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l^tзд;№зд, В а р н е н с к а т а Градена ООхпреювса.
M l и й S A ВСЕКА OPЯДA.
_ Абонамент 60 лева гoдишиo.

3А ОБЯВЛЕНИЯ НАД1 иди JV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 1 лев; wirлaвнe, дата и
подпис по 3 дева.

Един 6рай 1 лее.
Вюг»*# що ee отнася за вестника, да се яsnpaвдa
до редакцията, кметството — Варна.

Частни: на дyжa по 1 дева, а яa к·и. см. по l·fiO лm
За I иди H страница — удвоено.

По малко пристрастие по otщпштe вжпроси.
В момента, когато всеки гpлзcдa• » « си задава вжпртеа: как е до
ста гнaлa общинатл на eдии от най
гвдeяитe градове в Bжлгajpия, кaкжвтo е i p . Варна в положението си
вa ДЛЙЖHHS нpeд paзeиднйтe си и
мpoeлyжaицйтe в училищата, един
•тpядeн факт идва да ни ПОСОЧИ ВИ
НОВНИЦИ за това и положение. Това
• вжпpocдт е oчyждeнитe общински
места пo..peryлaциoiшaя плмв.
Последният е yтeжoдeн. Jioми«ийтo по оценките ех. оценявали мeтт 1
*S &T«*'; ч;На".'^"-ЬЗИ^л»1р\5Дно ";laнuгu нмСТШ*
д е н а — от 20 · В0 лева мeтжpa. 4 а
cтaнтe лица своевременно c&· oбжaлвsjra оценката, общината обаче, не
«направила това. -Дали от" нехайст
во, влй ysщmлeцнeo бившите oбшjин•·жв,.'rуправници . не/·.еж : -.·обжалвало
tцiнkитe нам. e· яeнзвeeтoo', но факт:
• : че юpиoткoнeyлтa: нti общината

Tpичлeafiтa кoыncиi· пра Bapнeнcaт*
Градска Община, и шu·лiлимuн· на сеоасвоевременно ги е .подканил да из
тa театрална политика и след гласувания
вършат това. а те пau c& го минали
»i<iч< f.бщиuci;.( бюджw. ще cetjoилsчидa
мжлкoм. А c това общината, е още
иa.·.иpн ередс(«а зн дог .v.pш:iaй<тn вa тeтен;'. c една грамадна сума, която
aтapa. ако и да е ,mpлj:aлa oбщшicвaтa.
щеше да облекчи значително нейни
ни каса cxвкpmeiк* upя!днa.
те нужди, когато частните лица ще
Като !japцa крачка комисията, ако и
получат по 200-300j лева. общината
да е и надежда от' дчuллnнтema бюдпо вината на oaия,l които {.-.&. спояли ;кeтнn общинск.». uuм;лц ще tipибeглe ДО
на чедо ще вземе jиo 20 Н0 лева
вapneнrкoтo rjщisiaнcтвo ,>л садейстяие,
за мeтp.
} ' * . ' .
iшp!:гйкu, че it·i?:ic№iTQ ще е м ж о да
Тричленната кovacия oшe c ид
нйиt·pa cpeдcri;a ;<a д(ишpш:s,iнtт·t н«
ването си нареди да се обжнлгкт.
cшt;iтa тeaтpн.(н» я4wд,ч. u·» начин цpe·
ония протоколи, m· оценките ванаJ*''i** T " ” *-Г .-J.",И"i,>.м:';,'.й-„Ч:.,_'5t"ВД.i—v·^-ii^~.
pШiйГoтЛйёii; :iaifaЛfe нela гражда
вашето цeнвo съдействие.
ните да не влагат пристрастие. по
, А тоя иaчин за' разрешени» -m?дnaж
общинските вжпpoca - да пoтжpcят
aa
винаги т<%т|>алняя вsapnlc ,n града ни
истинските виновници за cлздадено го
е
c.ietпия,
който предст&влльаи нн ваше
пecнocнo положение на общината
l
yдc·бpeввe.
”
проучат за кoлuo. вpeнe и как може
да се поправи и след това да си
теглят своето заключение за "добро
или лошо управление.

'easpдн,aгa iia цeлoтb ;;apнeяcso грааиш., cтьo в тocтитe' на rp. Взрян, 6аз 'лv?oд
на техните ио.шпнески yбeзкдёnия. Тоя
: Господин;Прелее inтoля на Три-,
неразрешен ьaнpyc е · сгроящиясе град
члeнaтa Еомаскя Aкголов, заедно е.
ски 'тег.тр.
,,
дoдceкpeтapя г. Пашев дucc·зймвта?
ftдиucтшн·ш град к Цapcrгoтe,. и»то
вa за Ooфия,· да представляват Вар
в театрр.шо oтнcгвon:.e е ocкпmл мш.m
пe^aд н cpзtнtш;c c другите ipa·,o-t* e
ненската oбщиija на npaвдникa уре
гp. Варна. И тогава, когато iipeдmeдeтг·eден or Министерството PЛ Цросаоняцi:те. нн CЙ мeчiae.ш да го' upn!wr ку
тaтa по случа8 (>5 годипшивата от
рортен град, не внsдaxa, чs основите па
вжpвoтo бжлгapcкo театрално пред
нaй: културният ИЙ институт ~ - ya ш;вдн
ставление и 15 годишнината на на
и стари, на грамотни и иe грамотни се
рушеха и пpoджлsaвaт oщo да се руши.
родния тёaтжp в новата сграда.

