Год. XXXI.

Варна, 18 Октомври 1922 г.

Врой 40.

• ВАРНЕНСКИ
-^•зд^ав.» з.за.трн.езвсоь^а.та, •Г^адозк.а, О б щ и н а .
ИЗЛИЗА

ВСЕКА

СРЯДА.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА Ш или IV СТРАНИЦА:

Абонамент 80 лева годишно.

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

Един брой 1 лев.

Частни: на дума по 1 лева, а на кв. см. по 1-50 двВеичк© що ее отнася аа вестника, да ее изпраща
до редакцията, кметството — Варна.

За I или II страница — удвоено.

Бюджето-проекто се придружава от
доклад на г-н кмета Зл. Брачков до общ.
савет, о,т който вадим следните по-важ
ни части:

ОФИЦИАЛЕН ОТЛЕЛ.
БЮДЖЕТНИ.
• Бюжето-цроекта на общината • за текущата 1922/923 финансов* година е
приготвен вече и той в общите си черти, е както следва:
БЮДЖЕТ0-ПР0ЕНТ
на Варненсакта Градска Община за 1922/23 финансова година.
Приходи.

Разходи.
Лева

Глава I
Редовни приходи-

(•• 8

. 8 н 9 А 8018862

4& •питяхи ч. адд;;. дд_
* « консолидиран дългове).

1 - и -9—А-

—. Д

§ Ю п. 1—6
12616688;-

§ 3, 4, 5, п. 1 5 Б Е " -

§ 4 н. 1
§ 9 и 10

§«Щ 1-3)

В

§ 14 п. 1 - 9 ) _ ,

§ § 3 0 , 3 1 , 32 п. 1—

§ 15 и 16

6224236

3\

4323100
§ 33 а. 1 — 9 :
Г
Всичко но глава I 31182886]Глава II.
Лзвжнредни прмсоди
§34 н 1-3
§ 35, 36, а, б, <?, ., д, е
§ 37, а, 6
15801751
§ 38, 39, 40, п. 1 - 8
§ 41

5510000
715000

9871424

} ** (просвещение

§§ 1
17,
- 8и Е
8 , п.
1 91
, 20

21,

-7&6123-

487886

§ 1 1 , 12 и 13 Г

§§19,
20, 2 1 , 22Л
23,
2 4 , 2 5 , 26,} В
27, 2 8 "и 29
)

ет/

Редовни расо/юди

!

§ И п. 1—5
§ 12, 13, 14, 15
16, 1 7 , и 18

Лева

- Глава I.

п. 1 - 2 1

(санита1)
и пр.)

(благотво
} ж рителни).

22,

п. 1—311

23,

п. 2

2497000

I

3880000,

доегми,
§ 2 8, 29 и 301 иИ (разнк
електромера •
§ 3 1, п. 1—6/ водомери).

2007000
501000

Всичко по глава I 271183271
Глава II.
Извънредни расходи

Всичко по глава II 1 5 8 0 1 7 5 1 !

Всичко по глава I 3 1 1 8 2 8 8 6 — §
§
§
46984637;
А всичко приход
§
§
6304743!.
За уравнение дефицита
53289380

35, п. 1 и 2
/ л
36, и.'1—26 Б
37, п. 1—3\ в
38, п. 1—3/
39—40 ч
Всичко по'глава II
Всичко по глава I
А всичко расходв

,Сагласно чл. 77 от „завода за град
ските общини" и чч. 214 от „правилни
ка за прилагането му", представлявам
на почитаемия'общински схвет бюджето
проекта за 1922/923 година на раз
глеждане и гласуване.
„СлеХ изтеклите 3 години и 9 месе
ца от световната война, финансовите,
икономически и стопанствени условия в
страната претариеха едио коренно проненевие, последствията'ог което не мо
жеше да не се отразят варху правилно
то развитие на общинската стопанска
дейност и главно варху бюджетните сред
ства на общината. В свразка с тоя вапрос, от значение <§ да спрем внимание
то си варху крайните цифри на бюджет
ните упражнения за изстеклите три го
дини, за да" може да се тегли паралел
и извадят заключения за промените, кон
то са продиктувани в самия бюджет.
„Така например:

8688941

§ 24, п. 1—8\ о (благоуст§ 25, 26 и 27}
ройство).

