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Сг^ВЕТЪ

П Р О Т О К О Л И т &я
О т ъ з а с е д а н и е т о н а Е?арнен. Град. Обзцинскм С ж в е т ъ
в ъ и з в ъ н р е д н а т а му с е с и я на 31 Юлмй 1924 год.

торбата , единъ кубич. м. чамови листи
отъ разенъ размеръ и монтирането на
водопроводните трдби — всичко нуждно
за работите по каптирането водите' при
е. Адженлеръ.

Съвета удобрява епазаритвлния про
токолъ
на праната комисия отъ 5. VI
РЕШЕНИЕ №10
електрическата централа, чрезъ спаза1924
год
за доставката на горните ма
- Кмета докладва въ съвета препис ряване.
териали
по
уговорените цени, посочени
Съвета удобрява епазаритвлния проката по протоколно решение па Варнен
въ
ежщая
протоколъ.
Сгойностьта на
ското Учтавщнегнастоятелетво № 16 и. 1 токодъ на тържната комисия отъ 15.УП цедата доставка 20,860 лева. .
т. год. за доставката на резервни'части*
отъ 23 VII 1924: год. съ което не се
за дизеловите матори въ електрическата
РЕШЕНИЕ М 22
удобрява отъ настоятелството търга за
централа.
ремонтиране основните училища произСъвета удобрява епазарителния проаеденъ на 22 VII т. г. поради получе
РЕШЕНИЕ№16
колъ отъ 15. VII 1924 год. за достав
ната цена надъ девиза и ее постановява
"Докладва се отъ п. Кмета Б Еле- ка на 60 торби цпменхъ. отъ по 50 кгр,
този ремонтъ да стане по стопански нафтеровъ епазаритвлния протоколъ отъ бавновтвърдяющъ нуженъ на водопро
чннъ. Съвета удобрява протоколното ре
18.VI 1924 год. по доставката на разни водното отделение по каптажите на во
шение на Варненското Училища Насто
дите по уговорените цени, посечени въ
инструменти и прибори нуждни за Общпн.
ятелство № 16 п. 1 отъ 28. УП т г.
протокола Стойнбетьта на доставката
Химическа Лаборатория, подробно избро
възлиза на 5,310 лева.
ени въ представения отъ комисията спиР Е Ш Е Н И Е № 11
съкъ.
РЕШЕНИЕ№25
Докладва св въ съвета преписката
Съвета удобрява епазаритвлния про
по постановлението на Варненското Учи
Съчета удобрява търга за отдаване
токолъ на тържната комисия отъ 18 VI
лищно Настоятелство № 16 п. 1 буква т. год. за доставката по доброволно съ па предарвеначъ чистенето на нуждии„ А " еъ което настоятелството удобрява гласие инструменти и прибори за Общоп. цпге и понийпи «ми за елинъ срокъ отъ
търга за белосването на основните учи Химическа Лаборатория на етойноеть деня на сключване договора до 31 Ш
лища произведенъ на 22 VII т. г.
10,000 лева и възлага доставката върху 1926 год. стапалъ на 1.УШ 1924 год.
чрезъ епазарявапе и го възлага на кон
Съвета удобрява протоколното ре Вилх. К. Ханицъ — Щуцербахъ — Гер
курента Арх. Ив. Малчевъ отъ Варна
шение на Варнен. Училищно настоятел мания. Целата доставка за 289*20 швей
царски франка, ИДИ ВЪ левове около за сумата 70,540 лева.
ство № 16 п. 1 буква „А".
10,000 дева.
РЕШЕНИЕ №26
Р Е Ш Е Н И Е № 13
РЕШЕНИЕ №17
Докладвани въ съвета специалните
Докладва се преписката по търга за
поемлп
условия въ проектъ за отдаване
Съвета реши да сепродадътъ чрезъ
доставка на 400,000 кпгр газйодъ за
подъ
наехъ
общинската къща въ III уч.
нуждите на електрическата централа про търгъ за клане общинските бикове, като
ул.
Котва
№
15 за срокъ отъ деня на
злевравни.
изведенъ на 4. VII т г.
сключване договора до 31 Ш 1926 г.
Съвета удобрява произведения на ПРОТОКОЛЪ ^5 които удобрявв.
4ЛШ 1924 г. търгъ задоставката на
Отъ заседанието на Вари. Общин.
Р Е Ш Е Н И Е М*27
400,000 клгр. газйолъ за общинската
Сжветъ
на
извънредната
му
сесия
електрическа централа и го възлага върСъвета реша нп I ва Градска Об
на 2 Августъ 1924 год.
хуЪвлгийското Търговско Петролно Д-во
щинска Амбулатория да ее даде името
въ София по предложената отъ него цена
на покойния Д-ръ Диммтъръ Аршинковъ
РЕШЕНИЕ№21
8*Л2 лв. килгр. наши пари.
бившъ дъягогодишепъ общински амбудаДокладва се въ съвета преписката торенъ Лекарь и Началпикъ на санитар
Р Е Ш Е Н И Е № 14
по търга за доставка чрезъ епазарявапе ната служба пра общината за взразъ
Докладва св преписката по достав на 12 кубич. метра чамовъ етроптеленъ на почитание и увековечаване памвтьта
ката резервни чавта за машините при материадъ, 60 торби цимвнтъ по 50 кгр. му за заслуги ио санитарното дело.

