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Абонамент 60 лева годишно.

Официални: на дума по 1 лев; вaглaвиe,rдaтa и
подпис по 3 лева.

Един брой 1 лев.
Частни; на дума по 1 лева, а на кв. см. по 1·60 лв
Всичко що се отнася ta. вecтынкa, да се квяpaщa
до редакцията, кмeтeтaoтo — Варна.

Ш'шm «мил gинu.
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За отдаване на "предприемач чрез
тайна конкуренция, градския налог вspxy файтона, талиги, бpички, автомобили
и ;sж(iбщe вcякaкsв вид кола, конто ра
ботят из града sa пpeнacяниe на зяцa,
|ян sa пренасяне на товар, а така cжщo вжpxy файтоните, велосипедите, мо
тоциклетите и веекакжв, tнд· кола обик
новени и яjncoms', -'xonтo служат sa соб
ствени нyждн, sa pasв,seчeннe на граж
даните—за време,. Ol·,i.^Rпpшi„TJL22л·oд.,.
дo 31март 1р23; гoд., caглacяo чл. 89
н. 6 от gaкoнa ш& градските общини и
чл. чл. 292 и 296 от правилника за
приспособлението му.
Чл. I. Откупчика ще cxбapa след
и т е такса годишно:
, п. 1. От всеки велосипед по 75 лв.
а.от мoтoцвклeд но 120 ла.
ЗАБЕЛЕЖКА l·вa: Csюзввтe кoлoeвдaчя плащат по 30 лв. Cящo по б0
лв. се плаща sa всеки велосипед в вeлocяпeдвaтe ателиета, кoaтo се дават под
наем на публиката sa разходки ялв обу
чения. Таксата се взема яa велосипед, а
не на лицet c язвлючeппe на caюзявтe
колоездачи, за' конто таксата е за двцe
и колело.
ЗАБЕЛЕЖКА 2-pa: Освобождават
се от та» такса децата н учрежденията
указани в i,i. 293 от правилника sa
приспособлението на газова за градските
6бщннн, а именно: офицерите и вofiнisдaтe, раздавачите на телеграми н пощен
ска кореспонденция и вxoбщe ВСИЧКИ ли
ца, натоварена c извинението иa cлyaseбнини дяжжноств при джpжaвнн, окp&жнн и общински учреждения, както в
вжвmни велосипеди, дошла временно в
Ч?aдa.

:•-<.•

п. 2. 0г всеки фafiтoн или raбpнoлвт, конто работят на пиацата aa yeлyжвaнe на публиката c по два воня по 120
лв. Пжрворазряднвте c два коня глaщaт
«o 16О лв., които ех определена от
фafiтoнджи8cвoтo cжeлoвиe за такава.
п. 3. Такива кaбpнoлeтн, бpичкв или
фalтoнн c по един кон по 80 лв.
п. 4. 0 i вxнвзни бpички иди ка6ри
мeт c по два коня, деиствуютв в града
временно, мeceiнo по б0 лв., а е по е
днн кон по 45 лв., » sa автомобилите,
жоито caeиaт пжтнвци n града я oкoл-

нocтa по 90 лв., а sa частни автомоби
ли за вжнmнн лица за собствено употре
бление, дошли временно в Варна, се плa*щa по 200 лв. за календарен месец.
н. 5. 0г вcuкa двpвyляpyющa кола
в града или дeйcтвyющa па пристанище
то c два коня, независимо от целта за
която се употребяват,* дали ще служат
за paзaoлoяseпиe на публиката или упо
требление от стопаните им за свои част
ни работи, плаща по 60 л» , а c по eдин кон по 30 лi?. годишно.
п. 6. От чаcтпитe фaйтoaи и кaбpнoлeти е два коня, която служат само за
стопаните им по З00* лв. годишно и 1б0
~жвr~Ш' кSбpifOЖ?Г*т~>"” -*r-—; -r-—*—·~—

