ВАРНЕ
Ивдава Варненската Г;р»д<ж«, Община.
ИЗЛИВА ВОртК А СРЯД А.
Абойаментъ 60 дева годишно.
Единъ брой 1 левъ.
Всичко що ее отнася ва вестника, да се напраща
до редакцията, кметството — Варна.
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Официални: па дума по 1 левъ; заглавие, дата в
подпвеъ по 3 дева.
Частни: на дума по 1 дева, а на кв. см. по 1*60 да.

отнесе съ доверие, като отпустна ЗУа
милионенъ кредитъ на тая община, за
Казахме въ миналите броеве на ве
която посташка на правителството треб
стника ни, че общината представлява
едно стопанство, уредбата на което по ва да благодари не само на управата на
и целото гражданство.
законите ва страната е предоставено на
Годената часть отъ този кредитъ ще
общинската управа, на която тежатъ забхде
употребенъ за иаплащане заплатите
ръжения да държи всичко що съставля
на
чиновниците,
конто изнемогваха и за
ва стонанството|въ изправность. Управле
въ
бядаще
ще
св
получаватъ такива ре
нието на това стопанство е добро, само
довно,
а
остантлата
часть ще бъде нзтогава, когато общинските управници еж
ползуванъ
за
каптирането
на Аджвмлерпроникнати отъ съзнанието, че общестската
вода,
понеже
града
се уголемява
венния нмотъ требва да се управлява
н
такавато
се
явява
малко,
а въ случай
разумно, да се своевременно поправя и
на.
нещастие,
каквото
сполети
гр. Вратдържи всекога въ редъ.
ца ще тр4бва да се рискова половината
При промяната на 9 юний се наме
градъ. Освенъ това ще се отпустне другь
риха . общинските нмотн въ най-лошо съ
3 милионенъ кредитъ въ разположение'
стояние и доста требваше^ д а с е работи,. _ ^на^бщината^^който 'ще*се г използва" за
"йа да могатъ да се турятх поне отчасти
набавяне на храни въ запасъ, за урегули
въ редъ. За да ее работи при открито
ране цената на хлеба.
чело общ. управа отъ 9 Юний насамъ
Втората точка отъ програмата на
държи < гражданството въ течение на
днешната управа е въпроса съ бездом
всички общественни работи чрезъ вест
ниците, който се бързо разучва и се
ника си, за да може да се чува и не
работи по него вь духа на ааконите и
говия гласъ въ задоволство или не. Ста
съ огдедъ за бхдащето благоустройство
на още една пром4на на председател
на града, като ще се ц4ли да се задоското место отъ общ. управа, ебаче не
волятъ всичките нужди на бездомните
съ цедь, да се управлява за лична ин
Варненски граждани.
тереси, илн съ партизански маниери, но
По-малкигЬ въпроси ще бъдатъ само
промева на хора само отъ СИЛНОТО же
по себе си разрешени, следъ като се
лание да, се отдадътъ на служение ва
има' подкрепата на гражданството. Не
благото на града и гражданството, раз
съ достатъчни само грижите на управ
бира се, разчитайчкк и на неговото пъл
ниците, общинските чиновници и слу
но съдействие се яагърбватъ съ тая жащите, ва да може да се държа въ
тежка служба, придружена съ отговор
изправность общинското стопанство. Нуждности. При сегашната промена на упра
но е съдействието на гражданството.
вата споредъ програмата каквато си е
Съдействие, дадено въ това направление
начартала да управлява този общественъ
на общината е отъ го-тЪмо значение и
имотъ, макаръ въ кратко отъ неколко
колкото е по-ефикасно дадено това съ
дан време, то дава своите резултати, —
действие отъ гражданството, толкова ще
промена в ъ подобрението ва безна
бъде общинското стопанство въ по-го
деждното положение на общината, въ
дена изправность.
каквото се завари отъ миналия режимъ.
Грижите на общинската управа ех
"' Всеки гражданинъ знаеше какво бе
за подържане на общинските имоти въ
ше финансовото положение на общината,
изправность, а на гражданството да не
а това е най-болния въпросъ на една
и препятствува, ако не се явява на помощь,
община,, но въпреки това днешната упра
За да може гражданството да искйзва не вагуби. надеждата, че ще може да
ва на общ. управа за нередовностите,
постигне цельта си за стабилизиране но
илн безаконията на яекой отъ нашия
финансовото положение на общината.
персоналъ, или нередовности въ общ.
имоти, на които нмъ е невъзможно лич
Тя влезе въ преговори съ Правител
но да известаватъ това, ще-се ностаството само отъ където можеше да се
вятъ по всички квартали на града оплакразчита ва подкрепа и следъ като се
вателни кутии, където вс4кой що може
описа лошото положение на общината,
да
остави своята бележка до управата,
като имаше предъ вадъ хората, които са
било
съ подписъ, или не, и бъде увева чело на тази управа, които твърдо
ренъ,
че ще се вземе яодъ вниманиесъ се заклели да работата за благото на
стига
да
е законна.
\
този градъ и «неговото население, то се
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ОБЯВЛЕНИЯ НА III иди IV СТРАНИЦА

