева на камак за мо
торните илп водни водепици, ако, после
дните са построени на големи реки; до
2000 лева па валцов (камък) за парни
те или водни фабрични мелници: от 100
до 1000. лв. за всека даскорезачница,.
или гатвр; от 50 до 500 лева за всека.,
механически дарак, тепавица в машина • ;
даскорезачка и маслопроизводнв машина;.
от 300 до 1000 лева за вършачкн, ко
ито усдужват на трета лица срещу въз
награждение, за. в полза на общаната, ^,
в което е местожителството на притежа--, '
теля на вършачката.
Притежателите на такава заведения и "
машини ще требва да ги декларират *
пред общ, управление за. надлежно об-*
лагане.
' .. *

Но новия закон за изменепие закона
за градските общини, за напред ще се
облагат с поземлен налог за в полза па
Още п о недоборите*
общината, всички непокрити недвижима
В брой.29 отЗ май т.г изнесохме, какви имоти.- ниви, ливади, овощни, черничеви,
- недобори дяжжпт от едектричество,;водна И зеленчукови градини,, лозя, нразднп
такса в канално право разните дхржав- пространства, гори, балталъци и др.
В 20 дневен срок вееки граждапин е
ни и общ. учреждения в:;градхт йя, и се
длъжен
да. подаде в общинското управ
надявахме, че тия учреждения ще«си>взе-,
ление,
декларация
.— опис на непокри
мат бележка от изнесеното и> ще си: уре
;
тите
недвижими
имоти,
крито притежава
дят сметките.
• >'--г .,••-...:..•' 1ч: •
в чертата на общинското,; землище., с тоЗа голямо сажаление, •наде.ждитв.^и^йе, счно"обознаяеяи»-на гдвкаритв, транвцн-се оправдаха и тс^ тогава, когатеГ общп-ната ни е пред най големите парични за-' те местонахождението и вида на имота.
Всички подлежащи на облагане е датрудяення:
^.••.-..л.к.
нак недвижими имоти, според характера,
Общинското управление е решело, въ
местонахождението, и плодовитоста на по-*
преки желанието си, да цристхпи кам
чвата, се разпределят в три категории
екзекутивни марки, които ще се пред
и облагат, по. решениетна общинския еа>'
шествуват от спиране на електрическата вет, с данак, както следва:
.
енергия и водата. Но биваше ли работа
та да идва до такав край?
I група. Нива, ливади и. тютюнища,
I
категория—от
2 до 8 лв. на декар, II
Една значителна сума (около 550,000
категория
1—6
лв.,
III кат. 0 50 8 лв.
лева), недобори вна, да се събира и от
Проджлжение от бр.-34. такси върху н->застроените места, както
II. група.. Зеленчукови, черничеви,
55) От „Епизотическа връхнина?, е
в около 200,000 л глоби по жилищния овощна градини и лозя, I кат. от 5 до
гласувана
в утвардена сумата 30,000 л., ".'-.
закон, а еащо и около 50,090 лева 6т, 20 лв, II кат. 3—^16: лв., III катего
а
е
постъпила
56,66365 лева.
глобя., цо. постановления.,
рия 1 — 10 лв.
Консомирането на повече месо, а сле
От страна- на бюрото, за йедоборите,
III група Пасбища, I кат. 0 50 до 2 довател по — и клането на повече до
при общ управление се взимат пужнате
битък, е дало горния приход, който за
мерки »а събирането на тия недобори;. лв., II кат. 0 30 - I 50 лв, III катег. т. г. можо да бъде 60,000 лева.
но за. да: не се дохожда до екзекутивни 0 10 до 1 лв. •
.56) От ,акциз 1 0 % в полза на дър
мерки, длъжниците трябва; да , се погрпIV група. Гори. и балталъци, I кат. жавата", е гласувана и утвардена сумата;
жат з&.,и>дЪлженвята?си, е което ще по 1 до 10 лв., II кат. 0 50 8 лв. Ш 300,000 лева, срещу постъпления от
могнат доста и на затруднената общин- кат 0 30 ~ 5 лв. ;
220,481 99 лева.
ска каса. ,
Тоя приход е в зависимост от прихо- Общинското управление ще отпечата
Освен горните недобори, такива има и ще раздаде на граждапите иуждните да от електричеството и от_яего общин
в значителен раамер и от врахнините декларации — описи, за да ги попъл ската каса полза пяма, та важното е. да ,
варху- държавните данъци, за събира - нят и му. ги представят, обаче те—гра се предвиди приблизително толкова, кол
нето* на които финансовите държавпи жданите—знаейки това, от сега още тре. кото и посгапления, въз основа на изра
власти, еъдеВетвувапи и от общинските бва да си приготвят всички точни данни ботените нови такси, ще ама от елек
власти, полагат грижи; но и тук добрата за попалвавв декларациите, като не у- тричеството, зз да се не барка на верволя па гражданите е нужно да се прояви. крпват нищо, било в пространствата, биг ното балансиране прихода е разхода в
Нужно е да се разбере ведпаж за ви до в засетите култури, било, най сетне, бюджета.
57) От „продай па интизапскв сви
наги, че длъжимо към общината не ос в плодовитоста на почвата.
тава не събрано и немарливостта в до
Всеко укриввне се наказва, а върху детелства* е предвидена и утвадена су
броволното и навремено изплащане се недекларирания имот се взима, освен да- мата 5000 лева, срещу постжпаепия от
наказва с глоба и екзекуции; но то съ нака, и една глоба, равна на двойния 3220 лева.
По голяма сума от 3000 лева не тряб
щевременно пакости и на общинската данак.,
ва
да се предвижда от тоя приход.
каса, лишавайки: я от своевременна сред
По същия закон ще се обложат е го
ства да посреща бързате- и пвотложни дишен налог за в полза на общината в.
53) От ,направа нова и поправка на
задължения на общината.
мелниците, тепавиците, дараците, дъска- еъществующа водопроводна инсталации а