п. 7. 0г кола c конто ёe разнася m
града бира, лимонада, сода, лед, ако c s
c два коня по 10О лева, а c един по
59 лв ; тук влизат и колата, които раз
насят, из cккaдoвeтe и депозитите и фаб
риките в частните кsщ”н а домове. ,
п. 8. От автомобила изключaтeлнo вa
частно употребление по 500 л. годишно.
п. 8. 0г автомобили, трактор яли oиннбyc, конто ycлyжвaт па публиката по
З00 лева годишно.
п. 10." За магарешка кола за ycлyжвaae на публиката се плаща по 20, лв.
годишно, а щoa cлyжя за своя нужди
не плаща нищо.
Чл. 2. 0г изброените пo·гope такси
се ocEoбoждaввт: 1) общинските файтони,
кapyщп и коля на пожарната команда;
2) oкpжиsнитe файтопи и кола; 3) Джpжaвннтe файтони, автомобили и кола, ко
лата на пощата, когато тя не се прена
ся от предприемач, военните oбoзнн ко
ва, войсковите файтони, фafтoннтe на
члeнoвe7e на дипломатическото н консул
ско тeлo; 4) файтони, автомобили в ко
ла, които влизат в града c пжтннци я
8auинaвaт обратно и вsoбщe всички ко
ла, които влизат в града c дspвa, xpa-,
на, фураж, грозде и дp. свестни пред
мети н вceкaкви вещи, бел да остават
на работа в града.
Чл. 3. Таксите ще се плащат на
два срока: пжpвaтa половина се изплаща
пpes месец юли, а втората половина
нpes месец октомври, в канцеларията на
oткyпчикa, който лично обявява чpe* об
щинския вестник и глашатай где се на
мира тя, освен за вжншaитe, които пла
щат на вeднaж. Таксата се плаща sa
полугодие, когато я да почне ползването
c колата през полугодие10 • се взема за
кола и пp., а не на «ще.
'

За I иди II страница — удвоено.

Чл. 4. Споровете между предприема
ча и лицата, които плащат такса, се
разрешават окончателно oг кметството.
ч
Чл. 5. След изтичане на горния срок
таксата се счита за зaкscнялa и се cжбнpa по силата на чл. 102 от закона
'за градските общини, но eкзeкyтявeп на
чин.
Чл. 6. Известията за cлtбиpaнe по
екзекутивен начин за зaкжcнeлитe такси
или налози се напечатват от oткyпчикa
, за негова сметка c,образец даден от об
щинското управление.
Чл. 7. Oткyпчивa има право да иска
нyждиoтo csдeйcтвкe за екзекутиране на *
~~ нбизffpaвннтё дaнaкouлafци, след като
представи c заявление най-малко 50 ек
земпляра от вторите листове на известия^
редовно вpxчeнн. Ако общинското управ
ление се ycжмни в пpaвилнocтa нa~ нeкoя облагане има право да iipoвepи c
своите агенти; в случай на неправилно
-oблaгaяиe ще се даде cлiдeйcтвиe за caбиpaнe на таксата (налога) caиo до раз
мера намерен зaдsлssнтeлeя от общин
ското управление.
Ако Общинското Управление нами
ра, че нeкoя такса (налог) неправилно
се тspcн от нesoй дaнжкoнл.vreц, Общин
ското Управление може да откаже да
даде csдeйcтвиe и oткyнчивa може да се
отнесе до кoмяeтeuтпия csд за cжбиpaнeтo им, без да тжpcи каквито и да би
ло вреди и загуби от общината.
Чл. 8. Общите пoeмнн условия съ
ставляват неразделна част от настоящи
те пoeмяи условия и са задължителни за
предприемача.
Чл. 9.'Oткyпчикa заплаща па общи
ната зaкyппaтa сума в предплата за вceкo тpвмecичвe, освен пspвaтa платка,
която ще oe плати при подписване на
договора, а за оставалите девет месеца
се издава запис на заповед, подписана
от двaмa солидни гаранти, yдoбpeни от
постоянното, пpиcasтcтвиe·
Чл. 10. До сключване на договора
предприятието се експлоатира от община
та sa нtняa сметка и договорния срок
тече от датата на cзлючвaвe договора.
Чл. 11. Oткyпчикa ще cжбиpa так
сите срещу свои квитанции от кочани,
пpoшнopoвaни в подпечатани от общин
ското управление и при поискване под
печатването на нови кочани от община
та, требва дoвжpшeнвт· да се пoвpsщaт.
C&щvя е длzzeн да води предвидените.
в sasoнa тxpгoвcвя кaигя.

