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Издава варненската Градска Община.
ИЗЛИЗА

СЕДМИЧНО
Частни обявления и реклами:

жбонанентъ 60 лева годишно.

На III н IV страница на кв. ем. 1-30 лв.

Единъ брой I левъ.

за едно публикуване

Всичко що ве отнася за вестника, да се изпраща

На кв. ех. Г—дева за два или повече

до редакцията, кметството — Варна.

публикувания.

ПОПРАВКА. Въ предпоследния брой
136 отъ 31 минали мартъ, въ статията
,.По благотворителността", ех станали
следните неволни печатни грешки които,
като поправяме, молиме извинение отъ
читателите си и отъ визираните въ т*хъ
дружества:
>
1) Помощьта на Еврейското благо-'
творитвлно д во , Бикуръ Холимъ" да се
чете 20,000 лева, вместо 25,000 лева.
2) Помощьта на Благотворителното
д-во-. „Надежда*,_е^31 «ОООилова,.вместо
31,600 лева.
3) Пропуснато е да се отбележи^и отпуеватата помощь на Мюслюнанското бла
готворително д-во, която е 25,000 лева.

Бюджета но общината
за 1924/25 ФИН. ГОД.
(Продължение отъ брой 136, стр. 3).
Оъ постановлението си 31 минали
мартъ м. подъ № 2098 г-нъ Министра
на Вътрешните работи и Народното здра
ве утвърди бюджета както еледва:
Г л а в а I.
Редевенъ приходъ 45,906,944 лв.
~';
Редовенъ разходъ 34.730,093 лв.
Излишекъ П,176 : 851 лв.
Г л а в а II.
Извънрвденъ приходъ 24,528,013 лв.
Извънрвденъ разходъ 35,704,864 лв.
Недостиг* 11,176,851 лв.
който ще се покрие отъ вздишека по гд. I.
Въ гласувания отъ съвета и представенъ за утвърждаване бюджета еъ на
правени известни изменения, повечето въ
разходната му чаеть, за които ще еноменемъ, когато му дойде редътъ.
Мямоходомъ тукъ ще кажемъ, че. въ
Министерството съ застъпени повечето
.разните „фондове": за пожарното дело,
>а културни мероприятия и др.
Бюджета на учидишата за същата
година е:
Г л а в а I.
Редевенъ приходъ 10,059,260 лв.
Редовенъ разходъ
8,181,860 лв.
Излишекъ
1,877,400 д».

> Г л а в а II.
Иевънреденъ приходъ
6,836,473 лв
Иавънреденъ разходъ
7,213,873 лв
Недостигъ
1,877,400 лв.
който ще св нокрие отъ излишека по гл I
Следва продължението отъ брой 136.

Права и берии.
1) Отъ продажба на едъръ додобитъкъ (интизапъ) по
3 % отъ стойностьта му 300,000
2) Клане добитъкъ (кръвнина)
по 1 лв. на всеки кгр.
чисто иеео
2,000,000
3) Връхнина върху месото на
заклания добитъкъ въ об
щинската клалница, въ
приходъ на фонда за обез
щетяване притежателите
на конфискуваните меса 200,000
4) Теглене и мерене стоки
(кантаринина и кринина) 100,000
5) Театрални представления,
кинематографи, свирачи,
певци и пр.
160,000
6) 50% отъ събранит* отъ
държавата и 20% отъ
входните билети и кине
матографи
150,000
7) Отъ общин. театръ и ки»
нематографь
700,000
8) Налогъ 2 % върху покупната стойеость на пред
мети, продадени на публиченъ търгъ
60,000
9) Налогъ 2 % отъ стойностьта на всички недвижими
имоти, находящи се въ
землището на общината,
еобственностьта на които
се прехвърля по силата
на какви и да е юриди
чески сделки между живи
и по регулации
800,000
10) Отъ печата, който ее удря
върху картите за игра,
не по-малко отъ 100 лв.,
на кодода
68,925
11) Такси за пазяне на лозя
та, овощните градини а
пр. (падарщина)
300,000