Страни» 2.

РЕШЕНИЕ №31
Докладва се въпроса за удобряване
постановлението на Общинската Тричлен
на Комисия № 278 отъ 16 V 1924 г.
съ което е било постановено постановява
нето на електромерите яа частните ин
сталацаи да ставатъ отъ общинските
монтьори презъ свободното време н за
.. това да имъ ве плаща едио възнаграж
дение отъ 15 лева.
Съвета удобрява напълно постанов
лението Мв 278 отъ 16 У 1924 год.
на Варнен. Общин. Тричл. комисия

Варненски Обшивки Ваетникъ
съответния параграфъ по бюджета за те
кущата година.
Р Е Ш Е Н И Е № 49
Съвета разрешава отливането на
нуждните арматурни части на водопро
вода отъ Аджемлерските извори до глав
ния водопроводъ и мрежата въ село
Аджемлеръ подробно изброени ве реше
нието, да се отдаде по доброволно епа
заряване на килограмъ, стойноетьта на
което да не надминава сумата 30,000 лв,
РЕШЕНИЕ № 5 0
Съвета

разрешава доставката на
припаси по доброволно съ
гласие чрезъ епазаряване, за работни
ците въ Общин. Зеленчукови Градини
на сума 50,000 лева.

ПРОТОКОЛЪ № в хранителни
Отъ заседанието на Варнен. Общин.
Сжввтъ въ извънредната му сесия
на 6 Августъ 1924 год.
РЕШЕН И Е № 34

РЕШЕНИЕ № 5 1

Ворй 111,
гласно закона на строителните коопера
ции въ града. Назначава се комисия отъ
п. Кмета Б. Елефтеровъ, общинските
сяветници: Жеко Желябовъ, Кр Андреев*
и Иосивъ х. Стояновъ и общин. вияонеръ Мустаковъ. която да проучи по
ложението и - кредитоспособностьта на
съществующите въ града етроителни коо
перации, които еъ поискали отъ отъ
този кредитъ.
•;.,:,

НРОХОКОЛХТЬ № 1 0
Отъ заседанието на Варненския
Гр Общин. Сжветъ въ извънредната
му сесия на 18 VIII 1924 год.
Р Е Ш Е ИМ Е. № 6 9
Кмета предложи да се възложи на
комисията отъ 7 члена назначена отъ
съвета въ заседанието му на 8 августъ
т. г. да провери действията на комиси
ята за Т. Ц. С. по раздаване мбета на
бездомните Варненски жителя и разда 1(
ването на местата по приетия и удобренъ
отъ еъвета правилникъ.
Съвета реши: ••••••-•••••
~.-..^,