За I иди II страница — удвоено.

Официален* ОгоЗт»
Съглаио обявлението № 7996 отъ 30
Ноемврий т. год. на Господина Варнен.
Окржжепъ Управитель, обявява се на
населението отъ Варненски Окрдгъ, че
възъ основа чл. 120 ал. IV отъ избира
телния законъ, Варненския Окрхженъ
Сждъ съ определение отъ 22, 23 и 28
того по частното градско д*ло Л: 854
— 923 год. е провъзгласилъ за народни
представители за ХХЬто Обикновенно
Народно Събрание и за тЬхни подгластници означените по долу лица, както
следва, а именно:
I. Отъ Варненската Градска
Избирателна Околия.
а) Отъ листата на Раднн.-Демон, партия
1) Проф. Александъръ Цанковъ в 2)
Христо Мирски.

за техни подгласници
Петъръ Г. Петровнчъ и Сгефанъ
Георгиевъ.
н ' '

б) Огь Комунистичесната партия
1) Тодоръ Тодоровъ Страшимировъ.

за неговъ подгласникъ
Нванъ Д. Черневъ.

II. Отъ Провадийската Изби
р а т е л н а Околия.
а) Отъ листата на Радин.-Двмок. партия
1) Стефанъ Гочевь в 2) Владясдавъ
Мариновъ.

за техни подгластници
Жеко Г. Желябовъ и Стоянъ Милугаевъ.

б) Отъ Бълг. Земл. Народенъ Съюзъ
1) Петъръ Стефановъ, 2) Иванъ Д.
Терзиевъ и 3) Георги Дончевъ.

за техни подгластници
Недю Вълевъ, Жеко Г. Дуковъ и
Атанасъ Милповъ.

III. О т ъ Варненската Селска
Избирателна Околия.
а) Отъ листата на Радик.-Демок. партия
1) Ради Василевъ.

за неговъ подгластнинъ
Иванъ Христовъ.

б) Отъ Бълг. Народенъ Земл. Съюзъ
1) Юрданъ Славовъ и 2) Владимаръ
Поповъ.

за тьхни подгластници
Нвкода Казудовъ в Генчо Димитров*.
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СВЕДЕНИЕ
за дейностьта на отделения
та при общината.
Електрическото отделение и централа
за времето отъ 15 до 30. XI. 1923 г.

знанието, че горното не е продиктувано
отъ личните амбиции ни електрическото
отделение — респективно Инженеръ Поповъ, а отъ нуждата да се спаси града
отъ окончателното - лишаване отъ освет
ление, което би настанало, ако не се
вземаха своевременно надлежните мерки.
Понеже това обстоятелство не помога,
понеже нема подръжката на гражданст
вото — то проучва се въпроса и въ ско
ро време ще се приложи — да се изолирватъ последователно презъ вечерв или
най-вече презъ две, некои трансформа
тори (квартали) за да може по тоя начинъ да се спаси положението.
Предъ изтеклия месецъ Ноемврий
1923 година е добита 71,480 киловатъ
часа електрическа енергия, за добиване,
на която е изразходвано 31,898 литри
газйолъ.
Отстраниха се маеса повреди по
градската електроразпредителна мрежа и
отстраниха маеса такива по частните
електрически инсталации на Варненски
те граждани.

