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За ролята но общасшнните
организации въ сегашно врете.
Всека ©бщеетвенна организация, ор
ганизирана по законъ или по уетавъ, има
определена своя цель, за постигането на
която ех посочени и средствата.
По своите цели организациите св
дЬлятъ на благотворителни, научни, въз
питателни, спортни, икономически, про
изводитедпи, взавмноспомагатедни/ еъелевни нТ^прГ]
"
" *— *
Много естествено е, че никоя орга
низация не може да излезе извънъ рам
ките на своите уставни цели.
Общо взето, целите на тия органи
зации ее свеждатъ все къмъ нещо добро
за обществото въобще и частно за чле
новете имъ.
При нормаленъ редъ и спокойствие
въ страната, всека организация ще на
мери необходимите за развитието си и
за постигане на своите цели условия
Не е тъй, когато страната прежи
вева вътрешни кризаси.
За годено нещастие на отечеството
ми,
редътъ и спокойствието въ него
следъ войните още не могътъ да се въз
етановятъ, въпреки най-големите усилия
за това на организираните власти.
Престъпностьта, като една отъ от
рицателните последици на войните, нарастна до застрашителни размери Въ нея
се намеси в политически елементъ, който
а нрави още по-страшна. Чрезъ този по
следния елементъ се заетрашаватъ устои
т е на държавата, независимо отъ поку
шенията върху живота на, органи на
•лаетьта, общественницн и политически
личности, които съ ценность за страната.
И понятно е за всекиго, че до като
редътъ я спокойствието въ страната не
ее напълно възстановятъ, развитието на
общеетввнните организации и постигане
н | поставените имъ цели е почти неми
слимо.
* Не може, нанримеръ, едно благотво
рително дружество, безразлично -каква
благотворителна цель то преследва, да

се развива и да постигне своята цель,
ако страната се раздрусва отъ престхп
ности и нема редъ и спокойствие, тъй
необходими за общото благосъстояние на
гражданството, отъ което се очакватъ ре
сурсите на дъружеството.
Възможенъ ли е успехътъ на дру
жество съ производителна цнль, безъ стабилноеть на общестненпия рвдь в спо
койетвие? 'х
Не може едно дружество, което има
за цель икономическото подобрение на
своите членове, да се развива и успява,
аао нема редъ и спокойствие въ страната.
Какъ ще постигнатъ възпитателната
ей или научна цель дружествата отъ то
зи характеръ, които, благодарение на за
страшените редъ и сиекойствие, злите
гении намиратъ възможность да даватъ
лоша насока на младите души?
Какъ биха постигнали своите цеди
спортните организации, когато страната
преживева кърваките спортове на лоши
нейни синове? * .
Какъ биха се развили и постигнали
своите цели дружествата на запасни офи
цери и подофицери - тези най калени
и надежни ратници за сигурноетьта на
отечеството, когато то се разяжда отъ
ватрешня размирици, подклаждани отъ
вънкашни врагове?'
Ьа какво биха се надЬвали ония
легиони строители на държавата — пен
сионерите, ако зиданата отъ тбхъ сгра
да рухне поради безумието на свои си
нове и злите замиели на вънкашни вра

гове?
Какъ биха постигнали целите си
свещеннически братства и религиозни
общества, когато се вършатъ работи, кои
то религия и моралъ отрицаватъ?
Злото е победямо. Сега повече отъ
вс4кога е нужна в требва да ее мани
фестира общественната солидарность.
Нищо не пречи на обществените
уставни организации доброволно да си
възложатъ за патриотичепъ дългъ: вза
имно и по отделно да еътрудничатъ на
респективните власти въ борбата имъ