• 12) Позволителни билети за по
строяване и поправяне
частни здания, частни во
допроводи и канални разеклонения
• 250,000
13) Такси за планове за елек
трически инсталации
61,000
14) Такси за проверка на елек
тромери и пломбиране на
ламби
10,000
15) Такси втъ оргинали и пре
писи отъ актове, издаване
свидетелства, скици, кнажки за слуги, свидетелства
за паспорти и пр
400,000
16) Такси по закона за обдегчение жилищните нужди 500,000
17) Годишни такси по 100 лв.
за всека първа слугиня и
по 500 лв. за всека вто
ра, държана въ дома
кинството
80,000
18) Такси до 1 лв. на метръ
паатъ, произведенъ въ те
кстилните фабрики вь рай*
ена на общината
300,000
19) Такса „еметь"
1,600,000
Всичко отъ права в берви лв. 7,939,925
(Продължава въ сдедующия брой)

Рибарското училище.
Просветените и поставени на па
триотична основа идеи на шепа наши
млади еили и общественици, които съз
дадоха „Българския Народевъ Морски
Сговоръ", дадоха още единъ бдеетищъ
резолтатъ.
Сговора, между другите свои народополезни цедм, имаше и има и тая; да
запознае българина съ богатевата, що
крие въ себе си морето — риболова —•
и да подготви хора и средства за мзепоазуването на това богатство.
За тая цель ее повдигна на вре
мето ей добре обеенования въпрееъ за
откриване въ Варна практическо рибар
ско училище, което да прибере предимно
юноши отъ мъжки полъ на загинали
преаъ войните български ратници в да
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мнъ даде теоритвзни н повече практични
позааявя по риболова и, следъ прекар
ваното на курса на училището, държа
вата да еубеидвра «вършалите, за да
мвгътъ да пзпвлзватъ за себе са и за
народа ея богапвата на морето.
Държавата възприе тая идея и на
чалото й се полежи съ откриването въ
Варна рибареко училище, което врвмено
ев помещаваше въ зданието за Аквари
ума. То съществува вече векодко години
и резолтатит* съ еънсемъ задоволителни,
Планомерното развитие на учили
щето продиктува и наложи подирвапето
на други, по целесъобразни условия, за
изпълнението на направилата големи
крачки напредъ негова програма. Като
най-първо условие беше: намиране на
подходяще место и постройка на специ
ално ла цельта училище.
Островчето при гр. Созополъ, на
речено „Милость", се указа въ всеко от
ношение вай подходяще. И това именно
островче, се*,отреднза бждащето рибареко
училище.
Въ неделя, на 5 того, въ присктствнвто на Н. В. Царя, Министра на земявдзлието, представители на власти и
множество граждани, се положи основния
вамъкъ пи бъдащето рибарско училище.
Ядката, която се посади въ нашия
градъ, даде първия свой величеетвенъ
плодъ. Положените основи на рибарско
то училище въ островчето при гр. Со
зополъ е тоя плодъ и нека се надеваме,
че отъ него ще излезатъ очакваните резолтати.
Систематичното подготвяне и усъ
вършенствуването на риболова въ нашето
море е придобивка отъ големо иконоаиче:
•ко-пролгшлено значение за етраната^ни.
Българския Народенъ Морски Сговоръ
има големата заслуга въ тая придобивка
м съ нея ние го сърдечно поздравляваме.
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общината.
Една отъ най-тежките и ихчно раз
решими проблеми за общинеката ни уп
рава съ социалните. Трудностьта е въ
'липсата на материални средства за поне
относителното задоволяване на най-назре
ли* социални нужди При вее туй, тия
социални проблеми не ел. преставали а
не преетаватъ да бъдатъ предметъ на
грижи ня общинската управа и на рес
пективния й органъ — Бюро за еоцшалнв грижа и анкети.
Даваме следующето извлечение отъ
доклада на г. началника на казаното бю
ро до г. кмета отъ 28 м. маргъ подъ
М 6, даденъ по поводъ проектирането
бюджета на общината за 1925/26 фи
нансова година.
• , 4 . За помощи на бедни въ пари
иди въ натура, по решение на общинекия еъвегь, кредитътъ отъ 410,000 лв.
за 1924/25 г. да ее увеличи на 600^000
лв., понеже е недостатъченъ за подпо
магане яа всички крайно вуждпющн се
въ топливо и други продукти въ натура
и въ извънредни случаи (болести, пожаръ, наводнение, безработица и пр.).
б. За помощи на бедни, сакати, не
дъгави в неспособни за работа кредитъ