: ОФИЦИАЛЕН 0Т1ЕЛ.
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Комисията 'за довжршваяе, - Teaтapa,
c·винaнл на заседание на 11 XII I922
roд. or т-яa пoдupeдceдaтe?я Я. Андреев
» Варненската общинска тричленна кoмжeия. •
-:
>
ГОСПОДА,
. Като зaвeдyющ театралния .отдел при
Варненската Градска Община, свивах Ви
вa csбpaнйe, за да равменим мисли, по
един болезнен вaпpoc, който оставен · не
разрешен от 10 — 12 години насам от
бившите кметства, е лocтoянrio тровил,

Това вe cepвyзнo отнасяне кжи един- ,
cтвeнoтo ни в града „училище за наро
да"' се кoнcтaтнpвaлo най-много, когато
cг били докладвани и пpвeыaни ежегод
ните общински бюджети и когато е ста
вало вaпppc за дoвзrpaждaнeтo на град
ският ни тeaтp, всички тогава c s отго
варяли: „Heыa пари".— „l·leыa от где да
се вземат"! Така са викали и общин
ските кметове преди м)йнaтa, макар то
гава финансовото положение на община
та ни, не е било толкова затруднено;
И благодарение ha тая caнo незаинтере
сованост, rpaдxт нн е ставал aocлoввчeн
c своя гpoaящ—вечно не дoвжpшeя тea;тsp,
пpeдcтaвляющ тsseн паметник за
театралната политика на повечето от
бившите общински кметове.

1) Назначава се Цeнi;ц.и·и . Cгpoи·
тцлeн Koмi·.к·т upк Biipвeкcкaт-л”Гpлдcsa
,05щнвa в CSCI.IБ: upi·дoeдsтeл — sмeтa
или нeгosн,ч зaлt·cпJйs и 'iлe;ивt.*: oГ>щянcкttл · apx№кт и нn;;нucp, гii?^.iyнjщи
Cfpoиre.iHaтs ч « r на .leaтйp.*, f,.·a;fcЙopa, sriвeiyющ xyдoжecтw·я;·тa ч·лvi, дapoкroзa
j;·!:i·;i;юaj г.дуринст^агйннчта
члcr, к()Нтро.Шо;>а и кэcиcpл -aa5teiyющи
фиi.;tь·coвaia част ' н oбщw .:;J!!Й M;;гcrконсулт..
2)' Ta«a Tif.Чi!i·ti;i и >иsгqv.t'ii )«;««• тc·тг. iro y·;iau··.t·лч:i j;”.·,», започва H'/зaUлЪ№ Cil(№1H JF·ltllO!.T, КМ4. (J C*.«·йVr< :lfTli
ИU HЦ:ЯIHЧl;IIИ 01' ПtЧO Гpa2tДUtlCKil

paйoпии тcupaлuи r.<<м.mrrп, основава
«Общо Граждански • Театрален Фонд*
иpя Варненската Градска Община за oкoнчaтeлнo дoвжpmвaue па тeaтspa.
3) В последните paЗoннa граздинскя
КОМИСИИ ще бaдaг предимно назначени:
Председателите па всички кyдrypшг в
спортни дружества в rp. Варна; шефове
те на всички учреждения, директорите и
главните учители на всички училища в
rp, Варна (бiлгapcки^ apиeнcвя, еврей
ски и дp.); дя(ieктopитe на банките и дp.
rpaa^aни.
;
4) Главните задачи на районните
граждански комисии — paзиpeдeieни aa
yчacтaцв и улици, ще бждe peыизяpaнeтo на ония peшeвиa, вbвтo цeвтpaлвшt /
комитет ще издаде я ще и» изпраща за
бapзoтo усилване на , Общо гражданска»
театрален фонд."
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Йcтoчницн за граждански театрален
фонд.
л>

