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1 9 2 4 / 2 5 ФИН. ГОД.

(Продължение отъ брой 138, стр. 2).
Следъ обнародването на приходната
чаеть на общинския бюджедъ за 1924/25
финан. година, пристъпваме кънъ обна
родване разходната иу чаеть.

тек. сметка съ Бълг. Н. Банка, емисио
ненъ 5 мнд заемъ.
Това съ консолидираните дългове на
общината.
2) За аджио, преводъ, гербовъ
надогъ и др, разноски но
изплащане лихвите и по
гашенията въ злато
Всичко по заемите

Общо разхода е 70,424,957 лв.
?едованъ——••*•—— -34,720,093 ,
Извънреденъ
35,704,864 „
Гл. I

Редовни р а з х о д и .

1) Изплащане лихвите и по
гашенията на заемите
840,410
Забележка. Отъ горната сума ще
зе изплати: а) 439,472 лева за заема,
екдюченъ на 7 мартъ 1907 г. съ банковая синдикатъ, състоящъ се отъ ВапЯие С о т т е г з . Нопдго1$е бе р е з !
а' Вп<1аре5Г. и Бъдг. Генерална Банка
на сума 8,000.000 зл. дева, за срокъ
5 0 години, еъ 5 % лихва и 861/?. еми
сия, гарантиранъ еъ общинските прихо
ди: октроа, ,кръвнина, бачъ, наемъ отъ
общ. недвижими имоти и такси отъ во
допровода. Гарантиранъ е и отъ държа
вата; б) 3 608, лв. — разлика, ако ама,
за същия звемъ; в) 159,290 лв. — за
аванса отъ 1 мид. лв., по текуща смет
ка съ Бъдгар. В . Банка, емисионенъ 5
мил заемъ, който ще се сключи, съглас
но закона, обиародванъ въ Държ. в-къ
брой 5 1 / 9 1 1 г. Договора е сключенъ на
16 VII. 1 9 1 2 г ; г) 23,859 лв. — за
заена, екдюченъ на 1 II. 901 г. съ Бълг.
Н. Банка на сума 2 5 0 , 0 0 0 лв., съ срокъ
1 5 години, съ 7 % лихва. На 2. Ш . 9 1 5
г. този заемъ е намаленъ на 206,206 лв.;
д) 37,348 лв. — за заема, сключенъ на
2. XI. 1 9 1 5 г. на сума 5 0 0 , 0 0 0 лв., еъ
Бълг. н. Банка, съ срокъ 40 год., еъ 6 %
лихва, специално за борба съ безработи
цата; е) 3 7 , 5 3 1 лв. - за заема, сключенъ
ва 2. VI. 1918 г. на еуна 5 0 0 , 0 0 0 лв.,
еъ срокъ 45 год., съ 7 % лихва; и, ж)
)а втория авансъ отъ 1,200,000* лв. до

•— —--•

30,000
870,410

Личенъ съставъ.

1) За заплата на служащите
(чл. 98, п. п. 1. 4, 8 и
10 отъ закона за градек.
общини, чл. 50 отъ зак.
за събиране преките да
нъци, чл. 54 отъ закона
за горите и чл. 131 — 1 3 4
отъ закона за митниците,
подобрение зенледедческото производство и опаз
ване полск. имоти и пр.) 4,440,000
Забележка. Щата на чиновниците
и служащите е: Централно управление
— 1 ккетъ и 3 помощници. Админи
стративно отделение - 1 севретарь,
1 подсекретари, 1 старши пиеарь, 3 ма
шинописци, 4 разсвдни, 1 глашатай, 2
раздавачи на призовки и др. книжа и 4
чистачки съ надници, всичко П человека. Комисариятъ — 7 градски ко
мисари, 1 градско комисарь за „Сесъсевмесъ", 1 пиеарь и 1 разевденъ-призовкарь, всичко Ю души. О т д е л ъ ста
тистика — 1 началникъ на отделение
то, 5 книговодители н 5 писари, всичко
11 души. 8а временни работници въ то
зи отдель е предвиденъ общъ кредитъ
отъ 35,000 дева. Бюро сощиални гри
жи — 1 началникъ, 2 книговодители и
2 писари, всичко Б души. Архива-регистратура — 1 архиваръ, 1 помощникъ-архиваръ, 2 регистратори и 1 пи
еарь, вевчко 5 души. Пожарна коман
д а — 1 цожаренъ команднрь, 2 помо
щници и 22 пожарникари, всичко 25
души. Домакински о т д е л ъ * — 1 на
чалникъ, 1 аомощникъ, той и деловоди-