еъ преетапноетьта и въ меркит* вмъ за
предупреждаване пресохоленията.
Съ общи усилия ще ее победи об
щото зло.
Къмъ изложеното има да добавнмъ и
това: Нека замлъкнатъ празноеловвята и
отъ всички и ва веекаде се заговори,
че е овята длъжиоеть на всеки члвнъ
отъ обществото самъ да дава прямеръ
за зачитане закова и правилата на мо
рала, а, еледъ това, да иска и отъ «вол
ните си да вършатъ същото.
Нека всеки родитель знае и помни
добре, че надъ децата тр*ба комнролъ —
съ кого дружатъ и какво вършатъ; за»
щото народната мхдроеть казва; .Кажи
хи съ кои дружишъ, да ти кажа кавъвъ
си", или г на каквото си поетелишъ, на
такова ще легнешъ?"
Въ сегашно време контрола надъ
младежьта е отъ схдбоноено значение за
бадащвто на нацията Руския народъ ос
тави младежьта си да гони химерни це
ли и доживе.— синъ да убива баща си,
дъщеря да шпионира родителите си и
др отрицателни прелести, изникнали отъ
лиисата на вонтродъ върху младежьта.
Легнаха рускигЬ бащи върху бури
те и изгнанието главно вследствие незаинтересоваяостьта имъ къмъ политиче
ските борби, добили извратени насока и
поради лошото възпитание на младежьта.
Ние верваме, че трезвия нашъ на
родъ това не жалае и нека вевчкв бъдемъ на работа въ борбата съ общест
вените злини.
Въ сегашните тежки за отечеството ни
времева, обществените организации иогатъ да изиграятъ патриотична роаь,
ако, освенъ своите уставни цеди, дадатъ
съдействието см на вдаетьта за въдво
ряването, преди всичко, на редътъ н спо
койствието въ страната, тъй нуждни з*
развитието а на самите организации,
както и за иевореняването на престъп
ностьта, която е не по-мааъкъ врагъ на
целите на тия общополезна организации.
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Сравнително същия месецъ црезх
Всичките тия взборни учреждения
изтеклата
1924 г., консумацията на месо
иматъ назначение; културното, икономи
е
намалена
почти съ х / 3 , а сравнително
ческото, просветното и пр. повдигане на
ведата на Варненския окржгъ.
страната ни общо и чаетно на града и същите месеци отъ по миналитЬ годмщ
намалена е почти на половина.
'
Варненския окр. съвегь и постоян окрхга ни.
Верно е, ча презъ този месецъ—.
Това, което заслужва внимание и
ната комисия еж взели твърде навременЯнуарий,
една голема часть отъ населе
ната в похвала инициатива за снабдя съставлява едне отрадно явленае е: дъл
нието
си
коли
свои собственни уговвв
ването еъ чиета и здрава вода ееля*а въ бокото съзнание отъ взаимность между
свини
и
това
го
отклонява отъ диренето
тия стопанетвенни учреждения и дирене
окръга.
на
месо
отъ.
халите,
обаче и това като
допирни точки за обобщаване целите и
Това е една наекщна нужда и. ка
ее
вземе
првдъ
видъ,
сравненията*? ни
, то са еъди отъ всичко до сега извърше идеите и за взаимно сътрудничество за
довеждатъ
до
заключението,
че отъ--го
но въ туй направление отъ постоянната разрешение на поставените задачи.
дина
на
година
месната
храна,
незави
Воините донесоха разрушение яа
•комиепя и нейните технически органн,
симо
•
дали
тя
е
по
скъпа
или
по-ефтина
не може да св не верва, че една отъ всички артерии на стопанеко-икопомистава все по-недостъпна за голема часть
най-здравословните за населението нуж ческия ни животъ.
отъ
гражданството. ;
да ще бъде въ близко врене задоволена.
Извиканите по законите на стра
Мвозина мислятъ, че веека добра ната стопански учреждения да нромишНа епроти числото на населението
работа чака времето си.. Нема по-погре- ляватъ за стабилизирането на народната на гр. Варна — 60,000 души, отъ горшва мисъль отъ тая. Нима въ продъл икономическа мошь, ако всеко се опре ньото тегло меео на човвкъ, дневно се
жени» па толкова изминати години не е само на себе си, само на своите сред-, пада около 9 0 грама,, ако донуснемъ, че
имало време за задоволяването въ села ства, — едва ли ще може да превъзмогне всичкото меео е консумирано въ градътъ:
та адна първостепенна нужда, каквато е трудностите и мжчнотиате, тъй много- една значителна часть отъ него св взема
изобилната, чиста и здрава вода?
чиеленна и тъй разнородни, за да за и за параходите, а друга — за болнвщ
Не времето разрешава добрите ра кръгли успешно мисията си.
затворъ, войскови части и др.
боти, а хората, които стоятъ на чело на
Като се знае че и другите еъестни
При такова положение, днесъ, по
обществените организации и еъ проник
вече отъ всевога, е нужна общественна- продукти, като: риба, сирене, кашвавалъ
нати отъ дълбокото съзнание да творятъ
та солидарность, особенно между инсти маслини и пр. но цените ся ех недос
в да яамиратъ сродствата и възможнос
тути, имащи почти еднакво предназначе тъпни за широките маси, идваме до'Из
тите за реализирането на своите твор