§ 32 и 33 К <непРеАвн/ени и
аапазен фонд).
8

Г. Г. Саветници,

14796053;
I
8240000!
114350001
34471053)—
27118327!—
61589380'-

Съгласно чл. 78 от „3. за Град.
Общини" снадат се 1 0 % върху
ред. приход от 31,182,286 л. =
8300000,
3,062,000 л. от далговете
Остава расход (5.3289380,—

I Бюджет за 1919/20 г.
Приход
Гл. I, редовен приход.
Гласувано
5,618,329 лв.
Утвардено
5,618,329 ,
Постапило
5,594,579 „
Гл. П, извжнредни приходи.
Гласувано
6,173,572 лв.
Утвардено
6,173,572 „
Ностапило
2,872,924 ,
Всичко
Гласувано н утвардено
Постапило

11,791,901 лв.
8,467,503 „

Расходи
Гл. I, редовни расходи.
Гласувано
5,591,791 лв.
Утвардено
5,591,791 в
Расходовано
3,368,034 ,
Гл. П, извънредни
Гласувано
Утвардено
Израсходвано

расходи.
6,200,110 дв.
6,200,110 ,
5,098,761 ,

Всичко

Гласувано и утвардено
Израсходвано

11,791,901 дв.
8,466,796 „

-

II. Бюджет за 1920/21 г.
Приход
Гл. I, редовни приходи.

Гласувано
Утвароено
>Н.остапило

,.,

21,472,344 лв.
21,472,344 „
12,018,656 „

Гл. II, извднрвдни приходи.
Гласувано
Утвардено ""
Постапило

•

25,954,305 лв.
12,217,815 „
'6,285,748 „

Всичко
Гласувано
Утвардено
Постапило

47,426,649 лв.
33,390,160 „
18,904,404 „

Расзход
Гл. I, редовен расход.
Гласувано
Утвардено
Израсходвано

16,448,489 лв,
16,435,289 „
10,385,899 „

Гл. II извънредни расходи.
- Гласувано
Утвардено
Израсходвано

30,978,160 лв.
16,954,871 „
8,517,466 „

Всичко

*

Гласувано
Утлардепо
Израсходвано

47,426,649 лв.
33,390,160 „
18,903,345 „

III Бюджет за 1921/22 г.
Приход
Гл. I, редовни приходи.
Гласувано
Утвхрдено
Постапило

27,541,000 лв.
22,473,000 я
14,606,440 „ _

Гл. П, извънредни приходи.
Гласувано
Утвардено
Постапило

42,296,397 лв.
18,022.097 „
5,948,145 „'

Всично
Гласувано
Утвардепо
Постапило

69,837,397 лв.
40,495,097 „
20,554,586 „•.

Расходи
Гл. I, редовни расходи.
Гласувано
Утвардено :
Израсходвано

19,843,293 лв,
16,914,201 „
11,113,190 „

Гл. II, извжнредии расходи.
Гласувано
Утвардено
Израсходвано

Всично
Гласувано
Утвардено
Израсходвано
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49,994,104 лв.
23,849,896 „ .:
9,374,424 „

.: .
-

69,837,397 лв.
40,764,097• „'"
20,487,615 „-*

"Горните цифри ни показват, че до
гдето утвардените приходи — редовни и
взванредни — за 1919 год. са вазлизали
на 11,791,901 лева, в бюджета за 1920
год. са се увеличили с 21,598,261 лева,
или с 184%, а за 192 Г ! година увели
чението е с 28,703,198, или ^ 2 4 5 % .
„За 1921 год. в сравнение с 1920
год. тия утвардени приходи и разходи'
са увеличени е 7.104,937; лева.
„Не от. по-малко значение е да се
ввди, как са реализирани бюджетите за
трете години, защото от това ще се тег
ли заключение за реалноста, с която са.
определени сумите по приходните в разходнвте'§§. .',•
• : •.-, I
.;