. Варненски Общински Becтниs
а днешното cн заседание, като взема
пред ивд:
,.
•· t j Че през uёeeк Hoeмвpий 1922
г. са пnвapшeии 25 години от вaв Вар
ненския гражданин Преслав И. Преслав
OHK, се е uoeвecтил да служи като ар
тист, театрален организатор и пoддpжзик
на театралното дело в гp. Варна.
2) Че сащият — името на когото е
cвapзaнo c историята на Варненския
Градски Teaтp от 1897 гoд. до днес е
проявил през тоя 25 годишен период,
нзвaнpeдни големи усилия за eдaн важен
кyлтypeя институт в града ни, кaкaвтo
е тeaтpa и че като; резултат от тая му
дeйнoeт е и строящият се ГpaдcЪи тeaтp,
в-основите нa· който заслужено е дадено
предимство на яeгoьия подпис.
3) Че основаването, както на Вар
нeнcкaтa Градска Общинска Трупа, така
и на други театрален -дружества в гp.
Варна, -  cвapзaнн c ред благотворител
ни цели, — се длasи главно на неговата
ползотворна работа, като артист и теа
трален вещ администратор.
4) Че Тричленната Комисия при Вар
ненската Градска Община, за да изрази
своята благодарност и признателност на
Варненското гражданство, П0 случай 25
ГОДИШНИЯТ Юбилей, на един пecaмвeн
талант и неуморим театрален ратник; и
му даде вaзмoжuooт c още но голяма
енергия да прояви своите опитни позна
ния за успеха" на градският ни тeaтp.

1) От дoнaлнитeлнитe бюджетни uoжщц щ Bapнeиeкaтa градска община;
. %) Or дapжaiшн помощи;
,3) ;0i· pдaдeнитe от. централния ко
митет и нлaeнpвaняeтo вa районните кo· ,
мисии „wtнвмeaнн театрални бонове"
6000 по 10О дв. и 5000 ш> 50 лева,
cтoйплeтa на конто ще се изплаща пpeдявиieлю в билети за представленията да
дени, oi Варненската общинска трупа в
дoвapщeвия градски театри вeдпara след
oткpивaниeтo му и то c известен про
цент печалба.
., 4) От приходите на даденото по L •
представление в нoлзa на фонда от всяка
тpтп8, кcятo до доваршвавие на тeaтapa ще посети града пи (включително На
родния тeaтp а, операта).
.... .
5) От приходите на ежемесечни кул
турни дай в които ще се уредят, в всичка
театрални салон*?, училища н локали в
града ни, театрални представления* кон
цepти, кинематографи, тaнцyкaлни вече- '
pинкн к дp. в изключителна пoлsa за
фoвдa, като в тия «културни дни" цен
тралния комитет ще яма право да peкjaмиpвa чрез печата стоките на OИИЯ
тspгoвци, които се зaджлгкaвaт uero ден
да oтcтaiнят извecтeп процент за в noлia
вя „театралния фонд.*
6) Чpea издaвanиeтo на културни yчeвичecки и войнишки „uaмeтни листче
"S
та" за eжбвpьнeтo на вoлнв пожертву
>ПОСТАНОВИ:
вания от. 1 до б лева за тухли, вepeмвc^
I" Поздравява 0т името на Варнен
де, гвоздеи и нp. за дoвspшвaнeтo на
ската Градска Община Юбилияpa "Преслав
на бsдaщeтo им вaзпитaтeлнo училище.
Преславски за чeтвapт вековната му
7) Чрез caбиpaнe помощи за фонда
артистична дейност в полето на театрал
eт „кoлeдyвaнe и лазаруване" на всички
ното яcкycтвo и му изявява благодарно
варненски семейства от всичките парков
ст* си за пpинecaнaтa от него полза на
ия хорове в града ни но коледните и
успеха на тeaтpa в rp. Варна.великденските npaздници.
8) Чрез cxбиpaнeтo доброволни пoH. Като награда sa досегашната му
аертвурания от заможните варненски гра
пренесена театрална нoляa за гpaдaт ни,
ждани, имената и фотографиите на коя
пpoвaвглacявa го за П0Ч6Teн Директор
то ШP се поставят в специално „пaмeнo"
на Варненския Градски Общински Teaтp,
табло в новия тeaтp.
III. Вместо вsзнarpaждeниe заплата
9) Чрез csдeйcтвиeтo на трудовото
та за труда му, като „Почтен Директор",
бюро ш oтпyщaниeтo безплатни трудова
който той ще прояви за в, бaдaщe c още
ци (saдapи, дapвoдeлци, каруцари, елек
по голяма енергия, дарява caщия c по
тротехници и.дp.),
един- месечен бенефис до cмapтa му, в
10) Чрез ред други още ресурси,
размер от 1 до 2000 лева, който бене
която централния комитет ще нsнaмepи
фис редовно да се дава от Варненската
x които ще са дocтaтsчни не само да
Общинска Трупа в началото aa всеки
се дoвapши тeaтдpa, по и да го и обо
месец.
,
гати c специални декори, гардероби,
Забележка: Получената сума от Бе
парно отопление и дp. необходими ^.теа
нефиса над 2000 лева но желанието на
трални пpecпocoблeвия..
.
юбиляpa, да се вниca в полза на , Ар
Иo тasжв начин само, Господа, още
тистичната взaимпocпoмaгaтeлнa каса"
c пукването пролетта на 1923 гoд. може
при Варненския Градски Oбщинвви Teaтp,
да се започне постройката на тeaтжpa
.за негово възпоменание.
• през зимния сезон csщaтa година Вар
ненското гражданство н красивият ни
Председател: Г Ангелов.
rp. Варна може да се поздрава c oткpивaниeтo на новият си тeaтp, ” КОЕТО
Членове: \( йв.
* AЖеков.
iAPв8'
заслужено да носи името „Храм на иcкycтвoтo* в гp. Варна.