Дандкчню.

Стр 2.

В а р н е н с к и о б щ и н с к и вестнин^

стойността аа водомерите", е гласувана
и утвърдена сумата 600,000 лева, сре
щу постъпления само от 6304 лв.
Никакво основание, поне за сега; пяма
да се. предвиди по съответния § приход
от това повече от 10,000 дева.
59) От „нае1г и продажба на елек-.
тромери", е гласувана и утвърдена су
мата 1,200,000 лева, а е постхппла са
мо сумата 592 лева.
Очевидно е, че предвидения и утвър
ден приход от 1,20.0,000 лева е фикти
вен. Нреди всичко, общината е нямала и
няма за продан електромери, а и наеми
те на тия, които има раздадени, никога
не могат да дадат на приход такава
голяма сума.
V
•*•
Системата за даване нод наем общин
ски електромери трябва да се премахне
а да се изиска стойността, по сегашните
цнни, на всички дадепи под наем общ
електромери:
60) От* „частни електромернп разкло
нения'', е гласувана сумата 500,000 лв.,
утвхрдена е 50,000 лева, а е поетхппла само, сумата 254-50 лева.
Макар да има доста нови . постройки,
които ще поискат електричество и електромерни разклонения, по-голям приход
от 10,000 лева не е възможно да се
предвиди. • ;
81) От иправо за публикации (афишаж)^, е гласувана и утвхрдена сумата
20,000 лева, срещу постъпления от
10,090 лева. Постоянното приеътствие ииа един до
бър проект относително афишажа и ко
гато тоя проект са осъществи, прихода
от това ще бъде доста задоволителен.
Во всеки случай приход от афишажа мо
же да се предвиди от сумата 20,000 лв.
До тук са редовните приходи, конто,
както 'изложвхне, „ще могат да дадат,
заедно е новите приходи по закона за
изменение закона за градските общини,
един възможен приход около 26,000,000
лева. Този приход би претърпял една.
намаление: 1) от около 500,000 лева,
ако от общинския театр не постъпят^до
800,000 лева, както се очаква и 2} от
около 2,500,000 лева, ако не се обложат
за в полза на нашата община е новия
общински данък занятие банките и дру
жествата, които са клонове тук и имат
централите си другаде и са се облагали с
държавния данък върху общия доход
там, гдето са централите им.
Тъй щото, ако евентуално посочепия
горе приход от 26,000,000, се намали
по горните причини е 3,000,000 лева,
действителния редовен приход "ще бъде
23,000,000 лева.
Сега да видим, какви извънредни при
ходи могат да се очакват.
1) От „продажба чрез търг по регу
лация н в замена градски места и от
отчуждаване общински места за държа
вата", по бюджета за 1921/22 год. е
била предвидена и утвхрдена сумата от
5.475 005 лева, а постъпила сумата
1,458,899-79 лева.
С разширочаване улицата „Владислав"
и корегиране дхржавното шосе кхм края
на същата улица, ще се образуват дос
та строителни парцели, от продажбата
на които, както п на други общински
места, може да се очаква един приход от
около 2,000,000 л. "

Брой 35.

