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БЮДЖЕТА
Спираме се върху другия оеновенъ
ирннцнпъ за реалноетьта на бюджета —
нагодяване разходите въ размеръ сахо
на положителните приходи.

ноложепие на общината, не може да ей
получи заплататв за редица месеци. Съ
що така всеки може да ей представи до
каква степень се убива енергията на елуелужащия, като труда му .не е на вре
ме платенъ.

дини, като ще ее погасяватъ и съответ
ни части отъ дълговете, ще създадатъ
стабидносьта на финансовото положение ва
общината в засилването на нейната ико
номическа мошь.

Въ следващата статия ще ее епрехъ
А всичко това е последствие отъ върху третия вринципъ, който пъкъ оси
/ С п а з в а н е т о на тоя нрвнципъ е ед нереалностьта на бюджета, произлизаща гурява реалноетьта на бюджета — ико
номиите.
..
но' отъ най-еъществвнните условия за главно отъ туй че разходите не еъ на
годявани
въ
рамките
на
положителните
етабвлиоетьта на бюджета. ,
приходи^ иоради_ което бюджетните уп
Въ" ниналото" ее~е 'ц^лаНла^^еднГ ражнения съ приключвани еъ Дефицити, :
непозволена отъ никоя финансова наука които сумирани за некодко бюджетни го- !
практика, като ерещу съмнителни и даже дини, ни даватъ днешната мрачна кир ',
фиктивни приходи еъ се низали редица ти на на финансовото положение на об !
разходи. Последните, норади своето пред шината.
назначение, еъ ставали и, като е ненадо
Въ предшеетвующата ей статия ние
еъ що да ее покриягъ, бюджетното упказахме въ общи черти начина, по който
Въ заседанието св на 22 того —
рашиенно е приключвало еъ дефицитъ.
ще бъде -възможно вписването въ бюд редовна ееевя, общ. съветъ ее занима еъ
Обосновани само на положителните жета еамо действителни приходи. Съ първия сложенъ на дневенъ редъ въпприходи, разходите ще могатъ да се по- сравнително добритите си ресурси Вар ррсъ за назначаването кожисарь по прехра
крвватъ и въ такъаъ случай дефицитите ненската община може да впише въ бю
ната и намаление екхпотвята.
съ невъзможни, иди ще бъдатъ тъй не джвта еп суми отъ действителни приходи
Назначи ее за тавъвъ г-нъ Д-ръ
значителни, че влияние н*какво-,' върху въ размеръ позводяващъ не еамо посре Здатаровъ
реалноетьта на бюджета не ще могатъ щането на текущите нужди, по и твор
По този случай г-нъ кмета доклад
чество въ известно направление. И всич
дауказватъ.
ко това би било възможно, ако не беха ва на съвета, че отъ поискания обороСледвайки този прннципъ, не ще тия, възлизащи на около 4 0 милиона тенъ крвдитъ (гледай стр 8 брой 1 1 2
бъде възможно да се реализирате некои дългове, годената часть отъ които се на общ вестнякъ) отъ 6,000,000 лева,
отъ проектите на общинската управа; ддъжи именно на дефицитите.
е отиуспата само сумата 1,000,000 лева.
ебаче това е по малко здо, отъ колкото
Разискването по този въпроеъ се
Редъ години ще минатъ до като об
да ео компрометира бюджетния балансъ
сведоха
до тамъ, че съ отпуснатия 1 км*
еъ грамадни дефицити. Не на техъ ли шината св справи съ натрупаните й дъл
диония крвдитъ нищо нЬиа да св напра
ее ддъжи днешното тежко финансово по гове; но товъ ще стане и требва да ета
ви, поради което съвета реши: да ее по
ложение на общината? Ако разходите не, пра спазване на принципа: разходи
иска
и наетоява най-енергично за отпу
беха нагодявани въ ранните еамо на по те да ставатъ въ рамките па реалните скането на Юнидяоненъ оборотенъ кре
ложителните приходи, дефицити немаше приходи.
дите, еъ който ва първо време, до като
да има, неиаше да ииа и тия големи
Спазванъ тоя принцапъ, и като се и общината гласува евоя бюджетъ, ще
Дългове, които дълго вреие ще ангажир- знае, че превишения, оевенъ въ известни може да се смогне шо годе.
•атъ годена чаетъ отъ средствата на об елучаи, на кредитите по отделните раз
Разискванията също така установи
щината, еъ ковто бвха могли да се за- ходни панаграфи на бюджета не могатъ
ха,
че
за да може да се заведе една
доводятъ толкова назрели нужди.
да етаватъ и, ако етаватъ, приходите за
ефикасна борба съ екхпотвята м за да
техъ конкректно тр*бва ди бъдатъ по
може да се усигори прехраната на Вар
Днесъ общината е въ затруднение
сочвани, ще може еъ подожителвость да ненското градско население, нужна еъ
Даже и при изплащане заплатите на елусе очаква приключването на бюджета не 10, а 3 0 милиона лева. Безъ тоя обо
имщите ей. Вееки може да ей представи
безъ дефицитъ.
ротенъ крвдитъ, всичко ще бхде палва
положението, оеобвнно нри сегашната
тивъ
и до същвственъ невакъвъ резолТака приключвани бюджетните уп
екъпотвя на живота на общинския елутатъ
нема
да се дойде.
ж
»Щъ, който, поради тежкото финансово ражнения за некодко последователни го
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И наветина това е така. По наро- ! една навременна и належаща нужжа на