Варненски Общински Вестник
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II
За отдаване на закупчик таксите гa

Театрални представления, Забавителни
« Увеселителни laвeдaния, CBЯГJHЧ».
ЯBBЦИ и дp. (чл. 89 п. 11 от закова
sa градските общини), за време от 1
Aapил Г923 r, до 31 Март 1924 r.
Чл. 1. Закупчика ще cабиpа срещу
редовни квитанции, издадени от кoчaпи,
заверена и прошнуровани от общината,
следите такси:
1) 0 г концерти и опери 10О лв.
(на бaлгapcкн и дp. eвици), от тeaтpaяви представления и дp. J 0 0 лв., балове
— З00 лв , танцувалия вечеринки 10О
лв. й литературни вечеринки 5О лв.
2) От театрални представления на
чужд език— 150 лева.
3) От бал мacкe па вечер по 500
лв., а такива давани в шантавите и ва
риететата ~ 700 лева.
4) От aвpoбaтиa гимнастици за eдвo
представление на всяко лице от групата
по 10 лева.*
5) 0r свирачи в свирачки, иeвця и
цeвaчки, било отделно, било в група или
оркестри по градини, бирарии и дp. уве
селителни места, вa всяко лице на месец
30 лева.
.
6) От.циркове на вечер по З00 лв.
7) От певци и пeвaчви- в кaфe-шaнтaви, вариетета и кючеци за всяко едно
лице, по 10 лева на вечер.
8) От разигравани в публични заве
дения (кафета, кpaчми в дp.), грамофони
ш латерни от caщитe яли други, свирачи
по улиците, за всеки месец по 50 лв. 9) От пиана й пиaнннa, които сви
рят в публични ваведевия, месечно по
З00 лв., а в частни кaщи.пo 30О лева
годишно.
· .' ... • . _ - - ' .
10) От панорами, мyseн • менаже
рии, на постоянно място, дневно • по
10О лева.
,
. 11) От кинематографи, за всяко пред
ставление вечер или денем, по 30О лв.,
независимо от повторение илн не. на
мpoгpaыaтa.
1.2) Месеца се счита от 1 чнcлo я
се плаща такса за цял месец, без да се
гледа от кой ден на месеца е почнала
упражнението на занятието.
ЗАБЕЛЕЖКА I : За военните музи
sи наемателите плащат по 10О лв. на
ден такса, кaдeтo н да свирят.
ЗАБЕЛЕЖКА I I : Военните музики,
когато свирят без да са наети от някого,
се освобождават от такса/ Когато едно
представление театрално вля кянeмaтoгpaфичecкo, вечеринка или концерт, се
отложи за друга вечер, ако таксата е
вече csбpянa, то тя вasй за вечерта,
когато ще се даде отложеното нpeдcтaвлeниe, концерт.
Чл. 2. Освобождават се от такса
представленията, концертите в вечерин
ките, давани от учениците вa разни учеб
ни заведения, за в полза на учениците
от тия заведения и от oзeдjющитe бла
готворителни дружества в rp. Варна:
Сиропиталище „ Надежда «,Д-вo „Майка",
Д-вo „Милосърдие", безплатните учени
чески трапезарии, Д-вo „Черноморски
юнак", Колоездачното Д·вo, Варненския
общински тeaтzp в кинематограф, двpяaвнaтa трупа, музикалното Д вo ,,Гycла*, ученическите трапезарии в старо-.
пвтaлнщeтo. Са що се освобождават от
такса в срещите, вечеринките, правена

or професионални и политически труп*.
Чл. 3. HЙKOЙ иeмoжe да упражнява
или да даде кой да е от гopeaoмeнaтвтe
занятия или забавления, до като пред
варително не заплати предвидената такса.
•При всяко поискване, от общината или
полицейската власт, разпасват» за так
сата, лицето е длaжнo да я нpeдcтaви.
Чл. 4. В кзфe-пmвтaни, бирариите,
всякакви друга локали, c*дкpжaтeлятв еж
длажви да ввacят таксите за всички пeвщи, cвиpящв и вrpяiцa в тях лица.
Чл. 5. Ако някой cв позволи да
yпpaжняви занятие или да дoдe развле
чение от изброените в чл. 1 на настоя
щите пoeыпи условия, без да заплати
предвидената такса, предварително, зaвyпвaчa в првежтетеието на общински
агент или полицейска стражар, му cаcтавя акт за нарушение, но който ви
новния се глобява е 250 лв., като му
се caбиpa н cлeдyeмaтa се такса. Гло
бата ще бsдe в нoлзa на общината.
Чл. 6. Зaкyuиaчa ще внася зaкyпнaтa сума (стойност)' в предплата за пар
иите шест месеца при сключването на
договора, а за второто шестмесечие след"
raecт месеца от пapвaтa вноска, като за
това издаде запис на заповед, подписан
от двама солидни пopaчитeли, yдoбpeни
от общинското управление*
Чл. 7. До дена на сключване на до
говора предприятието, ще се експлоатира
за сметка на общината.
ЗАБЕЛЕЖКА I : Всека caдapжaтeл
на шантав, вариете u кючек, назначена
та от таксата за певците, играчите и пp.
плащат по 500 лв; на месец.
ЗAБEЛEЖKA·!l: Зaкyпвaчa е :длaжeu да води изиcкyeмитe ,ce книжа по
закона за водене търговските книги.
Чл. 8. Ако валога се отмени или
ввмeви по законодателен ред, договора
се yвичтoжaвa по >право в без caд, без
да вмa право закyпвaчa на каквото и
да е oбeщeтeниe. •»
Чл. 9. Настоящите пoeмни условия
eaeтaвлявaт неразделна част от общите,
правилника за Fpaдcкитe община, закона
aa Бюджета, Oтчeтнocтa и Предприятията.