9) От ..извършване работа на частни
2) От „продажба по регулация общин
лица
в общинската.работилница" е гла
ски места" е гласувана и утвхрдена су
сувана
и утвхрДена сумата 1,000,000 л.,
мата 51,057 л., а-ностхпила 171,592-61 л.
срешу
постъпления
само от 6329-43 лв.,.
'По голяма сума от 100.000 лева от
към
която,
като
се
прибави и сумата
такива места не би могло да иостхпи за
от
22,809
32
лв.
погрешно'
отнесена на ,
в бхдаще. 4
приход
към
общинския
магазин,
всичко
- 3) От заема, сключен преди няколко
от
работилницата
е
получено
от
частна
?'
години от; В. Н. Банка, остана неизтегработи
около
30,000
лв,
колкото
и
трябу
ленк една сума от 3,758,000 лева, пред
ва
да
се,
предвиди
за
в
бхдаще,
ако
ра1
назначена за очуждаванията и пр. п за;
.^отилницата
остане
в
сегашния
си
вид.
}
разширочаване улиците ,. Владислав" и
„Крум '. Поради това, че вследствие вой
И така:
. •"••;'
ните балканска и европейска^ благоуетОт извънредни приходи, като изклю-'
ройствепнитв работд се спряха, този за чим възможния да се вхзобпови заема от
ви в анолиран от страна на Банката, о- Б. Н. Банка от 3,758,000, който е със
баче, възнамеряват се постъпки за въз
специално предназначение—за разшпрообновлението му и, ако тов^ се поетвгне, чавапето на улиците „Владислав" и
горната сума ще трябва да се предвиди, . Крум", ще може да се очаква още една
като извхпредеп приход и да се израз сума от около 2,800,000—3,000,000 л. и
ходва за предназначението си.
Ще имаме:
.
4) От „разни случайни доходи" е
а) Редовни прпходп 23,000,000 л.
предвидена и утвхрдена сумата 93,035
.
б) Извхнредн.... , , _ , Л,000,000, Пг я ^
:
лева, а е постъпило 399,704*25 лв.
Всичко 26,000,000 „ • • " '
Случайностите си са случайности и па,
или евентуално 29000,000.---„'ч •'*• '
тях не може да се разчита. Но на всеки
случай един приход от тях от 100,000
По-голям бюджет, без риск приключ
лева може да се предвиди.
ването на упражнението му да стане с
5) От .такси, събирани-от гражданя: дефицит, едва^ли е вхзножен, освен ако
те за изплащане стойността па горските се изнамерят сигурни ресурси.
марки, сечепето и превоза ; на даваните
В това ни убеждава бюджета за из,
им дхрва от общинските сечища или теклата 1921/22 финансова годила. "
складове", е предвидена и утвхрдена су
По него схвета е гласувал .приход
мата 2,000,000 лева, а е постхпило 69,836,897 л:, а министра е утвърдил: -*; •
;
91,225-60 лева
'
^ в първоначалпия 40,764,097 лева и в :. .'••"
Очевидни е, че бхдащия приход от това допълнителния 4.620.000 лева, а всичко
не може да бъде повече от 100,000 лв. 45,384,097 лева, срешу кпйто, утвхр-'•-.-'
0) От „Общинския магазин, чрез об ден приход, едва ще могат да постъпят
:
разуване от него разни работилници, 23 - 2 4 милиона лева.
; .^
хлебарници и пр., е .гласувана сумата
Между, туй. .дълговете на общината
900,000 лева утвърдено е 1,000,000л., раетът и в близко бхдаще ще доближат . .
а е постхпило 22,809^32 лв. Този при сумата, която ни дават, за една година.
ход е от общинската техническа рабо редовните и извънредни приходи, и по
тилница, който погрешно не е отнесен неже тия дългове са от неотлагаемо е
кхм прихода но отделния $ от тая ра стество, те ще поглъщат почти всички
ботилница.
ресурси и общпката ще се види в не
Магазина е закрит и от него приход вхзможност да функционира, като сто
не може да се предвижда. *'
панеко-икономическа еденица.
• 7) От „производство на общинеки дхрТова е истинското положение и крив
вени въглища" е иредвидена и утвхр нете му от гражданството е~«днакво теж
дена сумата 1,000,000 лева, а е постх ко прегрешение, както е тежко и прегре
пило 40^,235 лева.
шението па всички ония, които, ехзнаАко и тая година се предприеме тая телно или несъзнателно, са допринесли
работа, възможен е горе-долу еъщия при за него.
Прочее, като бхдащия бюджет не мо
ход, срещу който, естествено, ще има и
же
да предвижда повече ет 26—29 ми
доста разходи.
лиона
възможен да постъни приход, раз-'
8). От .произведенията- на общински
и
ходите
трябва да .бхдЯт в рамките на
те зеленчукови градини е гласувана-и
утвърдена сумата 1,000,000 лева, а е тия и само на тия приходи, ако не ве-каме окончателното финансово забатачпостхпило 483,077'98 лв.
На-какъв приход от същите градини ване па общината.
Друг е въпроса, дали; при туй полопрез тек година може да се разчита, е
жепие, е възможна каквато и да. бича
трудно да се каже.
Както през миналата, тъй и през па-" стопанско-икономическа дейност и право
стоящата години градинате са обработ ли ще бъде гражданството да обвинява
сегашните общ. управници, че не са за
ват по стопански начин.
Горния приход за през изтеклата 1922* доволили тая или оная належаща нужда
година не е нето, а бруто и срещу не от обществен характер. А тия нужди са •
твърде много!
го има разходи, които го надвишават.
.
В следующия,брой ще разгледаме раз
Системата на стопанското обработване
ходната
част на бъдащия бюджет, ди
трябва да се изостави и тия градини да
рейки
възможност
да се балансират раз
се дават под наем. Друг е въпросът, ако
те биха послужили за работа на безработ ходите с приходите, за да се не попада
ните граждани; по и в такъв случай пол в досегашните грешки, които докараха
за някаква голяма не се постига, както туй лошо положение на общината ни.
не се постига и с това, че, гражданите
могат да се ползуват с по-ефтияи гра Един възможен приход за общината.
динарски произведепия, защото тия про
Изнесохме всичко, което съставлява
изведения пристигат тогава, когато па ресурси за приходната част на общин
заря е наводнен и е настъпила ефтинията. ския бюджет тъй, както законите пред-
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Варненски общинсни