„Така напр., по бюджета за 1919 г.:
. а) редовни * приходи са -цостапили
5,594,579 лева, вместо 5,618,329 лева,
т. е. с 23750 лева ц>малко.
б) Изванредни приходи са поста
вили само 2,872,924 лева, вместо ут
вардените 6,173.572 -.лева, или в помалко 3.300,648 левд.
„ О з . ц о са 1.ог>.ьи....н 8,467,503 лв.
вместо утвардепг та сума Т' ,791,901 лв.
или по-малко .3.324,398 лева, т е. с
2 8 % в по-малко.;
-•
„Положението с разходчте е по-другояче, защото размера на. извънредните
разходи достига само до 3,368;034 лева,
значи похарчени "са 2,233,757 лева по
малко от утвжрденатгС сума. т. е. около
40%,
а
изц&нредните разходи са
' 1,101.349 лева по-аалко, т. е. разхо
дите с 1 8 % по-малко.
,,ЧЙСЛОТО на чиновниците по тоя бю
джет. е било 446, като'е утвардеал.за
тех една суаа от 3,027,034 лева, кое
то сжетавлява ог целия утв&рден редо
вен приход около 5 3 ' 5 % .
„Разходвани са, обаче за същата
цел 2,984,988 лева-—приблизително сащия процент.
вУгвардения кредит за училищата е
вазлизал на^ 579,000 лева, т. е. 1 8 %
от утвардения редовен приход,- а са
разходвани 789,207 лева,
„Консолидарните далгове са вазлизали на 10,874,486 лева, н са изпла
тени сачо 544,562- лева;-••-••- - - ,-г«-: •'••
..Летящите далгоне са били 2,955,327
лева и са погасени от тех само 290,730 л.

По бюджета за 1920 ю:
"Постанили редовни приходи 8,553,688
лева, по-малко, т. е, 4 0 % .
Постапилй са изванредни, приходи
5,932,068 лева'; по малко, т. е." 49°/о.
Саответно яа това виждаме, че по
глава I еж взваршени редовни разходи,
по-малко за 6,049.390 лева, или. около
44%, а по гл. II, изванредни разходи
— за 8,437,425 лева по-малко, яли 4 9 % .
„По тоя бюджет са предвидени 492
чиновници, с утвжрдена за тях сума
8,400,140 лева, или 4 0 % от утвардения редовен приход.
-

От тия далгове са погасени: срещ»
консолидираните само 667,720 лева, а
срещу летящите — 581,534 лева.
V-: „Туг е местото да, се изтакне и под.
чертае характерното по саотношението
на-броя на виновниците с утвардените
за тех суми и утвардените редовни'прийходи. Така напр.: за. 19.19 год. са пред.
видени 446 ч и н о в н и к а , с заплата
3,027,034 лева, пра утварден редовен
приход 5,618,329 лева, или ангажирани
от гоя .приход 5 3 % за чиновническа
заплати. Средно за чиновник се пагд
.6800 лева. За 1920 година са предви
дени 492 чиновника, с заплата 8,400,140
лева, при утнарден редовен приход
21,172,344 лева, от който за тая цед
са ангажирани около 4 0 % . Средно на
чиновник се аада 17000 лева.
;
А за 192Г год. са предвидени'-' 5Т55
чиновника, с заплата 9,084,363 лева,
при утварден редовен приход 22,473,000
лева, или ангажирани са за заплата око
ло 4 1 % . Средно на чиновник са пада
около 16,150 узева.
„Действителния, обаче, разход за чи
новниците ни показва друго едно. сжотношеиие спрямо предвидените суми и то
е: за 1919 год. са израсходовани 42,046
лева по-малко, т, е. 1 0 % от предвиде
ната сума; за 1920 год. са израсходо
вани 2,606,570 лева тю малко ; или око
ло 6 9 % от предвидената, сума'; а за
1921 год. са израсходовани само 183,881
лева по-малко, иди 9*8% от предвиде
ната, сума 9,084,363 лева.
„Но отношение на училищата, дей
ствителния расход за 1919 год. вазлиза
на 8 0 % от. предвидения^ за 1920-год.
на 4 7 % , а за 1921 год. на 6 4 % .
„До тук вазпроизведах разните са.отношеня между утвардените бюджетни
цифри и реализираните, та мисля, че ще
остане "една празнота, ако не се напра
ви и едно сравнение с цифрите, ЕОИТО
тогавашните общ. савети са гласували,
за да се види ясно — каква разлика е
имало между гласуваното, утзарденрто и
— вай после — реализираното; или; с
други думи, колко далеч саветите са
стояли от действителното.
И. тай:

За1919г7и

По бюджета за 1921 г.:
„Постапидая редовен приход е
•У, 135,560 лева но малак от утвардения,
т. е. реализирани са само 6 4 % .
. Изванредния< приход е с 12,073,952
лева по-малак, или реализирани са само
83%,
'••• .. '..
Редовния разход е с 5,001,011 лева
по-аалак, а изванредния.— с 14,475,472
гева сащо по-малак.
.
, Количеството на чиновниците, при
един реализиран редовен приход от
14,606,440 лева, е било 555, като за
тех са предвидени да : се расходоват
9,084,363 лева, а в действителност са.'.
израсходвани 8,900,482 лева.
, Утвардения кредит за' училищата е
бил 2,846,000 лева, а е направен един
расход само от 1,828,932 лева, или
1,017,068 лева по-малко.
__»Консолидираните далгове са вазлизали ш 10,789,985 лева, а летящите
са се знечително увеличили, като са до
стигнала цифрата 9,542,968 лева. Те
са нарастнали в сравнение, с 1919 год.
с 6,587,641 лева, а в сравнение с 1920*
год. — с 6,300,893 лева.

Си

'

В

I

Гласувано 5,618,329 л.
утвардено 5,618,329 ,":
реализирано 5,594,597

Разликата е почти незначителна.
И

§
А

а>

а.

I
I
!

ш
За 1920 г. м'
о.

а.
и
и
аз

1 л

5,591,791 л.
Гласувано
5,591,791 ,
' утвардено
реализирано 3,368,034 ,
Пюсувано 6,173,572 л.
утвардено 6,173,572 »
реализирано 2,872,924 ,
или 4 7 % от гласуваното.
Гласувано 6,200,110 л.
утвардено 6,200,110 ,„
реализирано, 5,098,761 •
или 8 2 % от гласуваното.
Гласувано 21,472,344 *•
утвардено 21,172,344 «
реализирано само 58%>
Гласувано 16,448,489 *•
утвардено 16,448,489 »
реализирано само 6 3 % .
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За 1921 г.

Варненски Общински Вестн
Гласувано 25,954,305 л.
утвжрдено 12,217,816 „
сжставляющи* 4 7 % от
гласуваното.
Реализирано 6,285.748 „
или около 5 0 % .
Гл.асувано 30,978,160 л.
утвжрдено 5 5 %
;
расходовани 27*5% от
;.,' гласуваното:

Разликите са много но-големи и са намират извжн вееко
съотношение.
• '
и
а.

•8
- .«с

1
СО
X-

са
••Р.

са

Гласувано 27,541,000 л.
утвърдено, 7 8 % • - ;
реализирано 5 3 %
Гласувано 19,843,293 л.
утвжрдепо 8 8 ' 5 %
иврасходовано 5 6 %
Гласувана 42,296,397 л.
утвжрдено 42'5 Ч %
реализирано 1 4 %
Гласувано 49,994,104 л.
утвжрдено 4 8 %
израсходо вано 18 %