денаееление гр. Вари» ДФраи второ меето еледъ столицата. Н0?<Што население
е надъ 60,000 душа. Градътъ е чисто
вонсомативенъ и нищо проддволетвенно
въ вето н# ее произвеждай Слио за хлебъ
дневно требватъ ноловппъ мялионъ лева.
Прибавете?толкова и за Уруги най обик
новени еъвбтни продукти в ще намерите,
ч# еШмо за, продоволствие дневно за град ! т * отиватъ минтаумъ 1 милионъ лева.
ВерЯй е, чв една часть отъ населението
•! заиожно и еаи» може да св грижи за
еяевта прехрана, в* тева не ше реч*, че
сано за прехраната ежедневно не ех ну
жна хинияуяъ 1 милиннъ лева оборотенъ
кредитъ.
Предетоя при това и изсичането на
общинското сечище „Фацара" в нренася
нето дървата въ общинския складъ. Се
чището е отъ 1200 декара Смета се. че
отъ него ше се прлучатъ около 15,000
куб. к* дърва за горене. Изсичането и
превоза требва да етанатъ вдтрв въ
единъ-два месеца, до като времето е до
бро и до като зимата не е залегнала
населението безъ дърва

мери своето щьстлаво разрешение.
Това е откриването въ градътъ ни,
съ участието въ материалните средства
и на Варненската и Щуменеката посто
янни комисии я на градските и селски
общини въ Варненския и Шуменския ов

рази Бактериологична и прнтивобесмд станция.
'
|7л
На 15 авгусгъ т. г, въ градътъ

на се състоя свиканата отъ Варненската
окръжна постоянна комисия, съгласно ре
шението на окражните съвети на Вар
ненския н Шуменски окръзи, последната
виъ извънредна сесия,, конференция, на
която приехтетвуваха: представители на
окръжните поетоЯгйни комисии-отъ двата
— Варненския и Шуменски окрхзи, та
кива на гражеките и селски община отъ
същите окрхзи и при участието на: Вар
ненския окръженъ лекарь и инспекторъ
по маларията Д-ръ Жопуновъ, Варнен
ския окрхженъ ветернаренъ лекарь Д-ръ
Тюлевъ, Провадийския околийски ветерпнаренъ л4каръ Д-ръНачеаъ, Варненския
учаетъковъ градски лекаръ Дръ Фтичевъ
и Варненския народен* предетаввтель
Радя Василевъ.