вестник

виждат. Нищо вхн от законите, не може'
да се поставя на приход в бюджета; но
едно изключение за Варненската община,
особено при сегашното й трудно финан
сово положение, сметаме за вхзножно
Касае се до налагането такси на вси
чки вжнкашна посетители на'Варненския

Ечемин: 4 кола, продаден по 456 85
лева 100 тех клг., илп по 265 лева
среднйо хектолитра.

МОрСКИ К у р о р т .

Рят: 1 кола, продадена по 475 лв.
ЮО-тех клг., илп по 330 лева среднйо
хектолитра • • • •

•-"•

!'

Този курорт се посещава от едни за
развлечение и прекарване на по приятно
аетото, а от други •— за лекуване. Ед
ните и другите, а осе»беио пхрвите, не
биха привишилп развойните си, ако бх
дат обложени за в полза на общината с
известни такеи.» И това ще е справед
ливо, защото общината прави жертви за
курорта в требва да бхде компенсирана
за тия си жертва от ония, които изпол
зуват приятностите и ползите от курор
та То не би протеворечило и на зако
на, защото не се касае до данък или
налог от общеоблагателен характер.
Надеемв се, че: централната власт би
утвхрдила едно решение на общ. съвет
в такава сиисхл.
Размера на таксите може да бхде по
категории —»Г категория за здрави и~
дошли за, приятно прекарване на време
то и II катег. за другите. .
Това независимо от таксите, които,
както в София, ще могат .да се налагат
на посетителите—изобщо на градхт ни—по закона за отстранение жилищната ну
жда, по който вхпрос, за да бъде у ре-1
ден той по задоволително, се води.^прв-,
писка между общинското управление и
жилищната комисия
Впрочем, може и двата вхпроеа да се
евхржат в едно и целтаг щв^бхде пое-,
тигната. " ..... -Лг -. •- •..'•••.':.
•

Мисир: 2 кола, предаден по 376 "*0
лева 100 тех клг , или по 275 лв. сред
нйо хектолитра.