Писмо от г-н Пpecлacни.
Г-н Председатели).

Постошлшя
. № 153
гp. Варна. 4 дeкeмapий 1922 г.
Тричленната Комисия при Bapнeнвкoтo Градско Общинско Управление. в
cacтaв: .Председател: господин Ангелов
и членове: Яни Aндpeв и Иван Жеков,

C постановление Ш 153/922 г. По
читаемата Тричленна Комисия е благо
волила да ме вaдapи, по случай юбилея
ми, освен c длaжнocттa „Почетен Диренmopu, но още и c по един ежемесечен
бенефис, от който прихода до 2000 дв.
се определя в моя полза, а над 2000 лв.
за в полза на взаимно-сномагателната
артистична каса при Общинския Teaтp.

Bp«й § j j _
В благодарност, за wя културен жeвг
на Почитаемата Koми·ия, заявявам, ад
oтeтaпвaи и oeтaтжкa от пoaoщa aC0f
лв. .за- издаването на театрален ежеднев
ник в, „Bapнeнeвя Teaтp в Mиsикa*, дp«
Общ. Teaтp, който да бaдe безплатен з*
гражданите c програма: .-.<.
'••...;,
1. Ежедневния репертоар на Oбiцин.
Teaтp.
2." Кратко aьджpжaянe вa всяка пие
са, която се играе.
3. Критика и рецензии по тeaтpa и
музика вaв Варна..
- 4. Да ратува за пo-eвopoщнoтo дoвapшвaнe на Гpaдcкиит ни Teaтp.
Редактирането па вестника ще се «oвepи на cпeциaлea артистичен peдaвцявнea комитет нpв Общ. Teaтp, а изддpжнaтa му, ако и да надвиши даже 2000
лева месечно, остава под моя лична oтгoвopнoc, без да се aнraжиpвa матери
ално, било общината или peдaкц. кosвтeт.
Формата на вестника ще бaдe V*
форма и ще се издава редовно вceкк дeв
от 500—1000 броя.
.';,
Подчертавам театралния вестник ще
бaдeн б е з п л а т е н .
• •Моля разпореждането Ви, iso повод
на тая ми молба, до r н Peжиeиopa яa
тeaтpa за учредяването на peд&кциoнeк
кoмиxeт, понеже вестника ще започне да
излиза още през тая седмица.
Bapнs, 12 декември 19?2 т.

['.-•'

G почит: (п) П. П р е с л а в с к и .

гp. Варна, 6 дeвeмвpий 1U22 г/
Тричленната комисия.при Bapнeнeм
градска община в cдcтaв: Председател
Г. Ангелов и членове: Яни Андреев i
Ив. Жеков се cжбpa днес на заседание
и като взе пред вид.
• ' . . ' • •"•.'•
.При поемането управлението на об
щината от пocтoяoнoтo пpиcsтcтвиe . иa :
разтурения oбщинeaи caвeт паричните
каси се указаха csвapmeннp пpaвднa, ,
заплатите на общинските чиновници не
изплатени за нeкoлкo месеца и множе
ство'други градско общински нужди. н«
удовлетворени. Като ново управителя.
тяso на общината още от дspвsя два
на вcтaпвaнero ни в длsжн8cт нaтaкнaxыe се на нeнpeoдoлимн пpeпaтeтввя •
мsчнoтяи увеличавани нafl-вeчe orнaeл8r
дeнитe разстроени общински финaнcии, а
между това погледите,, на cpaждaнcтвoтt са oбapнaти кжм lювoтo управително
тяло на общината и по понятни причина
очаква много от вeгo. Трябва eлeдoвa- '
тeлнo последното да 6а де улеснено кaтt
оправдае вaзлoжeнитe надежди и по то* .
начин придобие актив ;?и твжpдa позвця*
за бsдaщaтa си дейност.
Hpи изследване причините за pa·cтpoeнocттa на общинските финанси а
вземане ,мepкн зa~ направление на послед
ните нaтjьвнaxыe се на следния фaвт:..-·:
Следващия се-на общината ни об
щински налог от местни и иностранна
стоки (oктpoa) ,ce saдapжa; от Финансо
вото Mинвcтepcтвo-за учителски заплата
н за погашение на 3,000,000 лева об
щински заем от 1907 година. €yмaтa за учителски заплати се вниca в "приход.
на хазната, като нам се изпраща над
лежния вносен лист, а cac сумите, кoн”·
се внасят за погашение, се зaвeoявa смет-
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Брой 56
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-. ;··fя-.<i а яз а *iO взэк» wtii
Bapнeд·tя ббщиетки Веотвик—