Само за тая работа, за да бхде тя
резолтатно извършена, е нотребенъ единъ
Съзнавайки нуждата и ползата отъ
оборотвйъ" кредитъ отъ милионь и поло
такава
станция, конференцията реши нейвина лева.
нейяото откриване въ Варна, съ слеНо вали предвидливостьта налага дующето
Д^ се' направата запаси на хранителни
ИЗЛОЖЕНИЕ;
продукти, оеобенно на зърно и брашно.
За нареждане на Варненската Бак
Като се знае, че градътъ консоми
ра ежедневно около 60,000 кгр. хлебъ териологична и противобесна (антирабичв ако се предприеме, а требва да се на) станция и бюджета й до края на
предприела едно озапаеяване поне:за 2 текущата финансова» година.
месеца, ще требва да се закупи миниА. РАЗХОДИ.
иумъ 3,000,000 кгр. зърно или брашно,
които по сегашните цени, а утрй. те мо- 1. Единъ микроскоаъ съ имерзия
гатъ да бхдатъ в по-големи, ще костува
комплектъ
лв. 60,000
иай-мвлко- 20,000,000 лева, та и толко 2 Единъ термостатъ
„ 50,000
ва оборотенъ кредитъ ще требва само
3. Единъ етерилизаторъ съ
за тая цвль. •
горещъ въздухъ .
„. 20,000
Ето отъ где излиза правотата и ос 4. Единъ стерилизаторъ;
„ 40,000
нованието да се иска оборотенъ кредитъ
отъ 30,000,000 лева, като на първо 5. Разни инструменти я
време ее отпусне 10,000,000 лева.
други уреди
...„. 100,000
Съ нареждането на своя бюджетъ, 6. Стъклени чаши, епруветки,
пипетки и други разна
общината ще св старае да намали раз
стъкленя и порцеланови
мера на горния оборотенъ кредитъ, а и
уреди и трхби
, , 50,000
постъпленията срещу запасите ще го на- |
|
7.
Дестилаторъ
за
вода
„. 30,000
малятъ, обаче на първо време и то въ
на!-близко бъдашетой е яеобходинъ, ако
ее иска да ее облегчи прехраната на насе ! 8. Шкафове, столове, маси, пей
ки за болпите, операцион
лението и да ее намали скъиотията.
ни маси, мивки, разнн ех'
Плещите на общината, при най до
дове и пр,
,•;•.•-.;-, 50,000
брата воля на управниците й, ех слаби
ла да поведатъ и водятъ съ успехъ бор 9 Кафези за зайци и други
приспособления за хехъ , 20,000
бата въ туй отношение.
10. Ризи, престилки, кърпи
и пр.
„
б,000
П . Дабораторни (глицеринъ,
спиртъ, памувъ, марля, "
разни реактиви, среди и пр.)„ • 30,000

ппшшпш
м противобесна станция
в ъ гр. Варна.
По инициативата на Варненския об
щински кметъ г нъ Н. Стояновъ, под
крепена и отъ председателя па Варненска
та окр. пост. коииевя г-нъ М. Бояджиевъ

вройгЩ

Варненски Общмнеки Вевтнивъ

ене, чистене и пр.)
„ 10.000
15. Помощи за бедня болни,
храна и квартяра
„ 100,000
лв. 590,000
ПЛРСОНАДЪ
1в.

Началнйюь лекарь—бактереологь за 7 месеца
а
Заплата лв. 70,000
17. Лаборантъ епециалветъ
агаТ нес Х 4 0 0 0 лв. „ „ 2 8 , 0 0 $
I 18. Единъ вжеарь—домаквнъ
У •).
за 1 мйс Х 3 5 0 О ха. „ „ 24,500
19. Единъ прислужвикъ
; Х 2 5 0 0 лв.
•'";.-• П 000
ла. 14,0^00
20 Командировачни, пътни и .
други за доставяне ин
струментите отъ странство 20,000
Всичко'лева 7ЬО,000

в. ириходи.

••****

1. Варненската окръжна по
стоянна комисия бъ-сед.г........,,. Ем ,
ските общини
лв. лв. 200,000
2. Селските общини въ ШуI
менеки овръгъ
" , 200,000
3. Шуменската окрхжна поетог
янна комисия предвиде
ната сума по бюджета за
'•*
1 9 2 4 - 25 год.
^ , ^°»00^
4. Варненската град. община ,, 130,000
5. Провад. градска ббщина ; , 30,000
в. Шуменската град. община „.' 40,000
7. Е.-Джунайската гр. община * 20,000
8. Преславската гр. община „ 2 0 , 0 0 0
9. Новопазареката гр. община , 20,000
10. Поновската гр. община я 30,000
11. О.-Ннзареката гр. община » 10,000=
Всичко лева 75(Г,О0С?
Станцията ее с^ счита открита отъ
15 м. августъ а на Варненския кметъ ее
възлага грижата да намери на нърве
време подходящо за цедьта помещена»
до построяването енециално здание.. , ;
Народния предетаввтель г-нъ Ради
Ваеилевъ заяви, че ще ходатайствуващ
щото и държавата да даде своята широ
ка морална и материална подкрепа и
пълното реализиране на тая безспорно
навременна и отъ годена нужда,>а на
селението отъ двата окръга идея. .. " .
Вероятно е, че и други близки е *
ръзи ще поа;елаятъ да се присъединят*
къмъ решеното вече, участвувайки ; е*
своята материална подкрема.
• .:•'•>
И наистина Варна е съвеемъ йодходящъ пунктъ за гонилата цедь, защо
то дошлите на лечение отъ ухааани бе
сни животни, ще иматъ възможность да
правятъ и морски бани презъ курортния
сезонъ, което ще е отъ годема полза за
укрепване на организма имъ. • '