Също за доставки торъ за гради
.По въпроса за продлжбата на пло
ната.
довете отъ овощните дървета въ общин.
Р Е Ш Е Н И Е № 52
морска градина се реши: да се продаватъ
въ общинския магазипъ по ценя, които
Докладва се въ съвета въпроса за
да се опрвделятъ отъ комисия въ съставъ: изпращане цредетавитель на общината
п. Кмета Б. Елефтеровъ, сжветника Чир въ конференцията по прехраната.
Възлага на избраната по-рано отъ
пански и заведуюшия градината.
Съвета реши да се командироватъ
съвета
7 членна комисия за проверка
Кмета П. Стояновъ и я к а на бюро Со
РЕШЕНИЕ № 3 6
действията
на комисията за Т. П. С по
циални грижи въ София за да участвураздаване
общинеки
места на нуждаюДокладва се въ съвета отъ Кмета ватъ въ конференцията, свикана отъ
щите
се
бездомници
съобразно
съ съще
въпроса за постройка на резервуарите М-то на Вътр. Работи и Народ. Здраве
ствуващия
за
това
правилникъ.
при Шокера и електрическата централа
На г-нъ Кмета Стояновъ и н-ка
Съвета реши: да ее направятъ рвзервуа- на бюро Социални Грижи Ст. Георгиевъ
ри при ..тонера" и Електрическата да ее платятъ пътни и дневни но за П Р О Т О К О Л Ъ № 1 1
централа по стопански начинъ, като за кона за държавните служби.
На заседанието на Варненския Об
целтьта ее наематъ надничари съ дневна
щински
Сжветъ въ ивънрвдната му ,
заплата до 30 лева за обикпозенъ раПРОТОКОЛЪ
№
8
сесия на 21 Августъ 1924 год.
---4«т2г=ь_и до 160-дв; за майсторъ. " *
Отъ заседанието на Варненския
Работата по зидарията и бетона за
Р Е Ш Е Н И Е Як 7 4
рвзервуарите да се отдаде чрезъ спаза- Град. Общински Сжветъ въ извън
Сложи ее на разискване въ съвета
ряване на кубич. х., като нуждния за редната му сесия на 13 августъ т. г.
въпроса за отчуждаването Общинските
това каиъкъ, варь и цименть ее дадътъ
РЕШЕНИЕ № 8 0 '
места, влизащи въ района на Варнен
отъ общината. Направата на желвзобеското пристанище.
тона на резервуара при „Шокера" да
Разглежда ее въпроса за ликвида
«е отдаде чрезъ епазаряване на квадра- ция съ изработка общъ подробенъ регуДаде се думата на Общинекйятъ
тенъ метъръ, като въ цената се включи лационенъ и регулачно невилационенъ Юристконсулъ Николиевъ и по този то!
и стойноетьта на кръглото и куфража.
планове за курортната чаеть на гр. Варна направи еледния довладъ:
Схвета реши, техническото отделе
До почитаемия Градско Общински
Р Е Ш Е Н И Е № 46
ние при общината да направи подроб Съветъ.,
,у
Докладва се въ съвета преписката ното проучване и утвърждаване улич
Д 0 К Ж А Д Ъ ••••;•••-;!• :
по въпроса за обезщетяване посевите ната и дворищната регулация на ку
презъ които минава общинския водопро- рортната часть на града гр. Варна.
По въпроса за отчуждаване общин
водъ на водата отъ Аджемлерските води
ските места, влизащи въ района на Вар
Р Е Ш Е Н И Е Жв 6 4
ненското пристанище в утвърждение.
Съвета удобрява ценят* определени
правилника за режима на същия районъ.
Докладва
се
въ
съвета
въпроса
за
отъ комисията назначена отъ Кмета еъ
гроздето
въ
общинския
лозовъ
разеадникъ
Господа Съветници,
'**••'
заповедь № 95 § 1 отъ 25 VII т. г.
отъ тази годишната реколта. Съвета ре
за засетите пространства и култури презъ
Съгласно закона за построяване на
ши: гроздедо отъ тази годишната рекол
които преминава общинския водопроводъ
пристанища
и укрепяване на крайбрежи
та да се продаде на търгъ.
на водата отъ Аджемлерските извори и
ята (чл. 5), всеко едно -пристанище
разрешава да се обещетятъ стопаните ииъ.
требва да има определенъ районъ, който
ПРОТОКОЛЪ № 3 районъ
се определя отъ Министерството,
Сумата затая цедьотъ23,936'90 лв.
Отъ
заседанието
на
Варненския
на
Жедезн.
Пищите и Телефон, и удо-.,
да се вземе отъ съответния лараграфъ
Град.
Общин.
Смветъ
въ
извънред
бренъ
отъ
Министерския Съветъ и св
на бюджета на общината за текущата
ната
му
сесия
на
15
VIII
1924
год.
обявлва
съ
Цартки
Указъ.
година.
Въ изпълнение на това законопо
РЕШЕМИЕЛГзбВ
РЕШЕНИЕ № 48
ложение, е била издадена заповедь
Докладва се въ схвета отъ Кмета № 6433 отъ 13 августъ 1922 год. отъ«
Съвета удобрява епазарителяия про- въпроса за сумата отъ 3,000,000 лева
Министерството на Железниците, Пощитоколъ на тържната комисия отъ 7. VII отпустната на общината отъ 70,000,000
ге и Телеграфите, която комиеия да1
т. г.. за направата железобетонни по лв. кредитъ за построяване ефтини жи
определи границите на Варненекото при
кривни плочи на резервуарите при „Шо- лища.
станище, както и учежденията, които'
вера'1 и разрешава да се плати на пред
Съвета реши:
требва да ее направятъ вътре въ тия
приемача стойноетьта на работата по
Отпустнатия на общината кредитъ граници, като св има првдъ видъ удобреуговарените цени.
отъ 3,000,000 лв. _за построяване на ния планъ за разширение на това при
Сумата за това да се вземе отъ на ефтини жилища, да св раздаде съ станище. Въ тая комисия е участвувал*.