да се предвиди въ размеръ на тоя за
1924/25 фмяансова година — 10.000
лв., колкото ще бъде достатъченъ.
6. За погребение на бедни покой
ници кредитъ отъ 2,000 лв. за 1924/25
р. да се увеличи на 10,000 лв., понеже
първиятъ е крайно недостатъченъ за да
се подиомогне що-годе погребението на
такива.
7. За помощи на бедни, ухапани
отъ бееня кучета, и за фондъ за такива
помощи да не св предвижда кредитъ, по
неже еъ откриването на противобеена
станция въ града, тия параграфи ставатъ
излишни, а подпомагането семействата на
такава бедни, ако иматъ нужда, може да
стане отъ параграфа „за иомощи на бед
ни въ пари или въ натура".
8. За други помощи, каквито общинскиятъ съветъ бв предвиделъ, или
задължителна по законъ, както и спе
циално за въ случай на злоподу^ или
смърть на чиновници при изпълнение
службата си, да св предвиди кредитъ въ
размеръ на тоя за финане. 1924/25 год.
— 30,000 лв., колкото наверно ще бъ
де достатъченъ.
9. За помощи на пострадали при
гасено на пожаръ пожарникари и чаетни
лица да се предвиди кредитъ въ раз
меръ на тоя за 1624/25 год. — 5,000
лв., колкото ще е достатъченъ, понеже
тоя параграфъ може да баде азползуглавно за частни лица, каквито случаи
съ редки, а за пожарникари може да по
служи и парагр. гза други помощи..."
Този параграфъ би могълъ и съвсемъ да се заличи, защото за частните
лица, ако съ бедни, може да послужи
параграфътъ „за помощи на бедни въ па-~
ри или въ натура," а ако не еж бедни
— пакъ парзграфъть — ,3а други по
мощи . . . "
10. За първа медицинска поаошь
на пострадали при злополука общински
работници и служащи да се предвиди
кредитъ въ размеръ на тоя за фвнанс.
1924/25 год. -— 5,000 лв., колкото на
верно ще бхде достатъченъ.
11 За вноски за обществения оси
гуровки на общински работници и слу
жаща противъ злополука кредитъ какъв
то за 1924/25 год. е предвиденъ 5,000
лв, да не се предвижва, понеже тоя па
раграфъ става излишенъ при наличность
та на параграфа „за фонда обществени
осигуровки."
12. За застраховка общински по
жарникари въ случай па злополука, и
емърть н пр. и пр. да не се предвижда
кредитъ, понеже въ първата си часть
тоя параграфъ е излишенъ при наличностьта на параграфа „за фонда обще
ствени осигуровки", а по отношение вто
рата му часть — 8а застраховане посе
вите въ общинските ниви и зеленчуко
ви градини и фуража въ общинските
складове, требва да се предввди нужднйя кредитъ, но не въ отдела „Благо
творителност".
18. За фонда обществени осигуров
ки ( 2 % за болееть и 3 % за инвалидность и старость) на работниците и слу
жащите въ общинските предприятия,
стопанства *и заведения, требва да се
предвиди кредитъ въ размеръ общо 5 %
върху кредитите, които ще бъдатъ првд-