12. За храна на животни и купуване на такива
'•„ 10,000
13. Отопление, осветление и
Схщата станция ще обслужва .н.-.за
купуване на печки, дамизследване
водите, въ двата окръзи/кУк-.
ии
." пр„ 15,000 то и изследвания *' при случаите на ти
14. Канцеларски (пране, ми
фозни, ходерни, двфтеритни и др. более11|
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За амбул

-,. и сергияио търговия
.*•<:

ШШМш*ШМ#^ЩЦ

Варненски Общински Ввстнивъ

в ъ гр. Варна

Съ заиоведь отъ г. Кмета отъ 2 0 того
П0Д ъ № 20, св заповедва: начиная отъ
1.0 съща да влезе въ сила. елвдуюшия
ирветъ, отъ общинския еъветъ въ засе
данието му на 16 августъ т. г. протокоаъ № 9, решение № 65, !

Заамболантната и сергийна тър, говия.
I
^Пазаръ на едъръ дебитът,
*" Комисията реши да се премести па
заря на едъръ добитъкъ въ ограденото
место* при. ветеринарното отделение на
Общината, като» веднага се пристъпи къмъ
уредбата, на този пазаръ.

Седмиченъ селски пазаръ
1) Седмичния селски пазаръ ще
става.на площада предъ пожарната ко
манда, като местото се у равни, шосира,
парцелира, разграфи и нумерира,споредъ
това4 на разните видове търговия.
1.^;й) На'пазаря ще се изнася за проданъ както еелеки земледедчески храни
тедни и други продукти, тъй и произ:
веденвя отъ местно домашно и индустри
ално!, произхождение. Последното ще се
разрешава само на ония лица, които съ
получили за това позволение по устано
вения рвдъ отъ местната• индустриална
камара и общината.
и . •-_.
3) Продажбата на всички произве
дения и стоки ще става въ определените
въ плана места; които ще ее наемътъ
срещу, определената такса било за .месе
чно или за по дълго използуване.
,

зехледелческа продукти-съ цель за пре
продавам съ печалба па гражданите.
Разрешава се само продажбата на яйца
отъ складовете в на птици пра условия
продавачвте да инатъ уверения за мес
тоироизхода на произведението отъ об
Щинската управа, отъ гдето ех ги куппла
8) Всички хранителни, млечни отъ
разгителенъ и животински произходъ, про
дукти изнасяни за продань на пазаря, тря
бва да отговаряй, па санитарните изисква
ния и да ее продаватъ съгласно издаде
ните санитарни наредби.

?*-.^,'.5 Л «".: , . ' - . \ Г ! . ' ,-•; : ,' -•,
5) Грънчарите, които иматъ грън
чарски дюгвнн,. могатъ да вадятъ. сергии
еамо предъ собствените ей дюгени, но
ме и на пазарната площадъ. Външни
грънчари, които няматъ . дюгенъ, могатъ
да. вадятъ сергия на определеното Но
иланана» пазаря мееТо.
,'.> , 6) Продавачите на фуражни етоки,
"ато. едама, еено, трева, ако не. съ сами
производители на тези произведения, не
могатъ, да продаватъ тези произведения
на; пазаря. Само производителите иматъ
водобнв-праве,
Т) Забранява се прекупуването отъ
дланите ^въ града и покрайнините на

2) Предъ входа на морската гра
дина, по северния тротуаръ • средната
алея на ул, Сливница, не св разрешава
пикаква аиболантна и сергийпа търговия.
Такава сз разрешава само съ позволение
отъ Санитарното отделение, задъ запад
ния тротуаръ на същата улица и то
вънъ оть движението на публиката.