тель, 2 писари «ашинопаеци, 3 книгово
дители 2 заведующи екладовет*, 1 пазачь, 1 магазииеръ, 1 етарши на обоза,
15 обозни ковюхи, фаетонджви и работ
ници и 2 разсиднв, вевчко 29 душм.
Работилница — Технически механикъ 1,
железари 2, дърводелци 3, мюпвзети
ва вдава 1, огняръ 1 п меторметя 2,
всичко 1 0 душа. Финансовъ о т д е л ъ :
1 главно счетоводство — финансовъ
началникъ 1, главенъ ечотоводнтель 1,
счетоводител*.-1, книговодвтели-ло пар
тидите и касовите книги, съ гаран
ции 2 0 0 0 лв. 14, архиварь-региетраторъ
I, финансови агенти, еъ 2000 лв. га
ранции, 12, писари при държавните бир
ници 3, разевденъ 1, всичко 37 души;

2) Бюджето-контролно отделение —
контрольоръ 1, подконтродьоръ 1, кннговодитель 1, пиеарь 1, разевденъ 1,
всичко 5 души; 3) Касово отделение
—Бирникъ-васиеръ 1, помошнввъ 1, кинговодитель 1, броецъ 1, всичко 4 души.
Техническа дирекция: 1) Директоръинженвръ, той в и началникъ на регу
лационното отделение 1, деловодител*
1, писари-машинописци 2, счетоводители
1, разеилеяъ 1, всъчко 6 души; 2) Р е 
гулационно кадастрално отделение
— Геометръ 1, планоепвмачи 2, чертожвикъ 1, фигуранти 2, всичко 6 душм;
3) Пжтно-мостово отделение — начадникъ 1, кондукторъ 1, копиетъ 1,
надзиратели 2, кантонери работници IV,
всичко 18 души; 4) Архитектурно от
деление — началникъ архвтевтъ 1,
кондуктора 2, надзиратели по чаетнит*
постройки 3, копиетъ 1, разевденъ, той
и за пхтното моетово отделение 1, а
всичко 8 души и 5) Водно канализа
ционно отделение — начадникъ-ииженеръ 1, кондуктори 2, надзирателя 2,
главенъ нонтьоръ 1, монтьоръ 1, монтьоръ и на водомерите 1, копиетъ 1,
книговодитель 1, чешмеджяя но старите
водопроводи 1, работници по поддържа
нето 2, пазача по изворите и резервуарите 4, всичко 17 души. Електричес
ко отделение - едектро инженеръ 1,
мектро-твхникъ кондукторъ 1, чертеж-
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никъ 1, ревизоръ на електромерите 1,
монтьоръ на електромерите 1, четци по
електровврите 4, главенъ монтьоръ по
мрежата 1, помощници монтьори 3, за
палвани вардачи 1, пиеарь-архиваръ 1,
разеиленъ 1, всичко 14 души. Електри
ческа централа — инж. мех. 1, главенъ
монтьоръ 1, нашиниети 4, наблюдатель та
блото 1, мазачи 4, прислужници чистачи 2;
санитарно отделение: 1) админист
рация — Началника на отделението —
лекарь I, медицински фелдшвръ за сани
тарната етатистика I, Деловодитель I,
разеиленъ чистачъ I, всичко 4 души; 2)
участъкова санитарна служба—са
нитарни лекари 2, еанитарни агенти —
фелдшери 6, всичко 8 души; 3) хигие
на и бвзопастность — общ. работ. л*
карь 1; 4) Лечебна амбулантна слу
жба — лекари 3, медицинвки фелдше .
ри 3, служители 3, всичко 9 души. За
възнаграждение на заболекари, акушер
ки, лекари—специалисти, споредъ реше
нията на хигиеничееки съветъ, удобрени
отъ кмета съ заповедь, се предвижда
единъ кредить отъ 150,000 лв; 5) Оббщинска аптека — управитель — магиетръ-аптекарь 1, помошникь аптекарь
магиетръ 1, помощн. аптекари 3, лаборанти 3, счетоводитель 1, учеиици-аптекари 2, всичко 11 души: 6) химичес
ка лаболатория—началникъ-хиникъ 1,
лаборантъ 1, вевчко 2 души; 7) дезин
Фвкциона машина — двзинфекционенъ
медин. фелдшеръ 1, машинистъ 1, кола
ри 2, чистачка на пералната 1, всичко
7 души; 8) бюро по чистота на гра
дътъ — главенъ надзиратель-фелдшеръ
1, надзиратели по чистота 6, пазачи на
сметьта и украйнинйте на града 1, ка
руцари на сметоносни кола по чветенето
на града 25, нощни пазачи на ямите 1,
всичко 34 души; 9) ветеринарно от
деление — началникъ на отделението,
ветер. лекарь, той и на скотобойната 1,
ввтеринарвнъ фелдшеръ 1, разеиленъ 1,
всичко 3 души: 10) контрола на съе
стнит* продукти отъ животински
произходъ — ветеринаренъ лекарь 1,
ветер. агенти — фелдшери 4, ветери
наренъ стражаръ 1, чистачъ на пастърмаджийницата 1, надзиратели на халите
2, всичко 9 души; 11) скотобойна, ве
теринаренъ фелдшеръ по стрихинатата
1, чистачи 2, машиниетъ при големия
етерилизаторъ 1, пазачъ при същия 1, всичко 6 души.
А всичко щатни служащи въ сани
тарното отделение 94 души.
Библиотека — библиотекаръ 1,
поищникъ 1, служитель 1, всичко 3 душу. Адвокатура
юристъ-консулти 2,
деловодитель-изпълнитель 1, всичко 3 ду
ши. Житна борса — зоведующъ бор
сата 1, писарь-разсилвнъ 1, кантаржия
1, всичко 4 души. Градски градини —
градинарь специалиетъ 1, деловодитель
1, цветарь 1, пазачи на градините, фиданите изъ града, морските .бани, цен
тралната градина и Пейнерджикъ 7, гро
бари 5, всичко 21 души. Горско от
деление — лесничей 1, старши пеши
гор стражаръ 1, пеши горски стражари 12,
всичко 14 души. Лозовъ разсадникъ
•— управитель (съ 'възнаграждение) 1,
деловодитель 1, падзцратель на работ-.
ницит* 1, коняри и пазачи 4, всичко
7 душн. Трудово бюро — начадннкъ
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1, деловодитель 1, пиеарь-машинопиевцъ
1, всичко 3 души. Лозарско отделе
ние — началникъ-епециаливть лозарь 1,
старши падарь 1, падари за 12 месеца
12 и такива за 7 месеца 12, всичко
26 души.
Предвиденъ е и кредитъ за увели
чение на заплатите презъ годината за
преминаване въ по-горинъ класъ, отъ
20,000 лева.
Така щото, общинското управление,
съ всичките му гореизброени отдели, от
деления и отделни бюра и служби презъ
1924/25 финансова год. ще се обслужва
съ 418 щатни чиновници и служащи.
Сравнително числото на щатните
елужащи по^бюджета' за изтеклата фи
нансова година, тая за 1924/25 финан.
година предвижда едно съкращение чи
слото на служащи съ 58 человека.
(Ще нродъджинъ въ следующия брой).