Отраннца 2
видени въ бюдждта за заплати на т а кива работници и служащи.
14. За помощи на местни д-ва д а
се предвидятъ кредити въ размери на
предвидените за 1924/25 год. на:
Женекото благотворително д-во Цадежда" 50,000 лева.
Женското благотворително д-етю
„Майка" 30,000 лева.
Благотворителното д-во "Милосър
дие" 50,000 лева.
Също да св предвидятъ кредити за
иомощи и на следните местни д-ва, за >
които по бюджетъ 1924/25 год. не еъ
предвидени такива;
Братството за издържане на без
платни ученически трапезарии 150,000 лв.
Комитета „Летни ученически коло
нии при народните прогимн. 20,000 лв.
Тия пвть дружества, поради целите,.__
конто преследватъ и поради ползата, коя
то ек принесли съ досегашната си дейность и която продъджаватъ да пренаеятъ, заелужаватъ най го лема морална и
материална подкрепа. Всички те съ ее
нагърбили съ тежки и благородни зада
чи, кокто не еъ вече по силите на ча
стната инициатива, а еж влезли въ ком
плекса на обществените грижи на сама
та община. И понеже последната не се
е нагърбила до сега направо съ тия гри
жи, нито може да св очаква да направи
това въ скоро време, то на техното де
ло требва да гледа като на свое такова,
а на тия д-ва — като на свои органм
и сътрудници. Верно е, че некои отъ
тия д-ва—като ..Надежда" и „Майка"
еъ доста закрепнали и иматъ свои по
мещения, а „Милосърдие" е на пъть да
тплзтпгнгтг-то това^- но —както те,~така ~ та
и останалите две не ще бъдатъ въ съ
стояние още за дълго време да задоволятъ достатъчно нуждите, които еъ т*хенъ обектъ, Братетвото за издържане
безплатни ученически трапезарии требва
да баде подпомогнато по-чувствително не
само да достигне наново кулминационна
та точка на своята довоенна дейность,
но и за да може по-скоро да се снабди
съ нуждното за цельта собствено здание.
Специално за комитета „Летни учениче
ски колонии", като новъ още и по-малко
познатъ организъмъ, уместно е да е$ по
зова на добрите резултати, постигнати
отъ него презъ миналата летна вакан
ция въ е. Джиздаркьой (Добрина), Про
вадийско, съ 70 елаботелесни варненски - •
ученици отъ 12 до 14 годишна възрасть,
синове и дъщери на 42 работници, 9
чиновници, '8 безработни, 3 железничари,
3 търговци, 2 пенсионерии, 3 при ро
днини, които ученици, покрай другото,
съ увеличили теглото на своите тела
вредно — момчетата съ 1-710 кгр., а
момичетата еъ 1-650 кгр. Верно е също,
че тия дружества иматъ и други свои
ресурси, повечето отъ частна и общест'лена благотворителноеть, но тия рвеуреи
еъ станали много несигурни въ днешно
време, а главно - - много недостатъчни.
Оставени на сегашните си средства, т4
еъ оеъденв, на анемичноеть и стагнация. А подкрепени почувствително отъ общи
ната, те обещаватъ да изиграятъ една
важна обществена роля.
Отъ голема полза ще бъде и за
д-вата, и за общината, ако тя съ редов-
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я»т» подкрепа, която имъ дава, назначи I
съ на лице всички условия за уреждане
, евов делегата въ техъ, които отблизо '
на морска детски санаториумъ за вар
1% учавтвуватъ въ т*хвия животъ и да
ненските деца презъ летото, когато чи
4 даватъ своите доклади за състоянието,
слото на другите болна намалява, отъ
двйяостьта, нуждите и мерките за прекакъвто санаториуаъ нуждата вее по«цеванвто имъ.
силно се чувствува поради недоетатъчОевенъ горните помощи на д-ва. да ностьта на държавния. Тоя нредвтъ ще
ев предвиди единъ общъ кредитъ за по- требва да се предвижда редовно н*колюши на варненски и други благотвори- ко години и въ възможно по-големи раз
„ляи, културни, просветни и народопо- мери, за да се попълни по скоро необ
«заи дружества, за които въ бюджета ходимата сума за постройка, инвентаръ
Яе еъ" предвидени изрично такива, отпуи пр., за размера на която требва да се
шането на които въ размеръ до 1,000 произнесатъ специалисти лекари и архи
18. ше става отъ кмета, а въ по-големъ текти, които гребна да нацравятъ нуразмеръ — по решение на общипская | ждпите изучвания, планъ и сметки.
съветъ, и то на едно д во само единъ!
17- За доставка на «терплнзйрано !
ш ь презъ годината, 30,000 лв.
млеко за бедни кърмачета и за отхранТакъвъ общъ кредитъ е надвжащъ, ване на подхвърлени деца и сирачета
първо, за да се спести времето на съ кредити да не се предвяждатъ, понеже
вета при гласуване на бюджета и да се общината не е обзаведона за цельта, по
съкрати дългия, номеникь на два въ по да се предвиди кредитъ подъ редакция:
следния и, второ и главно, за да могатъ за отхранване на бедни кърмачета на
да се задоволятъ нужди на некои заелу- право отъ общината пли чрезъ даване
яаващн д-ва, за които не е било въз- помощи за цельта на д-ва и лица, които
южно съветътъ да бяде еезиранъ при съ се заелп съ отглежвансто, 30,000 лн.
гласуването на бюджета. Такива случаи
Когато общинската болница баде
(• явяватъ постояно и кметътъ ще съ открита, задоволяването па тая общест
образява, кои отъ техъ не могатъ да вена нужда може да става при болница
йлдатъ удовлетворени, кои могатъ да та съ стерилизирано млеко и пр., а до
бъдатъ задоволена съ помощь до 1,000 тогава, за изпълнение на тая задача съ
лв. и за кои требва да се иска съгла кредита могатъ да бхдатъ подпомагани,