ние — икономическия подвмъ в моралния ключението, че голема часть.отъ град
чески планова.
и материаленъ стабилитетъ на страната. ското население търпи оскъдица въ спо
Никоа работа не се завършва еъ
магателната си храна.
Едновременните' почти сесии на
дебъръ край, ако за нейното извършва
стопанственните институти въ окръга ни
Тоя соцваленъ въпросъ сериозно
не нема на лице добре обсжденъ и га
дадоха възиожность за размена на ми загрнжва общинската управа й тя еъ
рантнранъ еъ всички морални и матери
ела между избранниците имъ за общность разполагаемите св средства взима мерки
ални средства плаяъ.
и за допирни точки върху задачите и за оетранявинето на една отъ важните
Идеята за конкректна работа, като
цедите на всеки институтъ и за вза причини, които биха ее отразили н е
идея, може да бжде великолепна, но тя
имно морално и материално съдействие, върху здравослолното състояние на на
ще ся остане само адея, ако за нейното
— нещо което до еега не е бивало, и селението.
реализиране не еъ оеатерени необходи
то е гаранцията за успехите въ иачд>-4мите морални и "материални -ерядства.
нанията на всеки институтъ
Въ туй именно св състои и гаранцията
Дадените тържественни декларации
за прекрасната идея на Варненския окр.
за
разбирателство
н взаимно съдействие
еъввтъ а на постоянната комисия за во
носочватъ
най
сигурния
пъть за стопан
доснабдяването на селата отъ оврага.
Следъ месото, като храна иде рвското
заздравяване
на
страната
и това
Те'— съвета и постоянната комисия —
бата. До преди войните та ее намираше
ще иматъ н двете тия условия и, при радва всеки родолюбивъ гражданинъ.
въ изобилие и на много места замества
Стига сапаратизмъ, стига неразби
разученва и добре аргументирания яаанъ
ше месото. И св предпочиташе' предъ ме
за работа въ туй отношение, очаквания рателство.
сото, защото цената й беше достъпна н
Солидарность, взаимно подпомагане,
резулкатъ не подлежи на съмнение.
за най-бедния гражданинъ. Следъ войни
Варненското гражданство и негова искреноеть въ изпълнение на дадените те, обаче, тя стана редкость и съ нея
та общинска управа не могатъ отъ да ее тържественни декларации за деяния за св експлоатира безгранично. Варненцл,
не радватъ за добрата' инициатива на общото благо — ето условията за пре които познаватъ изобилието на ве*васегашните етопанствени управници на възмогване трудностите за културно ико
къвъ видъ морени риби, сега е* п е т 
Варненския оврхгъ въ лицето на окр. номическия подвмъ и наиредъка на та- ни да ее домогнатъ н до най простите >
съватъ и постоянната комисия за водо тковвната ни.
обикновения раби, конто никога не еъ
снабдяването на селата.
се зачитали за нищо; но ненатъ тая въ$можноечь.
Да се допуща, че войните ед
Здравето на селекото население е
изстребили
и рибите въ морето или ре
здраве и па градското; а физическате
ките,
е
повече
отъ смешно. Защо, про
сили, които съ извора на умственните
чие
гражданството
петимства за риба?
в морални—- съ еднакво ценни и ползоБезспорно е, че затова има причини •
носни за живота, поминъка, напредъка
н мощьта на и на граховото, и на сел
Сравнително последните нбкоако техното проучване и взимане мерки за
екото население; ,'защото те взаимно ее години, а особенно сравнително изтек даването възиожность на гражданството
допълватъ и подпомагатъ за обществе лата —- консумацията на месна храна на да се нолзува отъ единъ насъщъ нродоното благоденствие, особенно въ сегаш
малява значително. Това е белегъ на волственъ продуктъ, не е невъзможна ра
мо време, когато колективните усилия бвднотия на гражданството, вследствие бота. Общинското управление проучва таа
еъ тъй нужни за превъзмогване трудно на скъпотвята на всичко отъ първа не възиожность и ще направи въ това отно
шение нужното в дозводеното отъ закова.
стите а мъчнотиите въ заздравяване ра обходимост* за живота.
ните отъ войните.
Нае имаме напреда си статистиката
Но и въ' тая сн грижа общ. управ
за нсклания презъ м. Януарнй т. г. въ ление се нуждае отъ съдействието в»
градската екотобойна едъръ и дребенъ гражданството. Требва, преди всичко I*
добитъкъ и виждане, че презъ този м. ее създадатъ у еловия за конкуревдля;
е исклано: 512 глави едъръ рогатъ до защото нема по-големъ врагъ на еххооНачалото на настоящия Мартъ ме- битъкъ, отъ който е получено 8 4 8 4 1 кл.
тията и произлизащата отъ нея експло
еецъ ее ознаненява съ реговни сесии на месо, или всичко заклано 1829 глави
атация, отъ самата конкуренция. Коопе
общинския съвегь.- на окржзсния съвет* едъръ а дребенъ добитъкъ, отъ който
рациите и сдруженията на местни нача
I на Търговско-Инлуетриадната камара. е получено общо 167708 ка. меео.
ла, като че ли отстраниха юнкуренщат*