Още за гражданския ни
дългъ
Да не си правимъ илюзии. Злото,
което днесъ раздрусва устоите на дър
жавата ни, е големо и еъ дълбоки ко
рени. За коренението му не ех достатъч
ни само смлите и средствата на прави
телството. Трезвото и родолюбиво бъл
гарско гражданство безрезервно требва
да даде услугите си на правителството
за да св справи съ кооспираторите сре
щу държавата. Оигурностьта на държа
вата е сигурность и за обществото.
Много отраденъ е факта, че гра
жданството, следъ страшните атентати,съ които народните предатели изкаха
да обезгловетъ страната и да я хвърлятъ въ кървава анархия, се сплоти
около правителството и му даде съдей
ствието си —- първо за запазване за
страшения редъ и второ — за открива
не н залавяно изродите, както и за
откриване на скривалища имъ, пълни съ
еньртноносни оржжия и вещества.
Гражданство, което дава такива
блестящи доказателства за родолюбив,
нема да подпадне подъ черно робство,
каквато му готвятъ подкупените съ чу
ждо злато негови изчадия.
Но съ туй само, че мрежата на зло
дейците е разкрита; че мнозина отъ конспораторитй съ заловени и предадени въ
ръцете на правосъдието; и, че редътъ и :
спокойстоието въ страната ех напълно ;
възстановени — длъжностите на граж
данството не могатъ да се считатъ на
пълно изпълнени.
Следъ постигнатите до сега резолтати, даващи всеки му да разбере, че
на злодейците е нанесенъ заслуженъ противоударъ, иде редътъ за още единъ ед
накво цененъ и нуженъ дългъ на гра
жданството къмъ родината.
Общинската управа, бидейки плъть
отъ плътьта и кръвь отъ кръвьта на
доблесното варненско гражданство, счита
за евой повелителеаъ дългъ да посочи и
на тая длъжность; защото и еъ нейното
изпълнение може да ее очаква пълното
осигуряване редътъ, спокойствието и за
здравяването свободите на отечеството,
при които чсамо може да съществува и да
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се развива предназначената да обслужва
интересите нв градътъ и гражданите
община.
Безепорно е, че злодейците и тех
ните инспиратори не биха могли леене
да нагодятъ адската си машина за кръ
вопролития и, следъ техъ — заробва
нето на родината, ако въ българското
общество съществуваше повечето еговоръ
и по високо съзнание за дългъ къмъ оте
чеството, когато то още не е застрашено
отъ ватрешни и външни врагове.
Когато избухне пожаръ, всички тичатъ да гасятъ, защото той застрашава
всички. Заслугата за гасеяето е ценна;
но тя е оша по-ценна, когато чрезъ общъ
еговоръ се е мислило върху възможнос
тите за пожара, предваждалъ се е той
и още преди да избухне, ее отнети всич
ки условия, не СРМО за избухването му,
но и за най-бързото му ограничение, ако
случайно избухне
Страната ни беше подпалена Пра
вителство и народъ потушиха пожара.
Той нймаше да се яви, ако между всич
ки българи имаше оня еговоръ и онова
единодушие, което се прояви при гасе
ното му.
Примерътъ е много пресенъ, за да
насади въ веекиго безпогрешното еъзнание, че подобни пожари за въ бъдаще
нема да бъдатъ възможни само при ед
но условие: еговоръ и единодушие при
запазване на родината и предвиждане и
своевременно париране всички подмолни
средства, които биха застрашили нейно
то схшеетвукане.
И, когато сега еъ разкрити пъти
щата, презъ които пътува гибельта на
държавата и когато за всекиго ~етавать
явни средствата за тая гибель, — дългъ
се налага на всеки родолюбивъ българинъ, абстрахирайки св отъ своите по
литически и партийни принадлежности и
тежнения, да б&де частица отъ оня общъ
еговоръ, който си поставя за задача сигурноетьта на държавата и запазването
на народните евободи.
Гнилото и злосторното въ общест
вото треба да ее изкорени до втепень
да ив може да застрашава нито индиви
дуалния, нито общественния .животъ, съ
веичкпте необходими за сгществуването.
му условия: свобода и гаранции за мир
но рязвитие — политическо и икономи
ческо.
. Чрезъ общъ еговоръ и единодушие
треоа да се предвиждатъ в злокобните
планове на отечественнит4 врагове и,
чрезъ обобшени съ правителството уси
лия, своевреаенно да се предотвратяватъ
гибелните последици отъ тия планове.
Тоя граждански дългъ ее налага
на всинца ни, ако не искаме да прежи
вяваме страшни събития, каквито се прежавеха презъ етрастиата тая годишна
сеемица в които целяха кръвопролития
и черно робство.