сието на съвета за по годена помощь.
споредъ нуждата, жепското благотвори
16. За фондъ за борба еъ тубер телно д-во ,Надежда" или отделни ча
кулозата, за който въ бюджета за фин. стни лица, натоварени съ отглеждане на
1924/25 г. е предвидено кредитъ 20,000 такива кърмачета. Отъ тоя кредитъ мо
1в., и за борба еъ туберкулозата да не гатъ да бхдатъ подпомагани и бедни
св предвиждатъ кредити, а да се пред майки, които по здравословни причини
види кредитъ за поддържане диспансеръ не могатъ и не требва да кърмятъ соб
за туберкулозни и диспансеръ за вене- ствените си кърмачета. Нуждата огъ та- !
рвчнв—бшнгир-яакъвто вачалникътъ на- кава грижа е на лице и въ нашия градъ
общинското санитарно отделение наме- и поради нейното негадоволяване загирява да иска въ размеръ на 100,000 лв. ватъ доста бждащи траждани.
(неразходваната сума остава ,.за фондъ
18. За поддържане или подпомага
за уреждане общинска болница а пр. * >. не првютъ_^5а{тб^)да&даека децападо^,
Откриването на тия два двспанеера щколна_^ъ^асть, за които домашните
• отъ' голема необходимость и полза. имъ немагь възможность да ее грвжатъ
Крвдитътъ ще бадв нуженъ за диспан презъ дните, когато ех заети на работа
серъ за туберкузознп, а за тоя за вене- вънъ отъ жилището си, де се предвиди
рично болни не ще има нужда почти отъ кредитъ 60,000 лева.
Тоя кредитъ е недоетатъченъ за да |
нищо, оевенъ отъ назначаването на спв
поткрие
и поддържа общината сама та
циалистъ лекарь на една отъ лекарски
къвъ
приютъ,
отъ какъвто вма належа
те длъжности.
ща
нужда,
оеобепо
за тютюноработннче16. За фондъ за уреждане общин
ска болница съ диспансеръ за туберку ските деца. Но такъвъ се е заела да от
лозни, диспансеръ за венерично болни и крие окръжната инспекция на труда, раз
яорски детски санаториумъ да се пред читайки на средства отъ притежателите
на тютюневите складове и отъ комитета
види кредитъ 300,000 лева
на
благотворителностьта. Тия средства,
Съ отстъпването помещението на
обаче,
не ще бъдат* достатъчна и нуждобщинската болница , Парашкева Никоно
е
и
общината да ее притече па по
лау* на бактериологическата и противомощь,
за
да може приютътъ да обслужва
оесната станция, идеята за откриването
повече
такива
деца и косвено да се под
наново болницата не требва да св изо
помогне
поминъка
на такива работниче
ставя, защото съществуването на болни
ски
семейства
и
да
се намали нуждата
цата е отъ жизненъ интересъ за бедно
отъ
техното
обществено
подпомагане.
болните граждани, па и за състоятелни
19. За фондъ за уреждане приюта
те такива. Знае се до колко държавната
за
времено
подслоняване на бедни при
болница въ днешно време отговаря на
шелци
и
бежанци
въ града, а еащо и на
назначението си и до колко може да за
поетрадали
варненски
жателв отъ извън
доволи нуждите на*града, населението и
редни
бедствия
(пожаръ,
наводнение, зебедните на който постояно се увелича
метресъ
и
др.),
да
се
предвиди
кредитъ
затъ- Затова не само откриването й не
100,000
лева.
*р*бва да закъснева, но тя требвг да
Нуждата отъ такъвъ приютъ е оче
е» открие разширена и подобрена въ вееко отношение. Въ нея ще функциониратъ видна пре надичноетьта на постояния
> диспансерите «а туберкулозни и вене притокъ на бежанци и работници, идва
рично бодни, кредитит* за които тогава щи да дирятъ работа и прехрана въ
яе ще се предвиждатъ отд4лно. При то града. Създаването на такова улеснение
ва, прн болницата „Парашкева Николау" за нуждаещите се отъ техъ, ше създаде
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по-благоприятни условия за увеличените
на работните сили въ града, а то отъ
евоя страна — за засилването на инду
стрията я търговията. Затова кредитътъ
тр*бва да се предвижда 2—3 години
подредъ, за да може да ее построи н от
крие такъвъ приютъ, който ще може да
обслужва и местите граждани ори слу
чай на кзвъпредпн бедствия а да бъде
взползуванъ н за други целя презъ вре
мето, котато не ще бъде заетъ отъ приютанти.
#
20. За създаване полезни общивеви
предприятия ..а безработни варненски
граждани да ее предвиди креднгъ по
възможность 1,000,000 дева.
Знае се, колко тежки еъ послед
ствията на безработицата, както за сами
те безработно, така и за обществото.
Най рационалното средство противъ го
лемите обществено злвни е създаването
на работа и иомввъкъ за работоспособ
ните граждани. Отъ голема полза що
бхде общината де разполага еъ извее
те пъ кредитъ. еъ пойте, при изостряне
па стопанската криза, да може. покрай
другите свои предприятия, да еъздаде
подходящи такива за бедетвующвте отъ
безработица свои членове, еъ което ко
свено ще облегчи и параграфа за под
помагане и ще засили своята етроитеадейноеть.
Слагайки на Вашето внимание гор
ните въпроси, азъ се надея, г-нъ Кмете,
че Вий ще направите възможното отъ
Ваша страна, за да получатъ задоволи
телно разрешение [поне ония отъ техъ,
ковто Вие намирате за по-належащи, за
да може, следъ това, да дойде реда на
други отъ множеството въпрови отъ областьта на социалните грижи, които чакатъ евоето разрешение'"
Въ духътъ на този довладъ ще ее
направя възможното и по еилаге на об
щината поне за относителното задоволя
ване на назрелите социални нужди.