По водоснабдяването но

Рибата, като храна.

Мефато храна но граж
даните.

.Отрадно ивлеише
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тагь гражданетвото вижда открития
ть
за експлоатацията. Много ясно е
вХ
, е при такова едно положение трудно
с т * на влаетьта за борба съ скхпо„ята в за премахване, на експлоата
, цвята, не ех малки
.
Въ такъвъ случай иа помощь на
.влаетьта требва да дойдатъ и други
фактора, изникнали бвло отъ чаетна ини
циатива, било въ формата на сдружения
— кооперативни или подъ другъ видъ,
,,яо действуващи независимо и безъ все
какви обвързвания еъ подобните темъ
организации и предприятия.
%

'
Специално за рибата, тукашния облаетенъ клонъ на Народната кооператив
, на* банка, на чедо на който етоятъ до
бри варненски граждани, си е поставилъ
аа задача да снабдява варненските граж
дани еъ винаги пресна в сравнително ефмна Дунавска риба, отъ всички видове
Едно сравнение въ цените ни по
казва очебиюща разлика
Общинската
управа и-варненското гражданство длъ
жагь бдагодарноеть на хората, коитс
турятъ началето на конкуренцията вър
ху вдинъ важенъ хранителенъ продуктъ
Както се научаване, ехщите тия
хора ще разоростратъ операциивте си и
върху други еъестни продукти, като яй
да, наело,сирене, кашкавалъ и пр.
На добъръ имъ часъ.