,. ^ . -.
_ i^
жa иа^държавнаге^в на гapaвтвpaн-re
стъпилите на служба чинбва-цв н служа
от държавата* дългове- - -»». '-•**••»' щи, наред & старите .завива иeкoЯ, от
Тоя общински налог съставлява едно
конто ех вече уволнени.
. от най-чувствителните постъпления pa об
ПОСТАНОВИ:
щинската кaea, sa това и пред вид iчь
• • * * . . - .
i.
j
·i·
• ! . , =
•»•
jяыoтo финансово затруднение, в ,кoeтo
! На всички чннoввнцв я;eлyataщн пpн
ee намира сега общината; нв, основателно
общината стари и пoвцчдa,ce дaдкт
е да се помоли Г-нa Mнниcтpa на Bътp.
дapoм по една кола дърва от общин
Работи да стори потребното за вниcaнeското сечище.
тo на тоя налог пак на общината, поне
>& 160.
за известно" време, докато общ. фннaнcнн
достигнат известно заздравяване. Ресур
гp. Варна, 29 Ноември8 1922 г.
сите и данъчните източници на Bapнeн.
Варненската Общинска Тричленна
Гpaдcвa Община са толкова изобилни и
Комисия
в състав: Председател rocuoдвн
paзнooбpaвни, че държавата винаги мoАнгелов
и
членове: Яви Андреев и Иван
ase да получи удовлетворение от общи
Жеков
взе
на
разглеждане писмото Л· 126
ната, било по взeмaниятa, за конто тя
o*
4
дeкeмвpий
т. r,, на чвuoввнкa по
й е поръчителствувала.
общинските имоти, c което съобщава, че
Новата Тричленна Комисия стои на
миналата година от Тричленната Коми
становището и е обладана от вярата, че
сия е бил даден на временно ползуване
при едно по-умяло и cкpyпoлиoзнo pъкoна Риболовната Мандра нpн Варненското
' водене на общинските фипaнcин на града,
Окръжна Трудово Бюро общинското пo·
може да се oчaкяa такова зaзpдaвявaнe
мeщeниe cлyжaщe зa бюфет при град
и upoцsвтявaнe иa последните, щото в
ско oбщиucкaтa cкoтoбoйиa, което се съ
кратко време да изплатим дsлroвeтe на
стои от две стаи и caлoa, е условие да
общината, да осигурим редовното изпла
бъдат извършени известни поправки на
щане чиновническите заплати и ocyгypим
това помещение от същата команда,
още посрещането на други културни и
обаче тази команда не caыo че не пла
икономически нужди на lpaдa.
щала никакъв наем на общината, но не
На първо време като гаранция, вместо
е извършила и никакъв ремонт, какъвто
пo-гope визирания налог можем да пoсе е ангажирала- в началото да извърши
coчим:
и пред вид. че предназначението иa ro1. Стойността на отстъпените за бе
peпoмeнaтoтo помещение е за бюфет при
cкoтoбoйнaтa и'като така е необходимо
жанците места, стойност надминаваща
да бъде освободено от командата и се
сумата 1 милион лева и въпроса c които
употреби за своето предназначение и
оценки е вече ликвидиран в oкp. съд.
—
пpeд-вид-oщc,-чe—предстои -да-бъдe-oт—
2. Стойността на общинското място
даден
в скоро време под наем за идната
в местността „Пeйниpджнк", което c
1922—23
година.
царски указ № 75 от 3. IX. т. г. (Дxpж.
Вестник брой 134 от 15, IX. c. гoд.) се
ПОСТАНОВИ:
отчуждава, съгласно рапорта на инжинepниa отдел при Mивиcтepcтвoтo на
Да се зaнpли Варненско Окръжно
Войната за нуждите на флота, 176
Трудово
Бюро да нареди Риболовната j
;
декара.
~
команда да освободи общинското поне- j
3; Дългът на Държавата към Вар
щение, което държи в eдип срок от (10)
ненската Градска Община от 5,500,000
десет дена, за да aoжe o време това
лева за отчужденото място за. разшире
помещение да се отдаде пnд наем за из
ние вa Варненската Ж. П. Гнpa, съ
ползване, като бюфет при cкoтoбoйнaтa
гласно указ Д· 31/192I гoд. по M-вoтo
за идната 1922—23 година, със пpeдy%
на Жeлeзaицятe.
upeждeниe, че ако лo eдaa или друга
• 4, Дългът на Дapжaвзитe yчpeждe
пpичипa този общински имот не бъде
ния в града ни към Градската Община
освободен и се причинят на oбщиuaтa
около 500,000 лeлв вa вoдтo пpaEO и
щети ще се иска опразването му да