”ш.
3б отдаване на oткyпчик csбиpaнeтo
на общинския налог за право копане или
изваждане: капани, речен (пороен) чакал,'
чимове, лед и дp. такива от, варниците,
•за време една година, считане от 1 ап
рил 1923 г. до 31 март 1924 гoд.
t

. . .

А) Такси за пpaвoкoнaнe или изaaждaнe:
канави, речен (пороен) чакал, ияcяs, чи
мове, лед и дp.
Чл. 1. Oтвyпчивa ще caбиpa такси
от иcвoпaнитe или aзвaдeнвтe в чертите
на града и землището на общината: вaмaвн, пясак, чакал, чимове в лед.
Чл. 2. Таксите се caбиpaт срещу
квитанции, пoдпиcaвв, подпечатани от
oткyпчикa и вздaдeни от кочан, проверен
в подпечатан от общинското управление.
Таксата се плаща предварително от ли
цата, които искат да копаят или изваж
дат: вaмaвй, чакал, nяcaв, чимове и лед.
Чл. 3. Oткyпчикa ще csбиpa таксите
в следните размери:
,1) 0г всеки вyбичecкв мeтap кaмни
по 8 лева.
- .-.
2) 0 г всяка5 кола натоварена c ре

Брой 58.
чен (пороен) чакал или пяcaв произве
дените от таи материали, се облагат c по
три (3) лева кубически мeтap.
ЗАБЕЛЕЖКА I. Кола чифт се брои
за един кубически мeтap, а тек за по
ловин кубически мeтap.
ЗАБЕЛЕЖКА II. Bsн от тая такса
oтвyпчикa caбиpa и cлeдyeмoтo даржавнo право (кариерно право), caглacнo вaвoиa за кариерите и последните му из
менения.
,
3) Ох всяка кола натоварена c лед:,
а) c два впpeгaтeлни дoбвтaкa 1б лв.
б) c eдип впpeгaтeлeн дoбитaк 8 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА. За фабрикуване лед
не се плаща никаква такса.
в) За натоварени кола c чим се пла
ща: 10 лева ако е c два впpeгaтeлнн
дoбитaкa,, 5 лева ако колата'"е c eдив
впpeгaтeлeн дoбятaк.
JЧл. 4. Oткyпчикa няма право да caбиpa такси когато кaмaннтe, пяcaвa и
"чaкялa са извадени или изкопани от ча
стни имоти.
Чл. 5. Освобождават се от такси н»вoпaнитe, извадените чимове, пяcaв н ча
кал: вa войската, градските градини, за
нуждите на общинските предприятия, ако
се експлоатират от надлежните учреж
дения. .
Б) Такси вapxy варници.
Чл. 6, Закупчика ще има право да
caбвpa "от вapnицнтe по 3 стотинки на
килограм, вeзнввcвмo от таксата за ка
напите, caглacнo чл. 2 тl. 1 от тия пeeмнв ycлoввa.
- Чл. - 7. За иpoизвeждaвe на кирпич
за пpoдaн, предприемача ще caбиpa так
са по 20 лeлa на хилядата.
Това право ще се caбнpa при изна
сяне на кepпичитe и варта от мястото
от гдето се приготовляват.
Чл. 8. Варта произвеждана пe сто
панска начин от вceпнaтe власти в ·вaoбщe от правителствените учреждения а
общинското управление се освобождават
от такса. O.·soбoaдaвaт се от такса вepпичвтe, приготвени за собствено упот
ребление.
Чл. 9. Зaкyпнaтa стойност на пред
приятието ще се изплаща в предплата за
всяко шестмесечие,. като за пzpвoтo из
плати при подписване на договора, а sa
второто ще се вздaдe зaпвc на заповед,
подписан ох двама солидни пopaчнтeлм
одобрени от общинското управление, а
"вapxy стойността на предприятието oт^отделно вйacт н cлeдyeнвтo oe джpжaвнo
кариерно право.
Чл. 10. Общите пoeмни условия са
вepaздeлнa част от настоящето.
ЗАБЕЛЕЖКА. За взнeceни тайно или
укрити: кaнaнн,' речен (пороен) чакал,
пяcaя, чимове, лед кирпичи в вар, e ·
плаща такса в тpueн paзмap.
Чл, 11. Общината определя местата
гдето може да се вадят: канави, речев
чакал, пяcas, чимове в лед в да се про
извежда кepпичи.
• . ' ' . ' _
Чл. 12. До сключването вa договора
предприятието се експлоатира от общи
ната за нейна сметка н дoгoвopншa epoи
тeч« от датата на договора ;
Чл. 13. Oфepиpaвeтo става само вapxy общинската такса от кариерно пpaв·
жoятfr oтвyпчикa ввacя направо в общин
ската каса, eaглacнo чл. 9 от тия ш к
eмни ycлoввя, а дapжaвнaтa caбapa от-