Боб: 4 кола, иродаден по 400 лева
100-тех килограма.
— От 8 май до 10 юни т. г. са из
дадени 100 свидетелства за .задгранични
паспорти.
••:•••
-

Стр.
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Нзвхршеии разни работи за общината
на пазарна стойност
•
7906330 >;
Избхршени частни поръч
ки па стойност
8018 67
Всичко за 82081*97
Изразходвано:
: . • •>
За заплати на служащите и
*
надници па работници
57554 58
За материялп
1384610
Всичко 71400-68
. Общинската пералня и, лезинфенционрта станция, за врече от 28 май до 8юни 1922 год.
Пералнята: паправвни посещения от .'.".
1170 человека, изпрана 6309 броя дрехи.
Дез стинция: Дезинфектирани 35 стаи,
370 человека и 5118 броя разни вещи.

; —• Тхргхт за доставка 300,000 клг.
газиол за общинската електрическа цен !
Санитарно отделение от 1 до 10 Ю- ,.,
трала се утвхрди върху Акционерното
Дружество А. И л и е в , по 3*49 лева ний в гр Варна констатирани са нови,
килограма. • ••••
>.••:". •;
- заболявания;
4 от петнис тиф, 5 от заушка и 1
от бруенпца.
: Умрели всичко 28 От тях 19 маже,...
и 9 женски; 6 от умрелите са не Вар
ненски граждани.
. .
Родени еа ЗЬ деца, от които 15 мъ
Ветеринарно отделение, за време от жки и 23 женски.
29 V до 4.У1 1922 г. вкд.
През целия месец май прегледани ам- .
булаторни
болни 1056 с 530 повторе
През истеклата седмица в градската
ния
и
по
домовете'
142 е 11 повторения.
скотобойна е изклан следния добитхк:
Изхвърляни
са
3325
кола смет, илп
едър 28 глави, дали 5142 кгр. дребен
по
107
кола
средно
дневно.
4688 глави, дали 30,527 кгр. месо, или
всичко изклано 4716 глави едхр и дре
Елентричесното отделение *и елен™
бен добитхк, дали 35,669 кгр. месо. трическата централа, за времето от 29
През същото време е уничтожено: 20 май до 11 юпий 1922 г. включително. • •
агнета 74 кгр. от силна мършавост, 5
Скачени 6 нови п допхлнителни ин- •
ярета 17 кгр. от силна мхршавост, 1
ствлации.
'" - .
агне 3 кгр. от агония, и 1 агне 7 кгр.
Направи
се
план
на
района
на
I
от тежка желтеница. у А • ' с ; * трансформаторен пост.
г •
Направени са 21 ревизии на работил
Провериха се и поставиха 35 елек
ниците, в който се преработват месни тромери п жилищата на клиенти « бвзконеерви, 18 такива на общинските хали. електроаерни до сега инсталации.
Направи се проверка на градената
Проверено е 15899 литра млеко. Схелектроразпределителна мрежа по освет
Нуждата от топли морски бани отдав ставени са 2 акта за продажба на уволението и отетраниха всички повреди.
на се чувствува и схзнава, обаче, по днвно млеко. Конфискувано е 18 литра,
Схщо така се и направиха ред поправ
едни или други причини, до сега тая уводнено млеко, от което 14 литра се
ки по отношение частните съединения. *
нужда не можеше да се удовлетвори.
предаде в гр. сиропиталище, а 4 литри
Провериха се ламбите и свещите в
Макар и при затруднено финансово по се унищожи на самото място Взеха се жилищата на 15 клиенти по тяхно же