електрическо осветление от 2 - 4 гoдиuи
стане или чрез Министерството или чрез
и нp. пp.
с ъ д и да се платят причинените щети.
Водим от всичко гореизложено Три
Председател: Г. Ангелов.
членната Комисия,
„
f Ив. Жeиoв,
ПОСТАНОВИ:,
Членове :J fl Д н д p e в
Да се замоли Mиниcтpa-Пpeдceдaтeля,
а така също Министрите на Вътреш
ните Работи и на Финaнcиитe да отстъ
Продължение от решенията на Oбщвн.
пят следващия се на общината налог от
съвет в заседанието му на
местни и иностранни стоки (oктpoa) вa
РЕШЕНИЕ Д· 444.
текущата година.
В
допълнение
на решението си
. № 154.
№ 404 от 26 тoгo, приема, че в пре
гp. Варна, .29 HoeиEpвй 1922 г.
воза на дървата по две коля ще бъде
Варненската Общинска Тричленна Ко
бeвплaтeн т. е. за сметка на общината,
мисия в състав: Председател Господин
които ще дaдът на общинските чиновни
Ангелов и членове: Яни Андреев и Иван
ци и служащи от т. гoдншн. общинско
Жеков, като взе пред вид, че същест
сечище.
вува едно peшeннe па Общински Съвет,
PEШEПИE № 449.
c което, е постановено на всички чинов
Удoбpявa
се търгът произведен на 31
ници и служащи upи общината да се
октомври
т.
r.
за даване под наем на
дaдът дapoм по две кола дърва, но пред
27
къса
общински
ниви, пръснати из oбвид, че станаха промени в този персо
щин.
гора
и
други
местности, къдeтв об
нал, поради. сменяване на Общинската
щината не може да обработва за време
управа н ч e даването на тия дърва ще
от 1 Х1922: до 31 X 923 roд. и възтрябва да се измени, по нaчнн такъв,
лaгa
нивите на конкурентите ЯUETO следва:
злото да може да се дaдът и на нoвoпo-
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4 . Върху Янаки Михов нива на
„-Kвм--.jкaa* от 31*202 дeк. по 26*5·
лeвa_ декара^ .,_.,„ ..,.„,^.,., „,· "..
, , 2, Върху Стоян Тодоров: а) нива в*
в
яKючюк-K$paaч от 9.600дeжapa по32
лева декара; б) нива в eлiцaтя kecтнoвf
от; 18 250 дei. по 29 лева декара и ej
нива на „Capъ-Чeшмe" от 6.200 'де*.
по 96.50 лева декара.
3. Върху T·дop Колев, нива на^Кю^
чюк-Kapaaч* от 10.900 декара uo б0
лева декара.
4. Върху Шия Левски: а) вяна на
„Apaп-Taбия· от 58.2000 дeк. u · 2 8 Л t .
лева декара; б) нввa на „Mapa·Oъpтrъ*
от 12.400 дeв. по 40.50' лева декара i
в) ннвa в същата местност от 29.609
декара по 25.80 лева декара.
5. Върху Hpaклн Димитров; a) нива
нa „Mnpa-Cъprъ" от 28.500 декара aв
25.70 лева декара и б) нива па ,Apafrтaбия" от 72.800 дeк. uo 36 л. декара.,
6. Върху Юpдaн Caдтиpoв; а) нива
на „Мара-Съртъ" от 8.890 декара по
25.80 лева декара и 6) нива я съща»
местност от 11.350 декара по 35 лei*
декара.
7. Върху Mитю Илиев:* а) ннвa ма
.Кула дере" от 1,750 декара по 26.40
лева декара; б) нива в същата местност
от 4.850 декара по 28.50 дева декара
и в) нива i*. същата местност от 14.600
декара по 35 лева декара.
8. Върху Желю Желев: а) uнвa на
„Kosжa-Бoaaлък* от 42.500 декара u·
14б лева декара и б) нива в същата
местност от 12.090 дfeк. по 85 л. дeк.
9. Върху Калин Петров: а) нима u*
„Mapa·Cъpтъ" от 11.850 дeк, по 28Л0
лева декара; б) нива на същата местност
от 16.600 декара по 26.20 лв. декара;
в) нива на „Kyлa-дepe* от 3.140 дes.
по 27.40 лева декара; r) нива на ,Дoмy8·дepe" от 13.450 декара по 26 лева
декара u д) нива на същата местност от
3] 450 декара по 27 лева декара.
10. Върху Caлим Mexмeдoв: а) нввa
в мecтнocra „Kaмayp-Tapлa" от 19.209
декара от 26.80 лев.* декара; б) нива к
същата местност*от 72 дes. по 28,70
лева декара; в) нива в същата местност
от 3.970 дпc. по 27.20 лева декари.
11. Върху Hccтop Иoneв, нива па
„ШЙиcpдзiim* «т 6.730 дeк. по 26.50
лека декара и
12. Върху lЬuaйor Николов иивa ua
Л\м-Дamш»в8p" от 102.050 декара n»
57.20 лова декара.
Ikз право на пренаемано.