В р е ! 111-:*
я Помощ.»Кмета на града А. С. Леокилевъ. Комисията съ протоколъ отъ 21
Септември и 4 Ноенврий е определила
еледующите граници за районъ на Вар}
ненекото Цристанище:
'•
1) На Северъ —- района на приста
нището да граничи чрезъ линията „Гра
ница на пристанищния районъ", съ ра
йойа на града, оиределена отъ северъ,
съ очужденията: имотите на К. Иетковъ,
Тр.
Никовъ
и Общината, съгласно
указа № 31 отъ 10 III 1921 год. сб
народванъ въ Държавенъ веетникъ брой
285 отъ 22 П Г 1921 год.
: 2) На западъ — границата да е
Варненското; езеро, като въ района влизатъ всички крайбрежни еъоражения отъ
тая граница и кразбуежните еъоражения
по бреговете на езерото й самия ГебеджеВски каналъ. '••'
•
. .
3) На Югъ
района да ее прое
тира до линията, която върви по низ
ките поли на възвишенията, наречени
„Баба Бурунъ", „Свеъ-Сввмееъ", „Мала
Баиръ, покрай индустриалните заведения
въ тия поли, тъкачните и други фабри
ки, фабрика „Галата'1, карантинните по
стройки, като се включватъ въ района
на пристанището всички означени върху
плана съ полигонните точкг.Ь 1,2,8,4,6,
6,7,8 и 9 относителна-положението на
които е фиксирано на местото еъ бетон
ни блокчета. : ' :
' • .

*ч
;

Варненски Общински Веетникъ
Октомврий 1923 год носилата на който
се отчуждава делото ироетранстио отъ
около 3,891 320 63 кв. м., отъ което
едно много малка часть принадлежи па
частни лица, а другото всичко на об
щината.
Подъ ударите на горния указъ по
пада една голена часть и отъ общин
ските зеленчукови градини. Общината
реагира срещу това, като направи обши
ренъ докладъ до Министерството на
Вътрешните работи и Народ. Здраве, съ
копие до Министра на Железниците Но
щите и Телеграфите.