3) Амболантната търговия ватрв;
въ морената градина не се позволява, съ
изключение на втората половина на гра
дината задъ моста и то само за елвдните
продукти: кифли сухи сладкиши, семки,'
9) Продажбата на живп птици, фастъци, бадеми, леблебии и др. подобни
прасета и агнета става пакъ въ опреде- I при условия, предвидени отъ Общ. Сан
итарни власти.
лените места, споредъ плана па пазаря
10) Продажбата на занаятчийски,
домашни, индустриални и други произве
дения се разрешава само на ония граж
дани, които.иматъ за това предварително
позволение отъ общината, което се из
дава вьзъ основание уверението на Търговско-индустриалната камара за заня
тието и уверение отъ финансовите власти
че съ издължени държавните и общин
ски данъци."
11) Продажбата на вехти дрехи и
вещи назаря св разрешава сами на ония
лица, които притежаватъ за това доку
менти отъ градоначалството, че вещите
съ тяхна еобственоеть и второ, уверение
отъ Санитарното отделение при общината
какво вещите съ биле дезинфекцирани
въ градската дезинфекционна станция.

4) При мажката и женска баня св
разрешава продажбата на слщате про
дукти и безалкохолни разхладителни пи
тиета, като ее спазватъ изискванията на
санитарните органи и ако това не про
тиворячи на поемните уедовия по наемане
бюфета въ хорската градина.
6) Уличното приготовляване както м
пазаря на хранителни продукти, кат*
мекици, кукурузъ и др. подобни не ее
позволява. Тия ^продукти могатъ да ее
продаватъ, но не и въ морската градина
ако бхдатъ запазени чрезъ покривки иди'
специални приспособления отъ замърся-'
ване
6) Амболантната търговия, на варени
раци не се позволява, освенъ въ бира
риите и ресторантите.

. 12) За прилагане на настоящия
проекто-правилникъ се изработва пданъ
за парцелирането на пазарната площадъ
отъ техническата общинска власть въ
съгласие съ Санитарната такава.

7) Продажбата на живи кокошки,
птици, яйца, се разрешава всекидневно
на площада ,,Бадък,ъ.пазаръ" и на ииав- 5
вата площадъ.

Ш

8) Уличната амболантна търговия
на риба.еъгдасно закова е забранено.

:

Амб|йантна търговия

1) Амбулантната търговия въ дви
жение по улиците и площадите на града
съ колички, табли, кошници и пр. прие
пособления се позволява за продаване:

а) Всевъзможни сладкиши, кифли,
гевреци, бонбони, разхладителни питиета
(боза, пивоквасъ, лимонада, сиропи), ела,"],'.". 4) Производителите и продавачите
доледъ, семки, кукурузъ, лешници и др
на 'зеленчукъ - отъ гр. Варна могатъ да
[подобни, съгласно санитарните наредби.
вадятъ сергии въ пазарни дни само предъ
" б) Звленчукъ и разни овощия въ
еа6итЬ"дюгени на пазарната площадъ, а
запазени
отъ замърсяване колички табли
тия зелвнчукопровзводители, които няи
др
подобни
приспособления.
матъ такива, "могатъ да вадятъ сергии
врещу определена такса въ вътрешната
Тоя видъ търговия св позволява
влощадъ на зеденвуковия ограденъ па- само при условие, продавачите да се пе
,а

Страница 5-

сппратъ за дълго време по улиците,
площадвт* и кръстопътищата, освенъ да
продаватъ стоката си на повивалния ги
клиентъ.
' Забележка: Разрешава се еъ позво
лително отъ санитарното отделение да
ее поетавя специални уреди, колички и
др. нриспособления за улична продажба
на разхладителни, безалкохолни питиета
(сиропъ лимонада, еладоледъ) само на
определени кръстопътища и то въпъ отъ
тротуарите, за да не се пречи на улич
ното движение. Могатъ да ее продаватъ
по същия начинъ и зрели плодове при
условия и приспособления посочени отъ
Общинската Санитарна влаеть.

IV

Сергийна търгоеия.