Из дейността на водопровода.
Разстроеното cъcтляuи в което зава
ри общинската ни тричленна кoмиcм
градския водопровод започва да се изпра
вя чувствително.
До като досегашните общински съ
вети и тричленни кoм0cии, вянarи са
равправалп 'm вода, хигиена, чистота l
благоустройство, а в дeйcтsитeлвocт ни
що не са вършили — напротив, смеле
те разпорел6и n aкiiiвauтe действия на
днeшнaтл ни тричленка комисия по пoдъpжaпкeto u& гpздcквтe вoдoapoвoдn а
другите благоустройствен0и въпроси, д»
нaбaня вода най-редовно я бърз6, се по».
чувства вече на вceкъдe и от всекиго.
Рядко се зaбeлйзвaт вече обществени
чешми c счупени caпдъцм, дръжка, кaнeлr.и или съвсем останали без такива,

S6.
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Санитарно отделение.
Бttлeтян за движението на заразителните болести в града.
БОЛЕСТИ

Scarlatina
Diphtheritis

Всичко от
0 - Ум 0 нaч. на
Има Забо здpacтaепидемията
рели
лели
ше
вaт
вeли
8а6. yнp.
1

Начало от епи
демията от
15. V. 922 г.

10

3

1

12

34

2

2

2

2

12

10

2

2

10

72

6

8. VII. 9 2 2 г .

1

9

4'

10. VII. 922 r.

1

1

17. XII. 922 г.

24. IX. 922 r.

Morbilli
Typhus abdoшinalis
Tussis conтilsiYa
Dysenteria

1

Variola vera

1

1

'. Typhus recurrens
Parotitis epidemica

През втората седмица от 5.XII 922
до 10.XII 922 получена сума от пет
представления 9450 лева.

Erysipelas

взела да ни застрашава.

Из дeйнocтa на отделенията и
«лyжбитe при oбщин. управление.
В Общинската Cкoтoбoйнa за време
1—7 дeseмвpий 1922 гoд., се е изклaл
следния дoбитжк:
Eджp дoбит5к 157 глави
Дали '
20739 кгp.
Дребен дoбитжк 660 глави
Д8ЛИ
17884 кгp.
А всичко: 817 глави дали 38623 кгp.

,Уяичnшeн от различни болести
а именно:
1) 1 вол 49 кгp. от Туберкулозно.
2) 1 крава 56 кгp. от Гнойна oбцecи.
3) 2 cвнви 90 кгp, от Циcтицepкyc
нe?puзc·.

През този месец в eяeитpичecнoтo от
деление извършени следните работи.
. - Cжбиpaт се най-усилено декларации
sa количеството на лампите, свещите,
вoнтaктитe и други eлe:;тpнчecки уредя
or гражданите па гp. Варна.

_ През миналата седмица в Общинекия
Teaтp е представено:
Вторник „Народен Враг", драма в Ь
дeleтвия от Хенри Ибceн.
Чeтвжpтжв „Глyпaкжт", комедия в 5
действия, от Лyдвиг Фyлдa.
Cжбoтa „Бжмбepи", комедия за сери
озните в 3 действия,- от Оскар Уaйлд.
Неделя, дневно „Чудото иa cв. Aнтoпий" пиеса в 2 действия от Mopиe
Meтepлинг и „Предложение* комедия в
едно действие, от А. П. Чexoв, вечерно
„Живият Труп" драма в 12 картини от
Лев Николаеви4 Toлcтoй.
През нapвaтa седмица от 27 XI 922
до З.XII 1922 получена сума от пет
представления е вжз.шзжл на 13708 лв.

Typhus exanthematicus

xaвтo бе в повечето случаи 'това, само
вг пpeдв един месец. Оплакванията и
протестите на гражданството, за че не
им е давано бapзo esдeйcтвяe за поправ
ката на oбщecтвeннитe, или частни чеш
ми при случай на нужда, са вече нaпжлвo отстранени.
Наредено е да се правят всички вжзм«жни улеснения на яseлaющитe, да.се
вoдocнaбдят в кpжra на правилниците и
строгоtустановения технически ред. Пyвкaнeтo вa водата от.peзepвyapuie-3й_rpa=_
•да ще става сутрин от 5 до 12 часа по
tбяд и от 3 до8 часа след обед. Стая
наредба, може да се кase че почти през
целил ден нeпpeвжcнaтo, гражданите ще
могат да се ползуват от вода.
Изобщо енергичния и практичен по
хват на днешната пя тричленна комисия,
обещава в недалечно бsдaщe, да отстра
ни и уреда освен другите блaгoycтpoйeтвeннп нужди па града и яaй-зaжияя я
eтч 1оля510 yнaчeяиe вкнpoe — водната
кpиsa която oг ден па ден зее ковече бе

Хроника.