Съ горния докладъ общината е ис
кала да се отмени укизъ Кз 15 отъ 1
октомври 1923 год, като пристанището
си отчужди само туй което му е нужно
за непосредствените му нужди, а оетаналото пространство остане въ собетвеность и разпореждане на Варненската
Градска Община. Бввшиятъ Министъръ
Казасовъ идва въ Варна, проучи въпроса
и беше обещалъ да намали чувствително
размера на очужденвте земи, обаче по
това време си подаде оставката безъ да
успее да направи каквото и да било по
този въпросъ. При една проверка, която
се направи отъ общинския Юрисконсултъ
въ Дирекцията на пристанищата, се ока
за, че доклада тамъ не е постхавадъ и
се подаде втори екземпляръ отъ него,
като св обеща въпроса да се регулира
• '. 4) На Истокъ—- района да обхваща поередствомъ правилника.
всички пристанища и др еъоражения и
Направи ее изложение отъ Юрист
бреговете до линията: „Галата" — Евсиконсулта
при обшината на гр. Варна до
ноградъ,"., както и всички искуственни еъКоеификационата
комисия при Министер
бръжения взвънъ тая граница, построени
ството
на
Правосъдието^
относително ан
и завеждани' отъ Варненското нрв стани ще.'
тиконетитуционностьта
на
чл. 4 отъ за
,._,-. Същата комисия е определила на
кона
за
построяване
пристанищата
и
чина. до който ще етава отчуждаването
за непосредствените нужди на пристани окреняване крайбрежията, съ цель да се
щето. като е възприела това очуждаване произнеее Комисията върху обстоятел
да става постепенно и съ огледъ къмъ ството; следва ли да се заплащатъ от
непосредствено 'нуждното за започване чуждените общински земи за района на
строежите на постройките и еъоражени- пристанище отъ гледището на конститу
ята на пристанището, като за подадечни цията.
постройки, предвидени по генералния
Комисията е намерила горния членъ
пданъ,-отчуждението ,се права въ пос за противоконетитуц. като се е произнесла
ледствие и съ огледъ къмъ нуждата отъ че отчуждаването на частните общински
започване'; на постройката.
места, за разлика отъ обществените та
кива, требва да остава срещу заплащане.
Постройката на каквито и да бяло
Паралелно съ въпроеа за собствв
сгради въ района на пристанището да
ностьта
на местата, отчуждени за района
става съ предварително съгласие на при
станищното управление,* безъ разрешение на Пристанището е взникналъ, но ини
на последньото да не св започватъ ни циативата на Министерството на Обще
какви строежи, каквито и да било те, ствените Сгради, Пхтпщата м Благоуст
»а да не «тава нужда, ако се заетроятъ ройството, и въпроса за благоустройст
вото на този раойнъ и режима свързанъ
места определени за пристанищни пое
тройки, да бхдагъ очуждеяи на скъпи и съ това благоустройство. Въ последствие
св назначава комисия съ заповедь № 445
првекъпи цени
протоколъ .е билъ отъ 26 февруари 1924 год, еъ която
; . Въиросниятъ
възприетъ отъ Министерския Съветъ и заповедь ее разширява компетенцията
утвърденъ съ указъ № 10 отъ 3 май на тая комисия и върху въпроеа за из
ползуване и застрояване свободните
1924 год.
Да-" тукъ .интересите на общината места въ района на пристанището за
индустриална цель, евентуалпо за жили
ех засегнати до толкова, до колкото това
щни помещения. Комисията въ съетавъ:
ее налага отъ висшата Държавна поли
инепектора въ отделението благоустрой-.
тика,,по отношение развитието и упра
ството на населените места инжинеръ —
влението на пристанището. Обаче, въ по
Архитектъ: Г. П. Неяовъ, Н-ка на при
следствие, Дирекцията на пристанищата
станището инжинеръ Отояновъ,Подпред
възползувана отъ положението на чл. 4
седателя на Варненската Търговско Инотъ закона за постройка на пристани
дуетриална Камара Я. Найденовъ, Дър
щата и укрепяване крайбрежията, по
жавния адвокатт, Драгулевъ, Варненския
еилата на който членъ общинските и
Окръженъ Инжинеръ С. Куртевъ и Юриеокръжни имоти ее отстънватъ безплатно
нонсулта при Общината Н, Никодиевъ,
уенява да -прокара указа № 15 отъ 1
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като предетавитель на Варненската Об
щина, се събра на 16, 17 и 1 8 т. м.
и изработи единъ протоколъ, който уре
жда отношенията между Варненското
Пристанище — отъ една страна я Вар
ненската Община отъ друга — относи
телно използването на свободните места
въ района на Варненското пристанище
и редъ други въпроса, който протоколъ
е подиисанъ пра осабено мнение огъ
държавния адвокатъ, Н-ка на Приста
нището и отъ Общинския Юриетконетлтъ
Последния смета, че понеже, въпроеа ее
отнася до използване на общинските
имоти и до уреждане права и отноше
ния за единъ дЪзъгъ периодъ, протокола
на Комисията, преди да бхде утвърденъ
надлежно, да бхде приетъ отъ Варнен
ската Градска Община.
Съ въпросния протоколъ обшината
не поема никакъвъ ангажимвнтъ, отно
сително собстввностьта на местата въ
района на пристанището, които и днееъ
още ех общински, тъй като указъ № 15
за отчужденията, не е още прнложенъ
а урежда начина на използването на
тия места и базата на едни бхдхща
отношения между общината и пристани
щето, създаването на която база ще
даде възиожноеть да ее избегнатъ кон
фликти. които ако нема предварително
изработени правила, вмесването на ра
йона на варненското приетанище въ
района на индустриалния ввартадъ, по
ради георафическото положение, бяха биле
неизбежни
Относително пъкъ оучуждените съ
указъ Д? 15 общински земи, респективно
отменението на същия уяазъ, ще моля
общинския схветъ да вземе едно реше
ние, въ смисъдъ на доклада на Общи
ната подъ $ 31657 отъ ЗВ Ноемврий
1923 година.
Прочее, моля протокола на комиси- '
ята назначена еъ заповедь М 445 отъ
26 февруари 1924 г. да бъде приетъ при
забележката иа представителя на Вар
ненската Градска Община — Юриетконеудта Н. Никодиевъ.
гр. Варна, 28 юлий 1924 год.
Съветника Г. Даскаловъ каза, че
въпроса е твърде важенъ и за това
требвало да ее защитятъ интересите на '
общината чрезъ съда. Но силата на ука
за № 15, като адкинистративенъ актъ
отчуждения не можели да станатъ. Схда
билъ комаитентенъ да се произнесе дали
схщеетвува нуждата за да се отчуждятъ
тия места или, ако требва, какво про
странство ще требва да ее отчужди за
района на пристанището. Това което
прави държавата, е посегателство върху
общинските имоти. Требва бързо да ее
отнесе въпроса въ съда, за да се запазятъ интересите на общината; да ее
действува и по административенъ редъ не
е противъ, но смета, че схда е най-еигоренъ пхть, но който ще требва да се
върви.
Съветника В. Поповъ поиска да
знае съобщенъ ли е указа № 1 5 на
общината и, ако е съобщенъ, кога и
поиска той да бъде прочетеяъ.
Юристконсулта Никодиевъ каза, че