'.-М

1) Изнасянето на сергия предъ ма-'
газините си по тротуари на каквито я да'
било произведения и стоки, овощия и
зеленчукъ е забранено.
2) Изнасянето и поставяое на ма
сите предъ кафенетата, еладкарницат*,
бирарарни, кръчми, бозаджвйници и пр.
на тротуарите е абсолютно забравено,
по следните улици: Преславска, МарвяЛуиза, Малка преславска, Царь-Борисъ,
Цариградска, Драгоманъ, Солунска, Ру-'
еенска,
В Септември,
Сливница
Нишка, Шипченска, Гургулята и Царвбротека.. Въ всички други улици -изна
сянето на маси ще се позволя оть сани
тарното отделение, ако условията за това
позволяватъ.
;
3) Продажбата на дина м пъпеши
предъ дюгяните ее разрешава еамо при
условия, да пе ее режатъ в ядатъ по
следните ври самата улица.
4) Спирането на селски каруци по
ул. Сливница п изброените по-горе улици
въ п. 2 се забранява, спирането се поз
волява само предъ селските ханища
подъ уеловие ступаните на последните
да почистватъ н изхвърдягъ за своа
сметка еметьта отъ каруците яа добитъка,

Процедура.

1) Снабдяването съ позволително за
амболантна в разрешена еергийна търговвя «тава, вато св подаде заявле
ние до Санитарното отделение при об
щината като се поеочи въ заявлението
съ капо ее търгува начина на търго
вията и местото, и също задължениече ще
ее подчинява на издадените наредби по
тая материя.

ХРОНИКА

година до сега еа съставени за наруше
ния на закопа, правилниците м наред
бите по благоуетронетвенната чаеть и
кои съ преобладающите нарушения.

Номисарията по прехраната I щ.
мвленне скъпотията въ общината влец
въ изпълнение на своите служебни обазаности.

Колко акта еъ облечени въ глобал
ни постановления и по колко глобата е
събрана.
Тия общи сведения ще еъ за до от
четната седмица, а за по-нататъкъ —
те ще бъдатъ еамо еа отчетната еедмица.

—оо—

Гроздобера въ Варненските доц
еъглаено обявлението отъ общ. управле
ние отъ того подъ № 24118 ее започ
ва отъ 25 този мееецъ.

2) Оледъ проучването на заявлени
4. Техническа работилница
ето и въ съгласие еъ настоящия прави1) Описание на инсталацията п.
лникъ и епециалнит* поенни условия
по събирането на сергпйпото право, ее
2) Персонала й.
издава разрешение за амболантна тър
3) Какви по видъ работи е извър
говии еъ обозначение где и какъ и при
каквм условия ще ее извършва тази шила отъ началото на 1924 год до от
търговия.
четната седмица.
3) Всеко лице получава позволи
телно за амбодантната търговия и ее
снабдява еъ лична санитарна книжка за
тая торговия.
4) Амболантните търговци при по
лучаване на позволително ввасятъ въ об
щинската каеа едввъ депозитъ въ разиеръ отъ 50 — 500 лева епоредъ раз
мера и вида на търговията и материал
ното състояние на търговеца, който ще
служи за обезпечаване евентуалните
глоби при съставяне актъ за нарушение
на настоящия правидникъ иди други са
нитарни нареждания.

СВЕДЕНИЯТА
които отделенията и службигЬ
треба да даватъ въ редакцията на
вестника.
(Продължение отъ бр. 113)
2. Пжтното и регулационното

отделение.
9) Еолко акта за нарушение на благауетроЙственнвте закони и наредби ех
съставени отъ началото на 1924 год до
отчетната седмица, колко съ облечени съ
глобални постановления а на колко гло
бите еъ събрани.
10) Отъ началото на 1924 год. до
сега, колко строителни линии еъ дадени
за постройка на общеетвенни сгради и
за каквм именно.
11) Колко планове съ прегледани и
одобрени за жвдищни постройки по за
кона за направа на економически вхщи
м за насърдченне жилищния строежъ,
н на кои кооперации или дружества.
12) Колко и какви пхтища има
вънъ отъ строителната, чърта на гра
дътъ, обаче въ района на общината, и
въ какво положение се намиратъ.
Следъ горните общи еведения, за
отчетната седмица ще ее даватъ само за
извършените работи, еъетавеин актове,
наложена и еъбрани глоби и пр.
3. Архитектурно отд*лвние.