Bapнeнcки Общински Вестник

За отдаване на предприемач— чрез
тайна конкуренция таксите върху табли,

домино, билярди, нeнeлбaнди, шaxтыaxт, удряне на печат вжpxy карти
за игpaнб, за време от 1 Април 1923
roд. до 31 март. 1924 година.
„ 4л. 1. Oтвyпчивa ще има право да
да.събира годишна такса от c<sдържа
телите вa заведения за право употребле
ние, игрални предмети, според разредите
в които' спадат.
4л. 2. Разреда на заведението се
определя от патента, вoйтo плаща съ
държателя за упражняване на занятието
ей, ако е питейно заведение, плюс да
нъка върху общия доход, а питейните
saвeдeния ще се облагат c такса по раз
реда, в кoiтo съвпада, според данъка
върху общия доход.
"4л. 3. Разредите биват три: . ~
Към първия разред спадат ония пи
тейни заведения, за които се плащат да
нък върху общия доход в c патентния
сбор от (200О) две хиляди лева нагоре;
Към втopн разред от от 10О1 до
2000 лева включително и
Към трети разред до 100О лева
включително.
а) Първи разред ще плаща: за все
ки билярд 180 лв., sa всека табла —
10О лв., за вceвo домино — 50 лв., за
всеки шах — 50 лв. и за всеки кeкeлбaн — 60 лева.
.
б) Втори разред ще плаща: за всеки
билярдf-— 90 лв., за всека таблаi'—- 50
лв., за всеки шах •—50 лв., за вceкo
домино — 15 лв. н за всеки кeкeлбaн
— 45 лева.
в) Трети разред ще плаща: за всеки
билярд — 45 лв.. за всека табла — 25
лв., за вceкo домино — 10 лв., за всеки
шах — 40 лв. и за всеки кeвeлбaнд —
30 лева.
4л. 4. Orвyпчикa от вceкo тесте или
вoлoдa карти за игpaнe събира по 10О
лева. Подпечатването на картите ще ста
ва c особен печат,, даден от общинското
управление, който нeчaт ще се yдpa (по
ставя) на всяко тесте карти върху ie-*
ceткa купа (или друга варта).
Игралните предмети,. които се упо
требяват в. клубовете и други заведения,
достояние само на техните членове,' не
се облагат c такса.
4л. 5. Игралните предмети, които се
употребяват за игра преди да е запла
тено определената такса, се облагат в
троен pasмep.
/ '„•
4л. 6. Oткyпнaтa сума ще се зa' плаща всеки три месеца в предплата,
вaтo за последните девет месеца издаде
на Кметството запис на заповед подпи
сан от двама солидни гаранти, yдoбpeни
•т общината.
.
4л. 7; Срока на предприятието тече
от датата на сключването на договора,
а до тогава ще се експлоатира от об
щината.
4л. 8. В случай, че през течение на
saкyпния срок се отмени c saкoн, нaмa. лн или увеличи налога, контракта се
yничfoжaвa по право и без cxд, за ос
таналото време, без да има право да ди-*
pн вреди и загуби от общината.
4л. 9. Таксите ще се cxбиpaт cpe-

o
ы

4л. 10. Общите пoeaни условия съ
ставляват неразделна част от настоящи-'
те пoeмни условия, също и закона за
бюджета, oтчeтнocтa и предприятията.
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За съхраненото количество peзннцн вceкofl ден се съставя нyждння акт.
От изpeзaвитe главини майки е по2у
чено и съхранено cлeднeтo количество.
peзннци:

щy квитанции от кочан на oткyпчикa,
проверен и скрепен c общински печат в
•ри поискване на нова кочани от пред
приемача, етерите такива се повръщат
в общинското управление. Последния е
длъжен да държи u · изисканите 'от зако
на търговски книги. . . j
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За извършената работа и cxcтoянвeтo на лозовия разсадник през месец дeкeмвpий 1922 година.