ложение на общината, ностояното при- 3 проби за химически анализ, от които лание.
гхтетвие счете за свой повелителен дхлг се указа; 1 проба обезкаймачено и увод
Поправи се електрическото осветление
да ее занимае е тоя вхпрое и да поди нено и 2 проби нормално.
в морската градина.
ри начин а средства за разрешението
Пломбираха се лишните ламби в доПроверена е всичката риба, донесена
му. То представи на общинския схвет и на рибното тхржище, а инено:2225 кгр. новеде на 2 клиенти по техно желание.
#
той, в заседанието си на 2 того, одобри калкан; 37 кгр барбуня; 885 кгр. хаОтпломбираха се ламбите в жилищата
плана за топлите морски бани, който ще рип; 184 кгр. писа; 1321 кгр. кая;
на 1 клиент по негово желание.
1
се изпрати за утвърждение на респек 3269 кгр. стафрид; 16 кгр. илария; 42
Поетхппха 3 заявлепия с молба за
тивното министерство, и, след това, ще кгр. бяла риба; Зо броя карагеоз; 109
разпределение ламбите, свещите и за
се започнат работите.
.
кгр. трйца: 2889 броя паламуд; 14 кгр. плащане на взразходената електрическа
Плана предвижда 50 кабини с толко моруна; 7 кгр. шаран; 3133 броя скум енергия от хазяи и квартпранти, като
ва вани. Постройката ще бхде на брега рия; 55 кгр. лефер; 60 кгр. сребхрна; се направиха нтждните за целта прове
между летния общ. театър и студените 24 кгр. чига; 4 кгр. скариди и 54»кгр. рки и разпределения.
женски морски бави.
кефал.
Откриха се 9 нови партиди за елек
Известна част от зенленните и зидар
трическо
осветление на чюви клиенти и
Констатирани съ 2 случая бесни ку
ски работи се смята да се извхршат чрез чета. Отровени са 58 празносквтающи закриха толкова такива на етари клиен
трудоваци, а тухли да се вземат от на кучета. Ухапани са 3 чедовека и са из ти по разни причини.
емателите на общ. тухларници — един пратени на автнрабнчно лекувание в
Постъпили' са през- гореказаното вре
вид десятък, вместо паричен наех.
ме
24 молби от Варненски граждани за
София. Прегледани са и издадени сви
разрешение
на нови или допълнителна
детелства за износ вхв вътрешноета на
ламби
за
електрическо
осветление. Про
царството: 122 кгр. сухо-солени овчи
вери
се
положението
па
жилищата ам и,
Статистическо - информационни. черва, 683 броя сухо-солени овчи кожи
според
вхзможноста,
дали
съответните
и 60 броя мокро-солени говежди кожи.
трансформатори са претоварени ала не,
— От-23 май до 13люний т. г. на Прегледани са всички "Животински про на едни не се разреши това, а на дру
общинското житно тържище са дошли; изведения на пазаря. Лекуван е заболе ги се позволи.
лия общински добитхк.
Шито: 129 кола, продадени по 585*30
Изработени еа 13920 киловат часа'
Общинска техническа работилница, за електрическа енергия, за добиването на
лева 100 тех клг., или по.'435*40 лева
време от 16 април до 7 юни 1922 г. * която е изразходвано 6210 литри газйод,
среднйо хектолитра. "