Варненски Общински Веетникъ

чането на текущата стопанска година |
(1 Ноемлри 1925 год.), д о Кой то срокъ
те да ги изподзуватъ безъ наемъ — за
централа.
сметка на подобрението (наторяване, из
равняване и пр.), което те съ направили
Отъ нея нуждата отдавна ев чув
въ тЬхъ.
ствува.
Сега общината — централно управ
При възвръщането на тия земи на
ление
и службите й, — ковто ех евъробщината, ще се приемагъ в постройките
запи
съ
телефонни поетове, иекатъ а пои долапвте, направени въ тая места,
лучавагъ
лвняя отъ общата централа
по оценка отъ комисия.
при Т. Пощен. управление. Това е едно
8) Относително земите, ковто ех
големо неудобство. Общата централа,
засадена съ трайни култура (американ
каквато акуратность и да се влага отъ
ска лози, овощни градини и люцерна!,
обслужващите я чиновници, не вс$кега
възлага се на комигяята, назначена съ
може да дава поискана лнпаа бързо.
решение на съвета № 149/1924 год. за
Често . пхта.ее случчагь и техничеекм
прилагане на закона за 3. 0., да влезе
пречка.
въ преки преговори съ оземлините лица
за уговорнане условията, по които моОбщянта дьесъ гя езужм с* по
гатъ да имъ се дадатъ местата за обра вече отъ \Ъ телефония постове
ботване на концесионни начала и при
Поради лапса на помещание за
з..пазканн правото на общината па кон
всичките отделения и служби, нуждата
тродь върху правилното и модерно обра
и интереса на службата налагатъ да св
ботк..нн на земите преаъ концесиняия контиратъ още толкова ако не в повече
|*рокк.
условие, коете ако бхде нару телефонни постове
шено, концесионния срокъ ще бхде
При сегашния начвнъ за вземане
ськратявинь.
^
линия нипчсредетивнво огь централата
По Доклада на тая комисия съвета, ори Т П Отавцвя вма в туй още не
удобство, че ако едновременно отъ нвще се произнесе, когато му бхде пред
колко телефон, поста при общинското
•тавенъ тоя докладъ.
управление се поискатъ лиявв, телефо
ниста прв централния нумераторъ не е
въ положение да ги даде.

Общинска тглеФонна

Отилеиеии глоби.

На мнозина Варнансеи граждани
беха наложени глоби по закона за тру
довата повинность и по правилника за
прилагането му, за презъ 1923 год. 4
Мбжиу другите свои недвижими '
На много отъ т*хъ глобата след
виети, общината притежава и неколко ваше да се отмени: а) че ех били запи
хавреГ— 13 парчета отъ ЗСГдек Г^3"ара
сани по два пхти въ списъците на бю
Пуетующи между частни имоти, тия рото; 6) че, като излезли задъ граница,
хаври отъ година на година наналяватъ по еилата на 45-то постановление на
въ пространството ей, а за непоеред- Министерския еъветъ, отд. IV, п. 8, не
стввнното имъ използуване отъ община подлежатъ на глоба; в) че подлежатъ
та сметка нема.
на освобождаване отъ работа, еъгласно
Въ'заседанието си 11 минали фев схщото Министерско постановление, отд.
руари, решение № 58, протоколъ № 17, I; г) че не подлежатъ на глоба по чл.
общински еъветъ реши: тия хаври да 43 отъ правилника; и д) че съ навър
св очуждятъ по установения редъ.
шили 4 0 год. възраеть.

Отчуждаване ип аб. имоти

Отнимаие ка раздадени общин. земи
Бившата комисия по Т. П С беше
раздала отъ общинската мера меета на
ввволко, души за оземляване.
Общин управа констатира редъ не
правилности по това раздаване и сво
евременно везира съ тЬхъ общин еъветъ
Избраната отъ съвета специална
комисия за проучване на тая работа със
тави своя протоколъ, който се докладва
на съвета и последния въ заседанието
ев на 11 минали февруари, решение № 34
протоколъ № 17. реши:
1) Земите, раздадени отъ бившата
комлевя по Т. П. С , които не ех посети
еъ трайни култури и които не съ раз
работени аа зеленчукови градини, да се
отнематъ още сега отъ оземлените и ев
; "ъзвъряатъ на общината.
Не св следва да се отнеме само
| местото, дадено на Фврдинандъ Недввъ,
«ъетоаще ее отъ 2 0 дек. понеже е
1 «нвалидъ (чл. 8, ал. П отъ закона за
I Т. П. 0.)
|-••-'• 2) Земите, които съ разработени
| *а зеленчукови градини, еъщо да се отИМматъ отъ ©землените, но еледъ изти-
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Всвчко туй като св взвиа предъ
видъ общин. управа проучва въпроса за
монтирането на една обща телефонна
централа, специално за обшввата.
Въ материално отношение еаиоетоятелнатв общинска централа нема да
коетува по-ввче отъ колкото ако ев пла
ща абонаментъ за всека телефон, поеть
Напротивъ ще има една иконома, плюсъ
удобството за службата.
За даване възможность да ев по
исква и дава бързо лвния отъ центра
лата при Т. П. Станция за разговоръ
вънъ отъ помещенията на общин. упра
вление, общвя нумераторъ на последното
ше бхде свързанъ еъ първата съ 4 - 5
жици.