Дървените въглищаТе съ едва необходимость за гра
жданството Нема домакиветво, богато
или бедно, да не чувства потребноеть отъ
техъ, а тая аотрвбвость я чувствуват*
пай-много бедните семейства презъ пре*
летьта и летото. Те съ право могатъ да
се варекатъ предмета отъ първа неебходимоеть въ живота ва гражданството.
Нема бакалски дюгевъ, особенпо въ по
бедните квартали, да не ее реда, заедно
съ другите предмети, я човалъ или сандъкъ съ дървени въглища. И вижатъ св
непрекъснато деца, бабички и домакини
да куауватъ калограмъ •— два въглища
за домакинските ей нужди. Вниманието, прм
което бакалите ги продаватъ, уравновееяването, везните до изгледъ на аптввареки придава неваква ценность на тоя
незябелязвань въ търговията, а необходи
ми за всекидневния животъ на граждан
ството артикул ь. Не бихме сгрешили, ако
кажемъ, че ежедневно въ градътъ ви за
домакински нужди, оевенъ въ кафенета и
пр. ее вовсумиратъ минимунъ 30 — 40
хил. кг. дървени въглища. На едро кюмюрджиате ги продаватъ 350—3 60 лв.
кгр. Бакалите ги вродаватъ 4—4 60 лв.