,Разликата между гласуваното й
утвърденото ио редовния п р и х о д за
1921 г. произсхожда от следното:-от
„таноа за ВОДа" са гласувани 4,000,000
лева, а е утвжрдено половината и. реа
лизирано само 939,4815 лева; за елек
трическо осветление по улиците 500,008
лева цо-вече,,но, не.^твжрдеад.^зд^елЕКтричество гласувани други 500,000 лева
по-вече, КОЙТО също не са утвжрдени.
По § 7 гласувано 1,000,000 лева по
вече; по § 32 и 33, гласувани 450,000
лева по-вече.
„ Крупната пжк разлика между гласу
ваните извжнредни нриходи от 42,296,397
лева и утвърдения 18,022,097 лева, или
24,274,300 лева по-вече, пройсхожда от,
гласувани цифри, които правят силно
впечатление, като напр.:
По § 36, буква д, от общинския
магазин гласувано да постъпят 8,000,000
лева по-вече.
По § 37, помощ от джржавата за
поддръжка училищни здания 1,574,300
лева по-вече.
По § 42, буква а, налог вжрху об
щия доход от имоти и капитали 3,500,000
и § 42, буква б, налог вжрху стойноста на имуществата 3,200,000 лева.
По $ 42, буква в, налог вжрху ос
новния и резервен капитал ва банките
и пр. и разни" д-ва 7,000,000 лева.
По § 42, буква Г, такси от посе
тители на гр. Варна през летото, по
случай курорта 1,000,000 лева.
По §"42, буква и, приход от абона
ти в народната трапезария 3,000,000 лв.
- Вследствие преходното време между
управлението на комунистите, начиная
от 30 декември 1919 год. до 24 май
1921, или 1 година, Д. месеца в,25 дни,
и това на блоковите партии, начиная от
8 декември 1921 год., до когато управ
ляваше тричленната комисия, от значе
ние е да цитирам още следните цифри:
1) Постъпленията по редовната част
до 8 декември 1921 год. ех възлизали
ва 6,658,819 лева, а към 30 юни 1922
година (крайната дата ва бюджетното