Съ решението си отъ заседанието
му на 1 9 м. февруари № 89, протоколъ
№ 21, съвета реши: да се отмепятъ
тия глоби, които отъ първата категория
еъ върху 44 челов.;
отъ втората— 13,
отъ третата — 20, отъ четвъртата 41
в отъ петата
1 5 чел.
1

Впрочемъ техническата етрама що
бхде тъй варедеяа, че досегашните епхнки да се отеравяватъ.
Подобна уредба ще улеснява в
гражданството, когато некой иека да го
вори ио служба еъ лице отъ общината.

За 4 чел. се реши да представятъ
надлежни документи и тогава съвета ще
св произнесе за отменяването иди не на
наложените имъ глоби.
За тия, ковто искатъ отменена на
наложените имъ глоби, поради чуждо
поданство, ще се изискатъ писменни офицмадни доказателства за техното по
данство отъ общественната безопастность
и отъ респективните имъ консулства.

Заселване иа бежанци

Доказателствата, тр*ба да бхдатъ
въ духътъ на окрхжното отъ Министер
ството на- Вътреш. Работи Народ. Здраве
отъ 17 Юни 1921 гол. подъ. М 4734.

четете: в. .ОБЩИНСКИ
ВЕСТШЪ"

Съгласно общвя ^ланъ за вътреш
ното заселване на бежанци презъ тек.
1925 год. взработенъ отъ главната ди
рекция на трудоввте землвделчески «то
на нства, въ Варненски еврхгъ ще бхдътъ
заселени мвнимумъ 182 и мавевмумъ 238
бежански семейства, както следва:
Въ Варненска околия
1)
2)
3)
4)