* лации, отъ които 11 се скачиха съград
ената водопроводна мрежа.
2) Продължи се разклонението отъ
градския* водопроводъ въ кварталите.песъците съ 160 м. и памучната фаб
рика съ 190 м. и се поставиха но едва
чешма.
3) Направи се една чешма въ маха
лата максуда, която се скачи съ дър
жавния водопроводъ.
4) Направи се нова водопроводна
инсталация съ 8 канелки въ общинската
болница „Парашкева Николау".
5) Поправиха се 7 спирателни и 4
пожарни крана, 2 чешми и 12 канелки
на такива, а яа други 22 чешми се по
ставиха нови сандъци, и иа 13 такива
се почистиха и поправихе отводненията.
6) Продължи се работата по .кап
тажа на водите за Сесъ-Севмесъ отъ
Араб-Чешме, като напрнмеръ, изкопъ ва
каптажа, приготвяне ломенъ камъкъ, чакълъ и превоза му.

Скачиха се съ градската електро
разпределителна мрежа 64 нови и до
пълнителни йнсталаци.
Постъпиха 92 заявления за нови и
допълнителни инсталации — провериха се
на место — и въ зависпмостъ отъ енер
гията, съ които разполагатъ съответните
трансформатори — на едни се разреши
инсталирането, а на други не.
Закриха се по разни причини и по
, искане на самите ' клиенти 35 стари
партиди.
Откриха се нови 72 партиди на но- .
ви клиенти на електрическото отделение.
Постъпиха 7 молби на клиенти съ
електрическо осветление, съ които молятъ
По канализацията.
да се намали осветлението ииъ, като не
нуждно имъ. Провери се на место и
1) Издадени 7 позволителни за на
следъ като се констатира намалението —
Ветеринарно отделение отъ 19 до 25
права на частни канализации, отъ които
направи се нуждната промена по пар
само на 5 е дадено линия, а само 3 се
Ноемврий 1923 год.
тидните книги на отделението.
скачиха съ градската канализационна
Презъ истеклата седмица въ градска
Провериха се 8 електромери понеже
мрежу.
та скотобойва е искланъ следния добитъкъ:
по показанията имъ се имаше съмнение
2) Довърши се изкопа за канализи
193 глави едъръ рогатъ добитъкъ, далъ
да съ повредени и се установи, че елек
рането на частъ отъ ул. „Филаретова",
22190 кгр. месо, 1046 глави дребенъ
тромерите съ изправни, обаче самите
между улиците: „Чакърова и „Нова" н
добитъкъ, далъ 20024 кгр. месо или
инсталации съ стари или ненаправени
се положиха 29 50 м. Каменови трхбя.
всичко исклано 1293 глави едъръ идре
навремето си добре отъ което се наложи
3) Направи се схщото и положиха
бенъ добитъкъ, далъ всичко 42214 кгр.
на самите клиенти— пожелали тази яов16
м.
каменни трабл по канализирането
месо. Презъ това време ех уничтожени
торяа пров4рва на електромерите си —
на
ул.
„Св. Атанасъ" между улицит!
да поправягь инсталациите си за да не. ' 3 свини 92 кгр. отъ цистицеркуеъ це
„Житна"
и „Родопи".
лулоза,. 1 волъ 120 кгр. отъ Туберкутърпятъ такива материални щети, които
4)
Започна
се откриването на кана
лозисъ генералисъ и 1 крава 120 кгр.
не са. причинени отъ страна на отде
лизацията,
на
ул.
вБалканска"^,_между
отъ Туберкулозисъ'генералиеъ.
лението.
'
'
улиците „Шуменска" и „Драгоманъ" за
Направи се внезапна проверка на
Проверено е 7695 -литра млеко. Съ
отпушване и почистване.
лампите и свещите въ домовете на 11
ставени са 2 акта за продажба на увод-.
5) Почистиха се сащо рашеткит* на
клиенти и въ зависимость отъ намерено
нено млеко. Конфискувано е 11 литра
шахтите
и ул. отоци по градската ка
то — на нарушителите съставиха съот
уводнено млеко, което се предаде . въ
нализационна