ик

упражнение), тези постъпления еж достигнали 7,947,621 лева, значи постъ
пили еж 1,288,802 лева по-вече.
2) Разходите еж били по редовната
част 5,287,542 лева, а кжм 30. VI. 1922 г.
са нарастнали до 5,825,647 лева.
3) Постжпленията по извжнредната
част до 8 декември 1921 година еж би
ли 3,010,975 лева, а към 30 юни 922"
година 2,937,174 лева.
4) Разходите по тая извжнредна част
еж били 3,841,943 до 8 декември 1921
година, а към 30 юни 1922 година еж
се увеличили до 5,532,481 лева.
5) По джлговете е платено до 8 де
кември 1921 следующето:
а) по консолидираните — 109,971 лева
н б) но летящите — 284,580 лева, а до
30 юни 922 година е платено само по
летящите джлгове 854,843 лева". .
6) До 8 декември 921 год. еж из
платени—за чиновниците 3,055,003 лв.
й за училища 852,640 лева, а кжм 30
юни 1922 година изплатените .суми еж
порастнали: за чиновниците 5,845,489
лева т. е. платено но-вече 2,790,486
лева и за училищата — 976,292 лева,
или платено но вече за училищата 123,652
лева.
7) Кжм 8 декември 1921 година
консолидираните джлгове еж вжзлизали
на 10,123,913 лева-, а летящите —
9,409,298 лева, или всичко джлгове на
8 декември 921 година 19,533,211 лв.
Кжм 1 октомври 1922 година кон
солидираните джлгове
вжзлизат на
10,683,705 лева и еж ежетоят от еледующите ежетавнн пера:
1) Остатък от заемз от търговската .
унгарска банка в Буда-Пеща 7,468,874 л.
2) На Б. Н. Банка 3,214,831 лв.
Кжм сжщнта днта летящите джлгове
вжзлизат на 19,176,552 лева и еж еж
етоят от следующите ежетавнн пера:
1) Неизплатава лихва и
погашения по заемите, 3,655,433 л.
2) На Бжлгар. Землед.
Банка, фонд за строе
не училища
*
995,350 „
3) На Банка за Народен
Кредит (общ. магазин) 1,073,700 „
4) На Джржав. бирници
—: 10% акциз за елевтрич. севетл. и 1 0 %
епизотич. вржхиини
168,600 „
5) На Варн. Окр. Пост.
Комисия — 50% от
,Интизана"аа1921Г.
64,630 „
6) Пенсионен фонд за из
борните учреждения
през 1921 г.
142,000 „
7) Фонд за подобрение
скотовждетвото през
'-•• 1921 год.
100,099 „
- 8) На Симен ПТукерт,
остатжк от електриче
ската инсталация
361,777 „
9) По сметката за пре
храната на града
3,775,738 „
10) На Калоянов & Гюлмезов
1,100,000 ,
11) Джлгове кжм частни
лица
1,669,302 ,
12) Разлики от заплатите
на общ. чиновници за
1919, 1920 и 1921 г. 1,531,844 я
13) На училищното на
стоятелство
1,613,300 „
14) Заплата на Общ. чи
новници за юни, юли,
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август и септември
/месеци 1922 год:
2,924,779 л.
„След направения кратък анализ на
изтеклите три бюджета, ще пристъпя към
. бюдже.а за, 1922/23 година,, който, об
гръщайки наследеното от миналите бюд
жети, се поставя в едно ограничение по
приходите, предвидени в закона аа изме
нение п допълнение на закова за окръж
ните ежвети и за градските и селски
общини, печатан в брой 53 от 10. VI,
. 1922 год., кой го закон требваше да ее
дочака, за да се вземе йод внимание и
проучи и, с&образно него, да се впишат
в надлежните § § размерите на приход
ните сумн.
„С този закуц и с изменениета в за: кона за Народната просвета, на . общи
ната се налагат нова и големи тяжести,
за посрещаннето па които бюджета треб
ва да бжде нагоден по начин да задо
воли всички нужди, — обстоятелство,
което, вжпреки всички икономии и съкра
щения, създава много трудни условия за
съставянето на бюджета и цоетавяне
приходната му част на едва реална основа.
, Нуждите на града и иаселеивего,
коьто прогресивно ее увеличава, са тъй
разпей <н.азии, тай много нараствали и
тжй силно разпити, та те бързо надпре
варват подготвен поста па общината да
устои на тех и да може да ги задоволи
по начин, който се налага за едно по
добно големо общо стопанство, каквото
представлява гр. Варна.
(Следва).
—
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По отоплението.
В броя ни 48, както ;и в изложе
нието Л: 22944 от 11 того на Общин
ското Управление, се оповести на граж
данството, че през текущата година от
общин. сечище ще могат да се изсекат
само 1200 декаря, конто ще дадат до
18000 куб. м. джрва, освен кастреха,
както и че за недостига на джрва за
задоволяване бедните граждани, общин
ското управление, с разрешение на съ
вета, ще уговори доставката на 10000
куб. м. джрва от държавните в „Гениш
Ада", по цена до 500 лв. тона.
Доставката на тия последни*е джрза
скоро ще започне, освен ако не се поя
вят некои непреодолими препятствия.
Като се има предвид, че за сега це
ната на дарната » частните складове е
над 600 лв. тона, е горията доставка,
по като тона ще коствува 500 л., об
щинското управление що извжргаи една
истинска услуга на бедното гражданство.
Едновременно наредено е всичко да
. се започне експлоатацията и на общинско
то сечище, под название „Фацара".
Нл 23 того е обявен търга, с тайна
конкуревц.я, за превоза на дървата от
същото сечище.
От тия дърва ще се раздадат на
бедните безплатно, както и на ония бед
ни, по списък, които ще се ползуват от
тех по костуема цена. Ог същите дърга
ще се задоволят и нуждите на общината
и учрежденията й, както и па училищата.
С това общинското управление сме
та, че е изпълнило дълга си по отноше
ние отоплението на бедното гражданство..
Криза по отоплението може да се
появи само, ако времето се адоши и непозвилн превоза.