Всеки иритежатель на лозе, предл
да започне беродбата, требва да заад».
ти въ общината длъжвмото надарено
право, поземления налогъ и др. и тогам
ща му ее позволи да обере лозето еа.

4) Какви и за какъвъ видъ работи
еъ постъпили приходи и какви разходи
еъ направени за материали.

—оо—

Вакантна е ддъжноетъга главенъ
машиинетъ въ градската електрически
централа.

5) Какво би могла да извършва ра
ботидницата но частни поръчки и за да
развие една по-годена дейноеть, какво
ц е потребно.

Желающите да я заематъ, да пред
етавятъ документите си въ общинското
управление отделение електрическо.

6) По какъвъ начинъ и .ее доетавляватъ материалите.
За
даватъ
работи,
ращите

Заплата, добавъчно възнагражденц
и квартирни пари съгласно щата.

презъ отчетната седмица ще се
сведения еамо за извършените
приходите и разходите в нами
ее на лице материали.

—оо—•

Уяоляватъ

,

"

се всички окръжна

постоянни комисии и градски общии.
въ царството, на които изпращана вей-

5. Електрическото отделение.

1) Колко еъ абонатите, колко съ ника ей, да изнращатъ въ замяна евоит!
електромери и колко безъ.
; ако такива нздаватъ.
2) На колко и какви заведения е
Веичтв държавни и общински тчдадена двигателна сила и колко киловатъ |
часа енергия съ ангажирани за това.
! рождения въ окрт га се умодяватъ да ел
8) Какви ех поетхплениата отъ елек
изнращатъ обявлеииятъ за публикуваме
тричеетвото отъ началото на 1924 год. въ нашия веетникъ, редовното излизане
до отчетната седмица.
на който е гарантирано.
4) Колко нови и допълнителни ин
— оо—
сталации съ извършени отъ началото на
1921 лод. до отчетната еедмица, колкоВетеринарен* бюлетимъ -.-.
проверки и поправки на градската мре
Отъ 15 до 21 тек. септември в*
жа еа направени, колко електромери еъ
градската
екотобойна еъ изкдани; едъръ
проверени и колко нови еъ поетавени за
добитъкъ
215
глави, дребенъ — 1216,
същото време.
а веичко 1430 глави, дали общо 43021
5) Колко акта съ съставени за на кидогр, месо
рушение на народбите по електрическото
Проверено млеко 9296 литри, СЧеосветление отъ началото на 1924 год. тавенъ 1 актъ за уводнево млеко. Коядо отчетната еедмица, колко еа облече фвскувано в уничтожено 4 литри водно
ни въ гдободна форма и каква сума отъ мдело, Отровени еа 56 кучета.
глоби е събрана.
.
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6) Колко отъ заявленията за нови
|
инсталации отъ началото на 1924 год.
не са удовлетворени и причините.
7) Какво би еледвало да ее пред
приеме за едно правилно и ползоноено
за общината организиране на електри
ческата служба въ персонално и техни
ческо отношение.
8) Отъ началото на т. 1924 год.
колко кил. часа елактрич. енергия
изработила електрическата централа и
какво количество газьодъ е изразходвано

1) Колко плана за частни построй*
отъ началото на 1924 година до сега
еъ представени за увърдяване иди пре
глеждане, колко утвърдени и прегледа
Следъ даването на тия общи и за
ни й колко отъ техъ еъ за жилища и подъгъгъ периодъ сведения до отчет
колко за други заведения и за какви.
ната седмица, за въ бъдаще ще св да
2) Колко акта отъ началото на 1924 ватъ еамо за отчетната седмица.

(Отдедъ Зеленчукови Градини). 1 _

ОБЯВЛЕНИЕ
••- Я 23641
гр Варна, 18 Септемв. 192-4 г.
Извеетява ее на интерееующите ее,
че на единадесетия день еледъ, публику
ване на настоящето обявление, въ Вар
ненски Общин. веетникъ ще ее произведе
търгъ по доброволно съгласие чре»
епазаряванв, за доставката на 3,000 вгр.
брашно „Типъ* 100 клгр. меео оввепао
и 240 клгр. еодъ ситна. За нужди*" 1
общин зеленчукови градини.

Отъ домакинството.