мрежа и други 23 учичветните актове и събраха сумите за кон
градското саротопиталище.
4*
„ни
отоци.
•.'-•.'- • .•.'••
сумирана електрическа енергия съгласно
Съставени еж 12 акта за продажба
намереното отъ 1 Лнуарий 1923 год., а
на свини въ градския пазаръ безъ сви
не както самите клиенти са декларирали,
детелство за произхождение и здравие.
защото декларираното и намереното — не
Направени са 31 ревизии на рабо
еж едни и сащи данни' и въ случая об
тилниците и магазините, въ които ,се
щината е била изиграна и ощетена отъ
преработва и продава месни консерви и
На 4 Т. м. Министра на зенледенесъзнателното гражданство.
36 такива на общинските хали и месолието Г-нъ Молдовъ и Кмета Г-вь П.
Пломбираха ее лпшнитЬ лампи по
продавниците въ ситето.
Стояновъ направиха излетъ до Санато
желание на самите клиенти на 2 такава
Проверени са всички продукти отъ
риума мЬстяостьта „Аладжа монастиръ*.
по техно желание и за единъ срокъ отъ
животински происходъ внесени въ града
На 5-й т. м. същите придружени.
* 1 година.
и изнесените такива на градския пазаръ.
отъ
представители на Демократически
Отпломбвраха се пломбираните лампи
Проверена е всичката риба изнесена
сговоръ
посетиха Гебедже, където раз
на 3 клиенти и то пакъ по техно же
за проданъ на рибното тържище. Изда
мениха
мисли.
•-•••'
лание но следъ изтичане на едногодиш
дени са свидетелства за износъ въ вдния периодъ.
трешностьта на царството на следните
Обявява се се нагоспода данакопладцнЗа нарушение на заповеди отъ об
продукти отъ животински происходъ: 121
те Варненски граждани, че списъците
щината №,№208 и 216 отъ 1923 год.
брой говежди кожи, 201 брой кози кожи,
ва данака отъ общия доходъ за 1922/23
относно употребата на вънкашни, ветрнн200 броя овчи кожа и за 1 свиня.
фин. година се получиха и доброволно
ни и дворни лампи — са» съставени .62
то изплащане ще трае до края на ФевИздадени съ 3 свидетелства за стоакта отъ чиновниците при електрическо
руарий 1924 год. следъ която дата ще
ланисвание на едъръ добитъкъ. Конста
то отделение и нарушителите глобени за
тирани съ 2 бесни кучета, които съ
се събира принудатнлно заедно съ 5
първи пать съ минимални глоби, а за
ухапали 5 человека и последните са , или 1 0 % глоба за закъснение.
всеки последующъ съ> повече до макси
испратени на антирабично лекувание въ
УмОляватъ Варненските граждани
малния размеръ 500 лева. Прави лошо
София. Отровени са и убити 36 праздда
съобщаватъ
въ водопроводното отде^впечатление, обстоятелството, че граж
носкнтающи кучета.
ление на общината за най малките аиданството, като че ли не иска да се съ
Лекуванъ е всичкия заболЬлъ общин
белезани вовреди. и дефекти по градския
гласи съ тази мерка иа респективното
ски добитъкъ.
водопроводъ.
'••....
електрическо отделение продиктувана й
отъ необходимата нужда, тъй като една
Водопроводното и канализационно
Проучва се въпроса аа залесяване #
отъ машините въ градската електрическа
отделение за време отъ 16 до 30 XI. т. г.
на Пейнирджнйските хълмисти висо
централа е повредена, а товара на оста
чини съ борови дръвчета. Целата жЬПо водопровода.
налите е грамадевъ съ което се рискува
стность що бъде планирана и преобър
да се остави целия градъ безъ осветление,
1) Издадени 12 позволителни за н а 
ната въ модереаъ паркъ.
Нека гражданството се проникне отъ съ- | правата на частни водопроводни инста-
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