Общинската управа и комисарството
по прехраната еъзнавагь тая нужда а
помявдяха за задоволяването й Въ за
седанието ей на 28 януари! общ. еъветъ
удобри наредбата на комисаря но пре
храната за изработването отъ каетрежа
на общинското сечище „Фацара" дър
вени въглища, работата се даде на предприеиачъ и въмъ 1 идущи май ев очак
ва да ев започне предаването на общ.
дървени въглища. Очаква се едно про
изводство надъ 500.00.0 кгр. Т4 ще бхдатъ складирани въ общ. екладъ и отъ
тааъ гражданите ще могатъ да си купуватъ. Цените ще бъдатъ нееравнено
много по-ниски, отъ колкото сега частни
те търговки и аюмюрджии ги продаватъ
Едновременно съ това обшинската
м комисаря по прехраната взиматъ мер
ки да се неекеплоатира населението съ
този необходимъ за живота му предметъ.

ДОМАКИНСТВОТО ПРИ
(продължение отъ брей 136).
Барутъ камвнврски М» на
Винтове за дърва
„
желе!»
Вивервайеъ
Винтове за каншъ
Восъкъ пчеленъ
Въжета конопени
Варь гасена
. негасена
Вмля
Вжзединъ
Газъ (петроль)
Гвоздеи обикновени
.
еарач.
Гума иа лаетм
Гмпсъ
Глинени еъдове
Гайки
Гъба
Гарафи за вода
Графитъ
Гайтанъ
Гребевн конски
„
волски
Граня
Гмтонь
Газьолъ
Гуми авгемоб вътрешни
.
външни
Гуни велесип вътрешни
.
външни
Графитни вабнвка
Дневници изходящи
„
входящи
Дървенъ чам мат. дъски
гредн
Дървени въглища
Дърва за горене
Докъ
Етеръ
Елементи за елек. звънци
Ерендета дърводелски
Ечмикъ
Желеяо обло
„
квадратно
.
шянно
,
хадкалъкъ
,
чемберликъ
,
плоско
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ХРОНИКА
Честитимъ на абонатите и чет
ците си отъ Православно Вероизповеда
ние еветдите Христови нразднаци.
—оо—
Национално тържество на съграж
даните ви евреи. На 9 того нашите съ
граждани евреи регистрираха едно свое
национално тържество — откриването
Иеруеадимсвня еврейски университетъ.
Въ 10 часа еутриньта въ синаго
гата тукъ се отслужи обичайния нодебенъ, на който присътствуваха: Негово
Високопреосвещенство Се* Варненеки ми
трополитъ г-нъ Синеонъ. окр. управитель
г-нъ Дончевъ, градския иметъ г-нъ Стояновъ, консулския корпусъ, представите

4

лите на иноверните религии, представитель на воените власти, председа
телите на Търговската камара и Стоко
вата борса и множеетво граждани.
Следъ молебена се държаха съот
ветни на тържеството речи: на еврейски
отъ г нъ Давидъ Еднекаве, на българ
ски — отъ г-нъ Буко Баеань и на френ
ски — отъ г-нъ Несимъ Папу.
Общ управа споделя националното
тържество на съгражданите см евреи и
ги еърадва, че народа имъ, следъ близо
2000 години, успева да еъградв трети
храмъ на Егова, — тоя пъть и храмъ,
отъ който ще се разнасятъ лъчите на
на просветата, тъй ярки въ историята
на нзравлетвото.
—00

Умоляваме г. г. абонатите си кон
то още не ех се издължили за изтекли
те години, да св издължатъ най-късно
до края на тек. нвеецъ.
Издължението става при финансе
вите агенти въ финансовото отделение
лри общината.
Живущите вънъ отъ градътъ або
нати се издължаватъ съ нощ. запиеъ, на
името иа същото финансово отделение.
Следъ изтичането на горния срокъ,
събирането на абонамента ще започне съ
фин. агенти, а вие не бихме желали за
такива дребни работя да се безповоятъ
еъ фин. агенти уважаемите ни абонати.
Варненско Град. Общин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 8180
гр.

Варна, 8 апрнлъ 1925 год.

Въ допълнение на обявление №7010
отъ 26 мартъ т. г. публикувано въ «Държавенъ веетникъ" брой 6 отъ 6 апрнлъ
с. г. обявява се на интерееуюшит* ее,
че на 21 того въ 10 часа, въ помеще
нието на Варненското финансово управ
ление ще ее произведе търгъ съ тайна ,
конкуренция за отдаване на предприамачъ ваправатъ на и скопите, жедезобетонигз, бетоновите работи, тухлената зи
дария и бетонния повривъ за морените
студени и топли общински бани въ Варна.
Приблизителната стойность за ис
ковите, железобитоните, бятонните ра
боти, тухлената зидария и железобетон
ния повривъ възлиза около 2,150,000 ля.
Наддаването ще става общо за де
лото предприятие, а не по отделно и то
въ цола проценти върху еденнчните це
ни, изложени въ ведоиостьта за цените,
приложена въмъ поемните условия. Жедающяте да взематъ участие въ търга
представятъ 5 % залогъ 107,500 лв. въ
банково удоетовеление и предвидените
въ чл. 125 отъ закона за бюджета, отчетноетьта н предприятията документи.
Предложенията ще ее приематъ до 10 ч.
Тържните книжа съ нуждннте обя
снения ще ее даватъ въ Архитектурното
отделение при общината всеки приеътственъ день.
Разноските по сключване договора
и публикацията за обявленията съ за
сметка на предприемача.
п. Кметъ: Върбановъ.
п. Секретарь: П. Димчвиъ.