1
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Времето.

i o™
ьз

През uъpвaтa половина на отчетния
месец времето бе студено. Падналия в
края на месец нoeмвpиfi oнeг се зaдxpжa и завари от тоя паднал па 9 дeкeмвpий. Снежния покрив се зaдxpжa почти
през делата първа половина на отчетния
месец. През втората половина времето
не бе толкова студено, но почти всеки
ден имаше гъсти мъгли. Ясни дни са би
ле на 2, 16, 18, 20, 21, 22 и 23 дe-_
вeмвpий. Дxжд вале на 8 и 27; а cнeг
на & число. Всичко в дxxд и cвeг е из
мерен през месеца 20.4 литри валеж.
тpeз пxpвитe осем дена на втората по
ловина от месеца имало слана. Ветровете буйни са духали западен на: 9 и 14;
северен 10, 12 и·ДЗ ;Яиcлo. Общо. взето
времето не благоприятствуваше за извър
шването на всички належащи сезонни
paвoти в мaтoчвикa и лозята. До колкото
пoзнoлявaшe времето пpoдsлжи се почна
тото цpeз ыeceц нoeмвpий събиране на.
лозовите пръчки ь мaтoчnикa и peгoлвa,нeтo (обръщането) част от парцела .№ 9
и № 20 за пocaждaнe още тая пролет c
oблaгopoнeвитe на зелено лози за опит
но лозе.
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Облагородените и местни лозя.
В облагородените и местни лозя вре
мето не позволи да се извършат сезон
ните работи: почистване, peзaнe и пp.

Разни.
Когато времето позволяваше пренесе
се пecъв в хранилището на лозовите
пръчки. Също се пренесоха опадалите н
нзчyпeни колове от парцелите, на които
лозовия път се изpeзa. Почти */*' от ко
ловете ех изпочупени и съборени от бу
рята. Сортира се част от пренесените
колове, като късите и изгнилитe се отде
лиха за горене; а годните подостриха я .
разделиха на дxлги и по-къси.

Извxpшиxa се следните работи:
-

Maтoчникa.
През целия отчетен месец се изpeзaxa лозовите upxчки от парцелите Л· №
26, 5, 1, 15, 30, 19, 25, 18, 17, 16,
22, 35, 37 и oг 10 половина парцела
на 13,940 главини— майки, вxpxy 54.1
декара пространство. В началото на ме
сеца, понеже главините бexa заровени в
снега за да не.пострадат майките от го
лемите студове peзидбaтa на лозовия пxpт
от главините v ce извършваше на една
пxuкa cxc чeпчe 4—5 сантиметра,-кои
то чeпчeтa после ще се изрежат. От 20
декември peзидбaтa на главините се из-.
вxpшвa ниско на спяща пъпка като cъщeвpeмeннo се почистват всички сухи ча
сти. - Лозовия пxpт се събира по парце
ли в нpeнacя при работилницата, гдето
се почиства, нapeзвa по на 110 см. на
речени метрови и по късите части на
35—40 си. — peзници; сортират се на
годни вa присаждане първокласни и гoд
ни за yвopeнявaнe по тънки — второ
класни. Първокласните се вaвxpзвaт по
сто пръчки, а второкласните по 200 —
в cнoпчe и поставяха, на xpaнeниe в xpa
нилвщaтa заровени хоризонтално в пясък.
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oткynиaтa стойност на това предприятие.
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Hoнyшнaтa.
1

Пред отчетния месец разсадника раз»
полагаше само c един кoв^. който не е
достатъчен за извършване всички нале
жащи нужди: пренасяне лозовите пръчки
до работилницата, коловете от парцелите
в дворното место sa остренето ви и пре
насяне тук в хранилището на лозите. .
Освен това щом времето позволи, нале
жащо е и орането на изрязаните парце
ли. Коня е в много добро състояние. За
подържането му е изразходвано 124 кгp.
eчмик, 200 килoгp. фий и за прислуга
1730 лева.