До преди неколко години, покон
кректно — до преди Балканската война,
за безработица въ насъ и дума не етава
шв Тогава вееки нуждающъ се отъ ра
бота лесно я намираше и, което е по-
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важно — задържаше ее на работата. И
работнвкъ, и работодатель тогава имаха
взаимно задоволство за да се търпятъ и
л взаимно използуватъ.
България е малка в предимно земдеделческа страна, въ селата на която
безъ работа могагь да бхдатъ веколко
единица безимотни или такива, които не
обичатъ физическия трудъ. До войните
селските общества лесно се справяха съ
такива неколко безработни единици, каго едни назначаваха за полеви пазачи,
други за общи пастири на добитъкъ,
трети за кехаи и пр. Възнаграждението
на всички биваше въ натура.
Излишните и способни за работа
членове отъ земледвлски семейства оти
ваха на работа въ чужбина и спечеле
ното внасяха въ общата сеиейна каса.
При такъвъ мораленъ и патриархаленъ иорядъкъ въ селата, въпросъ за
безработица тамъ никога не е ставало.
Така е било и въ по-малките гра
дове, въ които зеяледелието и свързано
то съ него екотовъдството ех главния
цомитъкъ. И въ твя градове за безра
ботица въпроеъ не е можелъ да става.
Погледнемъ ли на по-големите гра
дове, ще намеримъ, че и тамъ до вой
ните безработица, въ емисъль на соци
ално сло, не е имало. Индуетриите, за
наятите и чаетните търговски и др. пред
приятия съ давали работа на всекиго,
който има желание да работи.
Погрешно би било да се мисли, че
тогава населението по числевость е било
по-малко, за да е имало работа за все
киго. Ако въ сегашно време числото на
населението се е увеличало било чрезъ
"раждания^ бйло~~чрезъ "емиграция' отъ
вънъ, социалния битъ съ нищо не
е изнененъ същественно, за да ее съз
даде едно положение на безработица,
каквато съществува въ други повечето
индустриални, отъ колкото зендеделсм
етрани.
Отъ где тогава ее създаде и у наеъ
положението на безработица, за да на
ложи на правителството необходииостьта
отъ законоположение въ това отношение?
Факта, че сегашното правителство
внесе и народното сьбрание гласува . З а 
кона з а настаняване на работа и