Елогоустройственни.

Из дейността на отделенията и служ
бите при общин. управление.

Новия ЗЕКОН за .изменение и до--» бирането на» общинскитегберии:^икрИ>
Общински, театр, през май 1922 г.,
пълненне
на законите за окръжните сх^:. нина и кантаринина* за^ време; от
Дадени 20.^представления, ^от които 2
вети,
за
градските
и селски общини и сключване договора до 31 март 1922
дневни и 2Т вечерни, 20 в „Зала 0&а
.!_•
" '-. •'•'-••
за
тхрг.овско-индуетриялпитв
камари", е, годинак . •:-- ••
единвни«! '<и 9 в театр г Рапков", едно
Приблизителна
стойност.
20000
лв
от тях на 14 най Ч-: бенефис за актй публикуван в брой 53 на ..Държавен
Залог
се
изисква.
1000л
лв,
"..:,,..
ора Гандев.
,
. •;•: вестник" от 10 того.'
Тържнител книжа» са на : рагпоаоПо неговите постановления, чрез кои
Получено приход:
•
. • '
жение
всяко присътствено време, в
Ог.театрч^Ранков , ^
18626 лв. то—-една. от досегашните общински при-*.
общинското
управление при чинов
от|3ала; Схбдиненне
, 24795 лв., ходи се премахват и, вместо тях^ хе сх- ника, по търговете. ,
здават други, — говорихме в-предшес;''•.' ,.-..
-?л- г?'Н:~ '? V- ;.•">)' Всичко 43421 лв. твующяя си 34 брой.
.
ОБЯВЛЕНИЕ
№
1258:4
от
9
юни
V^
Играно е: 4 пхти \ Палавата, 6 пхОсобения некои изменения от законо ь 1922 го/. Обявява1 се на иптересую- ••<•
ти '.;.3аба*а",;.;3' — , Делг ми V' 2 — проекта нема, освен че таксата за еле
"Интересът",'! — „Инстпктхт*;/Т'—/ ктрическата! енергия* на-осветление^ за щите," че на 22' того в 9 часа' преди'-*
.Морал", 4 — „Ураганхт4, 1 —,Влап- ' тхрговсви цели ; и лукс,; може. да. бъде обяд в помещението- на "пожарната -.:
швт";, 2''—'„Хъшове", 2 — „Изнена-; тройна, от колкото за жилищата п кхм "команда на пазарния площад що« се ;:произведе тлрг с явна конкуренция
дите1"* 3;",—"^.Оттденческа фантазия".
костуемата цена,. служаща за определяне за продажбата на? един двегодишен ^
Общинските, зеленчукови градини. В размерите за таксите на киловат час или
общинските зеленчукови градини са за на ламба, се прибавя и 1 5 % печалба, нерез и. една едногодишна свиня с <
11 малки прасета.
*: •«•.
сети еледуюшйте пространства й е сле-". за в полза на общината. ч
, ." г Първоначалната цена ще се опре- •
дукгщате видове зеленчуци и градинар
Всеко домакинство, което държи: дели в деня >на търга от комисията
ски култури: 54 декара с картофи, 587а
:
Тържните книжа са на разполо-- *
слугини
ил"и слугиня, требва да заяви
дек." лук арпаджик, 9 400 дек. лук во
мееняе^влобщинското
упрачление при:
за
това
на
общинското
управление.
Вся
ден, 20 дек чесан, 53У 2 дек. домати,
чиновника!*
по
търгойете,
а : свините.;
ка
държана
втора
слугиня
.в,домакин-г
50 дек пипер, 1? дек. бамя, 16' дек.~
"може
да
се
видят
в
пожарната,
ко,-; .
етвото,
ще
се
облага
с
годишна
такса
от
сян патладжан, 1772 дек тиквички, .24
;
;
500
до
1000
лева
и
до>
300
лева
ще
м
а
н
л
а
.
=
'.
=•/•
•
'
.
•.
••'••.'
••;•>"
:
дек. краставици, П дек. райкин боб, 75
дек. : бяд боб, 25 дек. цукар боб, 4 дек. се облага всека първа слугиня, ако в
ОБЯВЛЕНИЕ № 12440 от, 8 юни
рано зеле, 3*/ 2 дек. ряпички, 6 дек. мо ^домакинството има споеобенччлен от жен [ 1 9 2 2 год. В допълнение на обявле
ркови,' 7 дек. ' маруля салата, 21/% дек. ски пол, който може да извхршва до- ' нието под № 11307 от т. г. публику
..: ; 1 вано недържавен вестник брой 4Т от
бакла, 3 250 дек. мвродия, копар и на машпата* работа. и
Таксата плащалосподаря. ••.•*•-'•
не, б-ЗОО дек. захарно цвекло, 2 дек.
2 того на стр. 8; обявява се на ив-_" ''*'
червено цвекло, 16 дек. ; дини, 7 дек. , Таксите за къпане в студепите мор- . , тересуюигите, че в канцеларията на "^
разни расадн и " Г600 дек. дребен ар- ски бани през настхпващия сезон са: , Варненското окръжно финансово уп
наджиКг вй$чко. 496'455 дек.
За вхзрастни от 10 години нагоре: равление" на 3 толий т. т, в 9 часа
За зеле* ,прас и късно данатп се ос- само за къпане 2 лева, за гащи от об преди обяд, ще се произведе тлрг с' '
ставят1 70 .дек.:•..—|бО за зеле и 10 за щината 1 лв. и за хавлия 2 л в , а вси явна конкуренция^ за продажбата на :