По нормиране, на хлеба и дос
тавка брашно.
С Кметска заповед от 12 того под
№ 558, черния — типов-хлеб е нормиран
5-80 лв. кгр. Това се наложи от малко
то и незначително спадане цените на
житото.
В свржзка с вкзможното спадане на'
цените на същото, ще последва нова норкировка на типовия хлеб.
На белия и"луксозен хлеб цената си
остава сжщата.
Хлебарвте се противопоставят на нормировката на типовия хлеб, изтжквайки,
че макар в цената на житото да има из
вестно спадане, то това спадане не е
затвхрдено, а е колебливо — от една
страна и от друга — ако цената на жи
тото е спаднала н позволява едно намаляваие в цената па типовия хлеб, едно
временно пак с това се качи цената на
сол, джрва и пр. и малкото намаление
в цената на брашното се поглжща от
поскъпването на другите, свжрзани с монипулацията разноски.
На всеки случай намалението цената
на типовия хлеб за момента е оправдано
и общинското управление нема да уважи
възражението против това на хлебаряте.
В сащото време общ. управление
пристжпва кжм опита: да се закупува от
борсите жито и да се смила на типово
брашно в частни мелници, срещу, пла
щане мелнично право — „уем". Има се
надежда, че по тоя начин ще се наме
ри по-добра сметка в доставката на бра-:
шно, особено при едно спадане или при
едва по затвжрдена цена на житото.

Един пренебрегнат по-рано
общ. доход.
Това е прихода от общинските и час
тни тухларници.
Както е известно, прихода •— про
цент в натура — от тухларниците, се съ
бира непосредствено от общината, чрез
организираната н специална за целта
служба.
• През 1921 год. тоя процент е бнл:
яа общ. тухларници 10°/о и за частните
— 5 % , а за тек. 1922 г. — от общин
ските 7 % и от частните — 4 % .
През 1921 г., когато производството
не е било съвсем слабо, е ежбраио всич
ко 88,720 бройки тухли, а през текущата
1922 г. — 410,750 бройки до сега и
има да се ежберат още около 200,000
бройки, или около 600,000 бройки ще
се ежберат. •
Цената на тухлите днес е кжн 1000
лева хилядата. А това ще рече, че от
един пренебрегнат по-рано общ. приход,
през тек. година ще се получи една су
ма минимум половин мил. лева.
Сегашното Общ. Управление полага
усжрдно грижи да се установят н ста
билизират всички ресурси на общ, при
ходи и по тоя начин да се дойде н до
един стабилен общ. бюджет, само чрез
вакжвто ще може да се подобри тежкото
финансово положение на общината.

Все по бездомнишкия въпрос
С след ..щата кметска заповед от 13
того под Л» 556 се заповедва:
„За да може о време да се извър
ши проверката на претенциите на г. г..
варненските 1 раждани—да им се дадат

общински меета за построяване на » • лища от комисия, която ще се назначи
специално за тая цел, от днес — 13 того
— да се вапочне раздаването на напе
чатаните м подлежащи на ' попжлванв
бланНИ — декларации на всички вар
ненски граждани, нуждающи се от праздни общински месга за построяване на
жилища, за да ги попжлнят и до края
на текущия-месец да ги предадат в
общинското управление.
„Предаването на декларациите в об
щинското управление ще става всеки ра
ботен ден от 8—.12 часа преди обеди
от 2 — 6 след обед.
„Декларациите ще се предават на
ежответствующите участжкови комисари
срещу разписка, която ще се • датира и
подписва от комисаря — получател на
декларацията.
„Вжзлагам на ковтролйора нри об
щинската каса да нареди: бланките—декларации да се дадат на чиновника от
общинската каса, който да ги раздава
на гражданите срещу заплащане стойноста им — 1 лев".

Из дейноста на отделенията
Ообщинсни Лозов Разсадник.
(Продължение от брой 47).

VIII Общо ежетояние.
Общото ежетояние на маточника и
облагородените лозя е много добро. Го
лямата суша и буйните сухи ветрове указаха чувствително влияние варху наедряването на гроздето, а на рекои сор
тове като на „Дамата" и ^Чауша* не
указаха почти никакво лошо. действие.
Лозите в укоренплището и „Маклурата"
отиват много слабо, вследствие не до
статъчната вода за поливане н слабата
почва. Слабо отиват и посадените ме
стни лози в пясжците, вследствие големата суша.