';

Декларациите имат за цел следното
1) Една статистика т. е. да се про
верят количествата на лампите, свещите,
контактите и пp,. и енергията, която да
ват „Дизеловите мотора2 за електриче
ското осветление на rp. Варна.
2) След проверка на отделните се
мейства живущи в едно здание да им се
открият отделни партиди за изплащане
изразходваната електрическа eиeprия, ка
то c това се избегнат масовите paзпpa~.лuш:.мexдy. наематели и наемодатели.^
Всички лансирани слухове за yвeличeпиe таксите на свещи или киловати,
еж неверни. Таксите остават cжщи как
вито cs били до сега.
3) По причина многото клиенти и
усилената работа — срока за приемане
дeзлapaцai;тe се лфоджджава до .20 тoгo,

Общинските ияoти.
Hoвoнaзaaчeния общински чияoввaк
по oбщaucкиre имоти дoa&ca, че е на
мерил много от имотите на общината в
пжлнa paзнeбятeнocт.
Така например: cтeнигe на халите
еж пропукани, вследствие на това, че
керемидите ек пречупени и но подредени.
Почти всички прозорци на халите еж
изпочупени.
Инвентара на летния тeaтжp е зава
рен бeзpaвбopнo paзxвжpлeн.
11о градините много пейки изпочупени.
Общинските лозя еж изоставени, вaп- .
реки това, че общината има лозов раз
садник. При това нecнocнo положение,
в което тя се намира, гoлeмa грешка е
' да оставят общинските лозя в положение
да нeмoгaт да дaджт никакви приходи.
Вземани еж строги мерки- sa -запаз
ване общинските имоти от разхищение и
в близко бждaщe ще се направи нyжднoтo
за подобрението им.

Лoзapcнe отделение.
В това отделение е заварено uжлнa
аномалия. Вследствие на това, че е нeмaлo ннкassв надзор до сега, кражбите
в кнoшкoвитe и пакостите по лозята е
било система.
Нито един от шктищaтa и мостовете
не е намерен в изправност. Tpичлeнaтa
общинска комисия веднага след като е
констатирала тая аномална е направила
нyasдяoтo за премахването й.

Определените дви за представления
през зимния сезон до началото, на пpoлeтa еж: вторник, чeтвspтжк, cжбoтa и
неделя днeвao и вечерно, а upea пре
лета вместо днeaнo в неделя, ще се дава
вечерно и в сряда, н всички dpaздници
освен определените дай, като цените на
местата еж: резерва 15 ли, I място 10
лева, II м. 8 лвeвa и П1 м. 5 лева. На
чалото на представленията точно 8 часа
вечерта. Винаги дамите вливат без шап
ки и деца по-малки от 5 години де се
допущат.
През тази седмица от 18 до 24Х11
922 ще се дадат:
Вторник: Комедия за сериозни (Бжн—
бери) от Оскар Уaaлд.
Чeтвspтжк: Ллyиaкaт.”-oт Фyлдa. ,-ч
Caбoтa: „Ж:;вня Труп" от Toлcтoй.
Неделя дневно „Свад6ата па КриЧИKCEИ" комедия Cyxow-Eoбилин.
Неделя aeчepвo комедия за Сериоз
ните (бaыбepи) — Оскар Уaилд.

О Б Я В Л Е Н И Е
'№ 287З6
гp. Bnpнa, 14 декември 1922 гoд.
06изява се яa йнтepecyющяie, че ъ
канцеларията на Варненското Oкpsжвo
Финансово Управление на 26 тoгo в 10
часа сутринта ще се произведе за трети
пжт тжpг c явна конкуренция за oтдaвaниe под нaeы общинския дюкян в I
yчacтжк на Бaлaк Пазар (бившa·Mopcкa
База), за вpeмa от сключване договора
до 31 март,1926 година.
Приблизителната наемна стойност е
24000 лева. Искания залог 1 0 % в бан
ково удостоверение.
Необходимите поправки еж за сметка
на наемателя.
Tжpжнитe вншкa еж на разположение
на r. г. конкурентите всяко пpиcaтcтвeнo време при чиновника по тжpгoвeтe"
в общината. '
Председател: И. Андреев.
Секретар: x. K. Иванов,

Пeч. Д. Тодоров — Bapяa.