прас?и късно домати.
>
; чко за къпане с гащи и хавлия от об- общинското праздно място в квартал
№ 531, парцел № 8 от 219 5 0 кв м
' щияата — 5 лв.
.
*
;;
Л
4
- За малолетни до 10 год. вхзраст:~ЗЕС "^ Искаийй - залог 10°/^ вльрху •••ажрЧ^-:
къпане 1 лв. и за гащи и хавлия, как воначалната цена, която ще се опрето за възрастните. : *' *•"••'--••л ••• -. :-:^-"'. дели в. деня на търга от тържната
комисия. ' . •
Умоляваме, редакциите на ежеднев
С заповед № 4.7^,ох Зтого, се;пра-,;
Надавайте,ще ? става <аа едии; ква
ниците, до които изпращаме веетип- ви строго мхмранв на служителите при
дратен
метр.
'".'
**'*•'
1
ка си, да 'ни пращат своите -— п за общината: Ив. Кожухаров и Хр Петров ,'
Тържните
книжа,са,на
разположа.-;
мяна, за което крайно ще им бла за гдето На 1 того, макар и е разреше
ние
на
г
.
г
,
конкурентите
в, общин- ,.„
:
й
годарим;
"*']
ние от респективните ев началници еа
ското,
управление
при
чиновника
по
ч
Висок гост на Варна. Това е г и отсхтствуваяи.
. ' .
търговете.
,
,т
, ,.
Леон Дануш, фрапцузпн, познат българоВ свръзка-* е- това, предупреждават се ,
любец. Идящ от София, той пристигна всички нахалници па отделения при общ; '•: ОБЯВЛЕНИЕ №128.1.1 от 12 юни;
в градът пи с трена на 11 того. На управление, да не разрешават отпуска 1922 год. Обявява с&: на интересую-й^
Гарата биде посрещнат от официалните на служащите при'отделенията ей, тъй щите, че в канцеларията на Варнен
власти и от председателя на Варненска , като правото да разрешава отпуска е- ското окръжно финансово уаравлс: ..;,.
таТхрговеко-Индустриална камара.
само на кмета.:;.....
.........
.;. ние, ще се произведат търгове на 24 '
:
Г-н.Лануш иде да се опознае от бли
того, кактойследва:
,.•-,Общинските'зеленчукови : дюгенн са
зо с културния," стопански, индустриален
С явна конкуренция в 9, часа..су-;;:..
:
снабдени певкога с пресни и.ефтини зе- Т р и е т е , ;;Г. .;.- ..V.,---. .-:•:•,. ;•
. и търговски развой на града ни.
. ;.-•. ,;•;,..-;•
Бидейки всекога и на вевкхде горещ лвнчуци Скоро излизат тиквички и боб" "' Д) З а отдаване под н:юм. общинска? ,•
защитник на Бхлгарският народ и.на
та барака\при Шокара, за време от^.' неговата права кауза, благородният фра
сключване догрвора до 31 март 182Л
нцузин, ще констатира ония добродетели Обявления на Варл. град общ, у-иие. год, като наддаването, ще се считаг
в народа ни, които са давали право на
за една година (12 месеца.).. ;
перото и словото му да го защищава,
'
Първоначалната, цена..ще. се. опра-.
ОБЯВЛЕНИЕ № 12349 от 7 юни
дели
в деоя на търга, от тържната...
За градът, ни г п Ламуш е мил. и до 1322 год. Обявява се на интересую,
бре, дошел гостенин.
щпте, че в канцеларията на Вариен- комисия.
Искания залог,,'0°/ 0 .
, ^
Сърдечния и нскренва приел, който .ското окрлжцо финансово управление
По доброволно съгласие в {р/д ча-.,
му се оказва от власти, корпорации и ще се произведат следните търгове
са сутринта.
;
търговци, ще му бхде залог и награда на 20 тогос
2)
За
доставка
разни
инструменти
_
за всичко добро, което той до сега, се
По доброволно съгласие в 10 часа,
за техническата работилница. С при
га и: в бъдаще прави за страната и за преди обед.
народа ни.
1) За достанката на 10 парчета. близителна стойност 8025 50 лв.
3) За доставка на разни матернаВ сегашно време, когато страната ни по 20 метра 12 м. м. галванизирапи
г
е изложела на клевети и закани от ве железни влжета за м а к а р и т е на об ли (бои, халки, ..железарии и*др.НО >
ковни вратове, благородници и приятеля щинската скотобойна. С приблизител •приблизителна-стойност 15440 лв.
Исканият залог 50/ о . ;
.-.-.;
квтот. Лаяуш са ценпн и бхлгарският на стойност 16000 лева. ...
народ винаги ще пя остане благодарен
Тържните
книжа
се:
намират
»;• '•>
Залог се изисква 800 лева.
и признателен.
канцеларията
на
общинското
управ
0 тайна конкуренция до 11 часа
1
ление при чиновника по търгоиете. ,
преди -:6бяд/-•'"/•'••...
•;••
2) Отдаване на иредпряемач ежОт нметстиот».
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- Вярно.