осигуряване при безработица", който
е публикуватъ въ брой 26 на Държав.
веетникъ отъ тек. год. показва, че и въ
нашата малка зенледелчеека България
безработицата достига размера на соци
ално зло, за регламентирането на което
св явява нужда отъ специално законопо
ложение, какъвто е герепоменатия законъ,
прилагането на който ще стане отъ 1
януарий идущата 1926 г.
Ние казахме, че до преди войните,
1а безработица у насъ дума не ставаше.
Очевидно е, че войните, покрай другите
соцвилни, морални, физически и пр. здини, донесоха и тая на безработицата. Въ
Въдгария я донесоха тй, не че въ со
циалния н икономически битъ на стра
ната станаха промени, които я наложиха,
& по съвсемъ други причини, върху коию рамките на настоящата ни статия не
позволяватъ да се разпростремъ. МиноХодомъ ще кажемъ, че войните, бидейки
»ктъ кръвопродитенъ, жестокъ, безвруПоленъ, измениха характерите на хора
та и въ мнозина дотогавашните добро-

Варненеки Общинска Вевтпвкъ
детелв, трудолюбие и стремежъ за орга
низиране на своя частна работа изчез
наха; подчинението предъ работодатели
те изчезна и се поява пакостния стре
межъ за лекъ и охоленъ животъ, за кой
то се дирехя средства отъ всекакви из
точници, но редко отъ почтевъ трудъ.
На трудъ срещу по малка заплата залцина ее залавяха и туй повдигна над
ниците, поради което много индустриал
ни заведения, работилници и пр. се ви
дяха принудени яли да епрхтъ работи
те си, или да ги огранвчатъ съ минимумъ разходи и производства.
Отъ друга страна и скхнотпята въ
живота наложи големите надници и това
попречи на работодателите.
Взето въ съвокупностьтъ веичко туй,
както и други социални и полвтико-икономически положения, създодоха условия
та за безработицата и въ насъ.
Управлението на дружбашате-земледелци допринесе значително за създа
ване елементи на безработица, особенно
въ селата. Туй управление отдели мно
зина инавъ добри и годни за селски сто
панства хора и ги направи чиновници
по всички ведомства на държавното уп
равление. Вкусили отъ прелестите на
чиновническия животъ, тъй както ги раз
бираше дружбашкия режимъ, тия добри
хора, еледъ като разстроиха своите сто
панства, не помислиха везе да си еъздаватъ други и станаха безработничвеки елемеягь, като мнозина отъ тбхъ ее заселиха
въ градовете, за да увеличатъ безра
ботните. Саздаваната въ туй време про
паганда за социално равноправие и за
охоленъ животъ безъ трудъ, увеличи
безработните и безработицата етана и въ
насъ въпросъ социаленъ и достоенъ за
вниманието на правителството, което,
както казахме, поставя разрешението му
съ горепоменатия законъ.
Тъй създадената въ насъ безрабо
тица има и други пакостни страни отъ
чието мораленъ, криманаленъ и полити
чески характеръ; но за техъ другъ пъть
ще поговоримъ.
Убедени сме, прочее, че новия за^
конъ за безработицата, заедно съ дру
гото социално законоположение, ще до
принесе за регламентирането на едно новоизпъкнало въ насъ положение
без
работицата.