IX Заключение.
От изложеното тзе види, че всички
сезонни работи се извжршиха на време.
Благодарение, че в началото на от
четния месец се купи още един кон,
можаха да ее изорат с лозарския плуг
и колтеватора на кржет, заравият и почистат на враст с планета почти всич
ките парцели на маточника. Буйните и
продължителни ветрове през месеца сжбориха и изчупиха-доста колци в маточ
ника и лозята; особен но из тия парцели,
кждето колците са танки и прогнили.
Това причини на разсадника доста 8агуба с изразходване на излишни сред
ства; затова тая есен ще требва да се
набавят на разсадника най-малко 20,000
колци за заменяване "старите и негодни.
През месец септември предстоят да
се извжршат следните работи:
1) Да се довжрши изправянето изку
пените колци н превжрзване на ежборените от силните ветрове лози. ;
2) Да се напушат с сярен прах
плодните лозя.
• . > .,-••
3) Да се нродалжн чистенето, пензирането, покжршването и вжрзването на
лозите в маточника и плодните лозя.
4) Да се прекопаят и открият лози
те в уворенилището н
5) Да се изоржт праздните парцели,
ако времето позволи. - .

Печат. Д. Тодоров, Варна.

Хроника.
По решение на общински ежвет,
командирован е в София кристконсулта
при общинското управление, г-н Хр.
Джуров, за проучване положението по
подадените срещу решението на общин
ската комисия за трудовата поземелна
собетвевност жалби, както и за лично
и устно уяснение пред резпективните
по-горни и н с т а н ц и и правата кау
зата на общината в борбата й срещу
посегателствата вжрху общинската мера
и общинските места в строителната чер
та на града.
Г-н Джуров е снабден, между дру
гото, и с ситуационния план на града в
мерата му, в който са защрифовани ме
стата, които казаната комисие, след ка
то закраглова мерата и отнима от нея
за фонд на т. п. с.-значителна част от
най-добрите места, за мера остава от
делни разединени парчета и то такива,
които не само за паша ге могат да слу
жат, но не.еж годни и за нищо друго.
Това е едно очебиюще доказателство
за неправилното прилагане на закона ва
т. н. с. спрямо общинската ни мера и
една с пищо необяснима неправда, коя
то не може да не бжде констатирана от
резпективните по-горни инстанции, за да
бждат отменени действията ва тукашни
те органи на Дирекцията за т. п. с.
Ще се. надеваме, че по горните вла
сти ще уважат справедливите и законни
протести" на общината., .;.,,._,;^.^„.^,>^..•„..
Поправка на печатна грешка. Й из
ложението № 22,944 от 11 того на общкнекато управление, там гдето се гово
ри за сметката на джрвата от общин
ската гора, е направена една печатна
грешка, като е напечатано: сечене 30

лева и такса 10 лева", когато требва
да сечете обратното —„сечене 10 лева

и такса 30 лева".
Сащата грешка е станала и в ста
тията ни „По отоплението", обнародвана
в брой 48 на вестника ни.
Макар това и да не изменява обща
та сметка, за- избегване на криви тъл
кувания, поправяме тая грешка ~ в сми
съл, както по-горе се каза: „сечене Ю

лева и такса 3 0 лева".
Болести, раждания и умиранияпрез септември месец 1922 година
в град Варна:
В общинската амболатория еж пре
гледани 1437 болни, с 723 повторения,
от които 565 м. и 871 жен.
През сжщия месец по домовете им
са прегледани 146 болни, с 20 повто
рения, от които 6 Г м . и 85 жен.
Родени са 431, от които 1 мърт
вородено. От родените 214 са м. и 217 ж.
Умрели еж 241, от които 134 н. и
1 0 7 ж .

..;'<:

..-.•.

,. Освен умрелите варненски граждани,
умрели еж и от други общини 6 души.
Констатирани са болести: „Скарлатина* 13, .Коремен тиф" 27, „Паратиф" 5, „Заушка" 2, „Червен ветар"
4 и „Дефтирит" 3.
Експедирани са от общинската аптека
2,554 рецепти, оценени по действующата такса на 22,773*80 лева.