Въ
.
„
.,

5) I

е.
,
„
„

Коркудъ отъ
Яйла
,
Аряаутларъ Вела
„

5—7 еемейетва
25—30
„
30—35
„
60—15

„ Кючукъ-Ахмедъ отъ 10—15 е.
Въ Провадийска околия

1) Въ е. Джвздар-кьой
2) я
, Ясх тепе

отъ
„

5—7 е
5- 1 ,
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По разхода:
1) Надници на постоянни
работници
«29,851.30
2) Надници на временни
работници
43,946--3) Надници за счетоводството 58,0б8'50
4) Храна
204 266 63
5) Инвентарь
39,356 —
6) Парционни пари
14,235-—
7) Семена
86,586 10
8) Внесени пари въ общин
ската каеа
222,934 60
0) Недоборъ отъ раздаденъ
зеленчукъ на чиновн.
26,568 —
10) Вещ. разходи
63,970 75
11) Каса (докуненти)
11,81387
Веичко по разхода 1,396,59575
Отъ наводнението, което ннналата
година ее случи, стопанството претърпя
една загуба надъ 100,000 лв, която са
отрази върху печалбата ну.
Стопанството оетава н тая година
да се обработва върху същите начала,,
както и миналата; но се поставя подъ
ведомството на Комисаря по прехраната,
а това ще ина за последствие избегнането на оня тържни формалности, конто
по рано опяваха своевременните достав
Всичко 1,169,141-41 лв ки на необходимото за правилното раз
витие на стопанството.
БАДАНСЪ
Проучва са всестранно идеята за
Активъ:
други начинъ на обработването — пийI Кяеа (документи)
11,813 87 ството и, когато ее обеъдятъ всичките
й етрани, ако те убедятъ общинската
2) Дебитори:
а) Внесени въ общ. каса
222,934 60 управа въ полезненностьта й, възможно
е да бъде възприета за идната стопан
б) Раздаденъ зеленчукъ на
чиновниците
26,568 — ска година.
•в) Раздаденъ зеленчукъ:
Комисарството по Прехраната
1) На Сиропит. .Надежда-. 2,830-—
7
гр. Варна. —••——2) На Д-во „Милосърдие" 7,835 БТГ
3) На Опъдченското Д-во
2,64Г—
4) На Д во „Инвалидъ*
8,200 —
№ 123
5) Д-во .Сливница'
1,011* —
4
Мартъ
1925
г. гр Варна.
6) Еврейските трапезарии
695 —
По
силата
на
окръжното
,№ 1640/41
7) Руски интернатъ
660—
отъ
4
Януарий
н.
г.
на
Господина
гла
3) Набавенъ инвентаръ
39,556 10
вния
комисарь
по
продоволствието
съ
4) Произведени семена
105,156 05
телеграма
№
2382
отъ
23
февруари
е.
Разни.
г.
на
еъщуя
Конисарь
а) Получено отъ пастбището 10,000- 3 А П 0 В Ъ Д В А М Ъ:
б) Непродаденъ зеленчукъ
8,000 —
1) г. Касапите да не колятъ н пров) Брашно
2,100-—
даватъ
агнета — бозайничета, полекн отъ
г) Мась въ склада
500 —
ПЕГЪ килограна нето тегло, заедно еъ
Всичко активъ 450,301 62 дробовете:
Пасивъ:
2) Забраняванъ пъодажбата на а1) Кредитори:
гнешко неео нзвънъ нееопродавннцнт*.
Варненско градско общинско управление
3) Забраняванъ на г. г. кавалите
а) Получено отъ общ. каса 226,49434 да държатъ въ дюкяните ен разрезаин
б) Наеяъ на градината (400
на парчета повече отъ две—три агнета;
дек. по 300 лв. на дек.) 120,000
останалите агнета требва да стоятъ
в) Наеяъ на моторите .
10,000
окачени цели, за да ногатъ органите на
г) Надници на мотористите 10,000
властьта да проверяватъ теглото нмъ.
д) За полученъ газоль
15,971
Фира отъ по-дълго стоене на непрод»е) За храна на добитъка
30,000
дени агнета неиа да св признава.
2) Амортизация на инвентара
4) Месото добито отъ нарушение
(300,000 лв по 6%)
18,000
на тая заповедь, ще се счита контра-*
3) За уревнение
20,836*28 банда и ще ее мззенва отъ органите на
Всичко пасивъ 450,301 62 властьта по нормирани виеки цени и Щ"ее разпродава на бедните гражданя •
РАВНОСМЕТКА.
на пострадалите отъ войните инвалиди,
По прихода:
сираци и вдовици.
1) Неоправдани отъ 1928 г. 40.72731
Определяиъ цената на агнешкото
2) Полученъ авансъ отъ об
месо 40 лева за квлогранъ, начнная *т*
щинската каеа
184,767 03
9 того.
; •
• ,.
3)0гь продажба на зеленч. 1,169,14141
Г. г. касапите да поставян, ети
4) Отъ продажба на разеадъ 1260*—
кети за тази продажна цена на видно
Отъ глоби
690'
место въ дюкяните си
Всичко по прихода 1,396,695*75
Корь по прехр. В. Златероит-'