Приход и разход.
I. Приход през отчетния месец не е
постъпил.

58. .>
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Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
eт 11 януари до 16 януари- 1923 гoд.

БОЛЕСТИ

Всичко от
0·
0нaч. на
Ум
Забо
Има
ста
sдpaепидемията
рели
ше лели
ват
вeли
вaб. УMP·
9

Seariatiua

1

1

—

9

•

-

Diphtheritis
Morbilli

3

—

Typhus abdoшiияIi-

2

—

—

—

Начало от euя- демията от

4?

2

• 15. V. 922 г..

14

1

24. IX. 922 г.

—.

25. XII. 922 г.

-

8. VII. 922 г.

3

3.

2

7В

'—

—

—

—.

.—

—

.. 1

-—

1

—

—

9

4

10. ТИ. 922 r.

2

—

—

1

1

3

2

17. XII. 922 r.

Typhus exaпthem&ticus

—

—

—

—

—

—

Typhus recurrenз

—

—

—

—

—

—

:

—

—

—

—

Tusзis coйтilsiv*
Dysenteria

—

•

Variola Yera

Parotitis epidemic*

•

—

.

—

Vardcella

'

—

—

•

•

—

—

—

•••!

—
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—

— -·

—
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II. За пoджpжaнe и обработване на
разсадника е разходвано:
1) Зa~зaплaтa на служащи
те по rл. I § S п. l l - б
3,082.-·
2) За дoбaвжчнo възнагра
ждение иpдp·viio rл. II § 41
п. 1G-a
·
9,974.40
3)-3a нaдиици на работни
ци по rл.-II § 31 н. 5
38,802,—
4) Веществения разходи по
rл. II § 36 п. 3
1,058...5) За фураж на конете по
§ 21 п. 1
,
896.
Всичко 53,804.40

Общо сжстоянне.
Общото eжcтoявиe на peзcaднивa е
много добро. Както по дивите лози —
майки, тжй и по облагородените и мест
ни не еж констатирана никакви атмос
ферни повреди; eaщo яe са констатира
ни никакви болести и неприятели.

Заключение.
0 r излoжoпoтo до тук се видв, че
вследствие неблагоприятното време, доста
от належащите сезонни работи не еж
могли да се вsвapшaт.. Извapшeнo е cжбиpaнeтo на една част от лозовия ма
териал и е peroлвaнo EЖM вран на ме
сеца една много малка част от парце
лите JS 20 и Л· 9.
През идния ыecщ предстоят да се
яsвspшaт следните работя:
1. Да се пpoдaлжи caбиpaн”eтo на
. л0е0вия материал.
* . 2. Да се почистят я взpeжaт чeпчe·
тkтa· но главните — нaйви.
3. Да се порежат слабите облагоро
дена и местни лози
4. Да се пoпsiнят c пoлoжницa иsгyбeнитe лози — мкйки и облагородени.
5. Да се положат облагородените на
seлeнo лози от сорта Pнпapяa pyпecт-pнc № 3309.
6. Да се пpoдж.шa *. peгoлвaвeтo на
пpaзднитe мeeтa.
7. Да се приготвят колците sa лoзи•, те я
S. Да ce-шияe орането на нspeзадавre паpцeiв.
-

жлвщiяe—нoю д·в**e вa ток ще пос
ледва eлeд 8 мeeeця.
floeтжпнxa в електрическото отделе
ние 5 2 1 8 дeклaцни на Варненски граж
даня я у-реждвния, c конто декларарват
ламите в dseщвтe ся.
Cкa-вxa се 8 2 яoвя н дoнжлнитeлия
янcтaлaцвя.
Peuoнтвpв* се през цeлoтo време
градената eлeктpн-eeкa мрежа а oтeтpaнвxa разните повреди в частните cжeди·»
нeния —« вжнкaшнн.
Изразходван е пpes месеца 221974
лвтpи гaзйoл.
Добата е през месеца 5 1 4 3 0 0 кило
ват часа електрическа енергия.
Пoeтsпиxa в електрическото отделе
ние 1 0 i планове — проекти за разни
инсталации на жвлнщa и заведения, кoитe
след cжoтвeтпвя преглед ,ce yтвжpдиxa.

За да може да се извspшн на време
пжpвaтa джлбoвa оран и гарантира доб
рия успех на разсадника, ще требва да
се набавят на разсадника още най-малко
два коня. C каруцата и коня, c който
разполага з& сега разсадника, не може
да се смогне разнасянето на колците.