Врой I 111

Варненекп Общински Вестникъ

Страница 4

и 29 такива на общинските хали'и месо
продавниците въ СИТЕТО

на е съобщенъ указа и го прочете.
Съветника Д-ръ П. Ранковъ каза.
че той смета какво държавата взема за
раионъ на пристанището много големо
проетрапство земя.
Нито едио евроиейско пристанище
не зная да има такъвъ районъ.
Предлага енергично да св аротеетира противъ посегателството на държа
вата и да св защитятъ интересите на
общината.
(Следва).

Проверени е* всички продукти отъ
животински произходъ внесени въ града
и изнесените такива на градския пазарь
ехшо и впосената риба за проданъ въ
общинските хали.
Издадени съ 7 пътни лиетове за
износъ въ вътрешностьта на Царството
за: 30 клгр. Овчи солени чеова, 30 кгр
Сухи говежди черва, 150 броя сухи безеодни биволски кожа 1950 кгр. 640 броя
Сухи солени овчи кожи 1100 клгр. 206
броя сухи овчи кожи 8 клгр. сухи аг
нешки черва и 2570 клгр. лой. .

т. г. на „Варнен. Общин Вестникъ" ,
обнародвано разпределението на >.слу*.
бит* между кмета и помощниците. иу,
Ще повторимъ това разпределени!
за да го запомняте добре гражданите (
които, ще иматъ работа въ общинското
управление, да знаятъ въ завиеимоеть
отъ работата си, къиъ кого отъ поетояното присътствие да св обръщатъ.
ч

'•

Това е въ интереса на салитЬ гра».
дани които знаяки &ъмъ кого:требва да
се отнееатъ за работите.си, .нема да
губятъ време, както нема да отнимап
и времето на господата отъ ноетояното
присътствие еъ въпроси не отъ техното
ведомство.
Ето разпределението:

Издадени съ 6 свидетелства за правособственость ва едъръ добитъкъ.
I Кмета Г-нъ П. Стояновъ. ще, лаПрезъ седмицата нема констатирани
бесни животни.
Презъ истеклата седмица въ град
1) Адвокатурата 2) Жилищната ко
Отровени ех 62 празносватающи
ската евотобойна е изклано 138 броя
мисия
3) Училищата 4) Общата контрола
•дъръ рогатъ добитъкъ дали 13172 кгр. безетопански кучета.
върху всички служби въ отделенията 5)
месо и 895 броя дребенъ добитъкъ дали
Левуванъ е заболелия общински
Равпределитель на бюджета.
13635 кгр. месо, или всичко 1033 броя добитъкъ.
едъръ и дребенъ добитъкъ дали 29807
ППомощн. Кмета Г-нъ Ив. Въркгр. месо. Презъ схщото време е уни
бановъ.
щожено: 2 крави 170 клгр. отъ Генера
1) Пожарната команда 2) Нощната
лизирана Туберкулоза.
стража 3) Цветните градини 4) Горено
Презъ същото време е проверено
то отделение. 5) Електрическото,отделе
18,193 литри пресно млеко. Съставенъ
ние п централа.
а единъ актъ за продаване на уводнено
Съ заповедь отъ 30 августъ т. 6) Техническата работилница. ,
млеко, като е конфискувано 26 литри и г. подъ № 110 § 1 св
III Помощ. Кмета Г-нъ Буко Бапредадено въ общинското сиропиталище.
Заповедва:
еановъ.
Презъ ехщото време съ взети три про
Начиная отъ 1 Септември т. г. слу
би отъ пресно млеко за химически ана~ 1) Административния отдель 2) Се
жебната
ртбота въ всички отделения кретариата 3) Архива и регистратура. I
лизъ, отъ които едната проба св указа
нормална, а другите две проби разре при общината започва и свършва:
4);Статистика о) Комисариягъ 6) Соцн, Сутринъ отъ 8 до 12 чаеа и ел. ални грижи 7) Общински театъръ 8)
дени съ около 10 и 20°/ 0 вода, за което
млекаритв ее представиха на глобяване обедъ отъ 14 (2) до 18 (6) часа.
Градска библиотека 9) Житна борса 10)
по 600 лева.
Трудово бюро 11) Общински търгове
—оо —
12) Общински имоти,' досежно технето
Направени съ 37 ревизии на рабо
Това, което всеки Варненски
подържане и използване.
тилниците и магазините, въ които се Гражданинъ требва да знае.
преработван н продаватъ месни консерви
Въ брой 107 и 108 отъ 23 юли
IV Пом. Кмета Б. Елефтеровъ.

на
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Бшлвтнвъ за двншеннето ва заразителните болести въ града.
Оставатъ

1

8

532 50

—

—
__

—

56

4

21. IX. 922 г.

--

1

—.

—

431

2

9. VII. 923 г.

. 4

4

—

' 1

7

136 16

8. VII. 922 г.

20

8

1

—

27

61 14

19. V. 923 г.

—

—

'—

—

14

2

—

—. —

-.

—

УапсеНав

2

—

2
—

Егуз.ре.аз

—
—

—
—

Заболели

Всичко отъ
нач. на
епидемията
заб. | умр.

Имаше

Умрели [

/

Оздравели

отъ 10 до 20 Августъ 1924 год.

7

2

—

—

1

ТурЬиз аЬйопипаНз
Тизз|'з сопуи.з.уа

БОЛЕСТИ
Зсаг1а1'ша
ОгрНВюгШз
МогЬПП

Вузеп1епа
Рага1ур!ш8
Рагот.Шз ерШетТса

Тет.ап!з
ТурЬиз ехап1пета1.
Турйиз гесиггепз

•••

—

1) Санитарното отделвнме,"съ-под
разделенията му. 2) Ветеринарното-отделение, съ подразделенията му.' 3)' Дозовия разсадникъ 4) Зеленчуковите- гра
дини. 5) Всички технически служби-в»
отделенията, водно канализационното, в и ;
норегулацаоното и -архитектурното., *;

Начало отъ епи

••—оо —

демията отъ

Поканватъ св додопоименованит*
стопани на бараки-върху общински, неета
да се яватъ.най-късно до 10 Септем
ври и да ви изпдататъ. наема на зае
тите отъ тяхъ за бараките имъ.общлнеки места.

1а. I. 922 г.

Въ противенъ случай бараките ми*.
ще бъдатъ продадени на публиченъ търп

30. V. 923 г.

1) Давидъ Иеаковъ, при ПммДжийски ханъ.

2

18 ...

10/. IX. 923 г.

2) Дервишъ Зия, също тамъ.

—

20 —

20. X. 923, г.

2

13 —

30. X. 923 г.

—

—

—

10 —

29. X. 923 г.

1

—

'—

1

30. X 923 г.

—

1

•

-

_

—*

б

•

—

•

.

-

3) Мустафа
Решителность.

Аливъ,

до

бнрарл*

4) Иванъ Ялъмовъ, до бегдмшхК
хамбаръ.
5) Никола Ивановъ, при халите.
6) Илия Клайчевъ, при мелниЦ»**
на Трифонъ Никовъ.

Четете „Общински ВЬстинкъ'