10—15 .. | Целина 5,790 връзки получена сума 5,790
1 2 - 1 7 .. 1 лв., 33) Картофи желти 10,774 кгр. по
лучена суна 43,096 лв, 34) Пипер*
15 20 „
лютъ 31,270 броя 2,484 кгр. получена
Ю-12,
еума 14,855-70 лв.. 35) Пиперъ червенъ
30-40,
остръ* 6,704 кгр получена сума 8,243
40-50 .
лв 36) Домати язме 8,404 вгр. полу
25—30 ,.
чена сума 7,080 40 лв., 37) Бобъ сухъ
80—40 „
1184 кгр. получена еума 10,497 лева.
За работни земи и поселища на 38) Бобъ мътенъ 1154 кгр. получена
преееленцвте ще се раздаватъ отъ фон суна 1,770 лв., 39) Карнабитъ I 544
довите земи - - 29,007 декара, отъ които кгр. получена еума 2,136 лв., 40) Кар
17,007 декари отъ общински пери и набитъ II 1293 кгр. получ. сума 17,689
12,000 дек. — отъ частни земи.
лв., 41) Пиперъ камби 21,701 кгр. по
лучена еума 57,066 лева, 42) Захарно
цвекло 10,439 кгр получ. сума 5,219 50
лв , 43) Зеле червено I 604 кгр. полу
Те е* едно отъ големите общински чена еума 1,208 лв., 44) Зеле червено
стопанства, което е приковавало и при- II 35 кгр. получена еума 35 лв., 45)
ковава вниманието на общинската управа. Домати зелени 1,127 кгр. получена сума
Съ гбхъ напълно се задоволява ну 3.381 лв, 46) Ллабашъ I 462 броя по
ждата на гражданството отъ винаги пре- лучена «ума 924 лв., 47) Алабашъ II
еенъ, въ достатъчно количество и срав 1,288 броя получена еума 1,288 лв.,
нително ефтинъ зеленчукъ и варива, би 48) Зеле II 21,3.5 броя получена сума
ло за ежедневно консумиране, било за 24,622-50 лв. 49) Прасъ 112,795 броя
консервиране или прпготвепе по другъ получена суна 27,515 лв:, 50) Домати
дребни 4,034 кгр. получена сума 7,29480
начвнъ за зимата.
27,481-68 лв.
• Решени да даваме отчетъ предъ 51) Разни зеленчуци
.,
„ Акъ Коюнъ
„
„ Бейлнй
*)
,
„
Кривия
5)
,
„ Равна
6)
.
„ Нввша
7)
„
, Арапларъ
8)
„
_ Ново-село
.»)
10) въ с- Петрушатъ отъ
3)

гражданството за резолтатите отъ всич. ки общински стопанства, ние даваме такъвъ за общинските зеленчукови гради
ни презъ изтеклата 1924 етопанека год.
Производството и получените суми
еъ както едедватъ:
1) Лукъ 16,843 вгр. получена сума
110,166 50 лв., 2) Спанакъ 16,477 кгр.
получена сума 22,516 лв., 3) Пиперъ
червенъ, ст1ъ, 13 връзка ,получена сума
65 лв., 4) Чубрица 1,515 връзки, полу
чава еума 820-50 лв, 5) Чееанъ 23,146
връзки, получена еума 31,988 лв., б)
Циперъ лютъ 7 връзки, получена еума
35 лв., 7) Ряпа 4189 връзки, получена
еума 6,16450 лв., 8) Салата 5,497 кгр.
21,419 връзки, получена еима 8,354*83
лв., 9) Тикви 41,045 кгр. получена сума
30,330-90 лв., 10) Бобъ желтъ 4,941
кгр. получена сума 11,98650 лв., 11)
Бобъ зеленъ 2,904 кгр. получена сума
6,543 лв., 12) Маруля 2,395 броя по
лучена еума 465 лв., 13) Бобъ чнлия
111 кгр. получена сума 648 лв, 14)
Бобъ Райнвнъ 64,190 кгр.. получена еу
ма 64,19050 да., 15) Краставици 70,000
броя получена сума 26,089*40 лв., 16)
Копаръ 9,274 връзки получена сума
2,317-30 лв., 17) Майданоеъ 46,219
връзки получена сума 9,243 80 лв., 18)
.Картофа черни 8742 кгр. получена еума
31,668 лв., 19) Гюзаиъ 4,590 връзки
получена сума 1,120*60 лв., 20) Моркови
13,958 връзки лолучена еума 13,958 гв.,
21) Пиперъ еладъкъ 70,147 кгр. полу
чена еума 135,635 90 лв., 22) Бизеля
3443 кгр. 11,412-50 лв., 23) Цвекло
29,176 кгр. получена сума 13,78360 лв,
24) Домати червени, ранни 4,356 кгр.
получена сума 11,485 лв., 25) Зеле 70,000
броя получена сума 164,333 50 лв, 26)
Синъ патладжанъ I 78,971 броя полу
чена еума 46,497-60 лв., 27) Синъ па
тладжанъ II 14,952 броя получена еума
8,36590 лв.. 28) Ваня 4,200 кгр. по
лучена суна 29,306 лв., 29) домати слив
ай 521 кгр. получена еума 1,088 лв,
30) Домати червено едро 42,674 кгр.
90,77470 лв., 31) Царевица 12,666
броя получена сума 6,60480 лв, 32)

Заповедь