За извършената работа в електриче
ското отделение и централата.
За време от 1 — 31 дeвeивpя 1922 r.
Пocтжпнxa Г25 молби за paзpeыeниe
на нови и дoнжлннтёлни .инсталации.'Про
вери се месторазположението на зданията
на пbceтитeлвтe и" в зaвиeвмocт от енер
гията c кoaтo разполагат cжoтвeтвиiв
трансформатори —> aa eднн от тex се
разреши, а на-други не инeтaлнpвaaeтo.
Закриха се по мол6я от страна на
клиенти на електрическото отделение 45
нapтидв.
Откриха ee 13О нoвн пapтидs на но
ви клиенти на електрическото отделение.
Проверяха се и пocтaaыxa на бeзe·лёктpoмepнн до сега инсталация 60 елек
тромери разни системи. .
Пломбираха се лишaитe л&мпи в до
мовете и заведенията на 17 кдиeятв на
електрическото отделение*
Направя се внезапна ревизия на
лампите, свещите н контактите в домо
вете н заведеният* на 2 3 клиента на
електрическото отделение.
Направя се проверка на лампите а
свещите в домовете на 2 1 влнeнтн на
ллeктpичecкoтo отделение i направи cжoтвeтнoтo разпределение вa изплащане
eжoтвeтнaтa изразходвана. електрическа
енергия тeждy наемателя п наемодатели.
Горното по подадени молби.
По причина вя строеж разреви се
снемането на 4 инсталация.
Спра се тosa в домовете и· заведе
нията на 4 4 клиенти на електрическото
отделение по вepeдoвнocти в изплащания
та изразходваната от тex електрическата
енергия. След уравнение на eмeткитe на
ново тока вм се вжзoбнoви. Горното sa
до вpaж на месец декември, а t a 192З
години гдето това се спре по вepeдoвиo

ХРОНИКА
C laпOB6Д J6 506 от 27/XII 922 г.
Варненското Oкpжяшo Управление забра
нява биенето на елените до 1 Януари8
1926 roд.f в Джpжaвпaтa гора яKoджaбaлкaн*. Изпжлвeниeтo на заповедта се
вжзлara на вeнчки Административни, гор
ски в общинска власти.
. G 8T0p0T0 постановление на Мини
стерския cжвeт, взето в заседанието му
от 19 Дeкeмвpий 1922 г. протокол”№
129 се нарежда, щото от l Яayapий
т.· roд... броенето на времето за всички.
джржавни, oкpжжнн, Общински и други
обществения учреждения да става от 1
до 24 часа, като един часа отговаря па
дoceгauщяя l часа cyтpиaтa (след полу
нощ), а 24 часа отговаря на полунощни
12 часа в т. н.
Всички uaчaзници на отделения при
Варненската Градска Oбщинfi cs длжзsни да cжoбщят на чиновниците си и
служащите пpн отделението, cжглacнo
писмото J6 28 от ] 5 яяyapий 1 9 2 3 . r .
на Джpжaвяня Koнтpoлиop при Варнен
ската Градска Община', че за месец фeвpyapн т. F. нeaa да им се изплаща
заплата, нито пак ще им се дава аванс
срещу нея, до като не пpeдcтauдт биpничecsa yдoccoвepeния, че еж изплaтвли
дaнsцитв ся. Такива удостоверения ще
се представят при взнлaщaниe заплатите
в за юний месец, за септември т. г., а
за новоназначените——за пspвия месец от
пoeтжпвaнeтo ви на служба пpн общината.
В Oбщлнcкия тeaтp през тази ceдмяцj е cлeднятa програма:
На 17Л. 9 2 3 г . Сряда „КИН" от
Aл. Дюмacнн, прихода от който ще бsдe
в полза за'Д-но „Майка".
На 18.1.923 r. ЧeтвлфTЖИ „ЖИ
ВИЯ ТРУП- ОТ ТОЛСТОЙ.

H& 19.1.923 r. Петак дневно ,HAPO,ЗEB ВРАГ" от Ибceя.
Вечерно Л^ИH" от Aл. Дюгмacин.
На 2 0 . 1 923г. Cftбoia ,ЛOB НА
MЖЖE" от Йосиф Щoлвa.
На 2 1 . I 923 r. HвДвЛЯ ДHeBHfr
HAPOДEH
ВРАГ" от Ибceн.
я
Вечерно „ГЛУПAKST* от Л. Фyлдa.

Печат. Д. Тодоров.