Трудовата повшость.
Отъ нейното нрилагане въ градътъ
ни се извършиха деста работи, но резолтатите биха били още по-задоволи
телни, ако числото на откупилите се ста
не по големо. А за да се постигне това,
откупната сума еледва да ее намали и, макаръ и намалена, при целисъобразенъ
планъ за работите, еъ надничари или
чрезъ наематели по търгъ, ще може да
се извърши много повече работа.
Въ следующая брой ще дадеме подробенъ отчетъ за извършените презъ
изтеклата трудова година работи еъ тру
доваците
. Тукъ даваме сведения за извърше
ните работи за време отъ 1 до 13 апридъ т. г.
1. Подлежали да ее яватъ на работа

Сртанца 3
39 и 40 годишни 673 трудовака. Яви
ла ех ее 86, отъ ковто аедацанеката
комисия оеь-ободв 4 трудовака и 2 на
мери способни за лека физическа работа.
2. Остантлите 82 трудовака ех раз
пределени на 4 групи: I група 30 пе
шаци — за разкопаване в изваждане
калднръма на ул. .Цариградска"; II гру
па 14 пешаци и 23 коли — за прена
сяне. товаряне и разтоварване на кана
лизационни трхби: Щ група 13 пеша
ци — за подравняване площада за па
заря на добитъкъ; и, IV група 2 пеша
ци слабосилни — въ морската градина.
3 Изработена работа:
I група. Надници 300. Разкопано
3368 поголия метра, на дълбочина 30
см. нли всичко 1010 куб. метра. Изва
дените камапи, наредени по тротоарите
на улицата. Дневна работа отъ 1 трудовакъ 330 куб. м. плюсъ подреждането
на каманвте.
II група. Надници пеши 140, съ
коли 115. Натоварено, пренееени и раз
товарени 219 трхби, на обща тяжесгь
133 тона. Трхби те ех складирани на
ул „Царь Борпеъ" п •.Шейновока4 и
площада до електрическата централа.
Дневна работа отъ единъ трудовакъ: товвряне, разтоваряне или пренасяне 2 тона.
Ш група. Надници 130, отъ ковто
Ю на надзирателя трудовакъ, а остана
лите надници 120 ех разпределени: 60
за разкопаване и товаряпе на пръетьта
и 60 за пренасянето а еъ рхчни колич
ки. Изкопана пръсть 218 куб. метра.
Дневна работа отъ 1 трудовакъ 3'60
куб. метра.
IV група е дадена въ разпореждане
на градинаря
До сега отъ откупени трудоваци е
постхпил сумата окога ^'50,000 лева.
Съ нея ше може доста и системно
да се извърши.

ХРОНИКА
По с л у ч а й празника о р д е 
н а з а х р а & р о с т ь , между Й. В .
Цз~ш и градския кметъ г. П. Стояновъ се размениха следуюшитътелеграми:
Стояновъ, гридски кметъ,
Варна.
.Моята отъ сърдце благодарI ность Вамъ и на Варненци за из| казаните ми по случай празника
: на храбростьта любезни поздравI ления и пожелания, които приехъ
съ задоволство*.
Царьт-ь.
София — Двореца
Й. В. Ц а р я .
„Днесъ, по случай празника на
ордена за Храбрость, отъ името на
Варненци и отъ мое, поднасямъ на
В а ш е Бептчестг&а, първия кавалеръ на този орденъ, нашите
сърдечни поздравления и благопожелания. Молитствуваме Всевиш
ния да Ви дарува здраве и дълъгъ
животъ за да водите България къмъ
миръ и благоденствие.
Кметъ СТОЯНОВЪ.

бтравящв 4
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Всички разноски по публикации.
18) -Диматръ Кондовъ | , кметъ,
За да Св знае, кои ех биле кае
гербъ и пр. съ за сметка на купувача.
товет4 иди председателите на общане служилъ отъ 29 декемврий 1919 до 23
май
1921
г.
1
година,
4
месеца
и
кит* три члвняи комаси на Варненска
п. Кметъ; Върбановъ.
та община отъ освобождението до сега, •23 дни.
Домакинъ Т. Бъчваровъ.
19) Юрданъ Пенаровъ, председатель
тукъ имъ даваме списъка:
Подиръ името на покойниците ве на 3 чл. комисия, служилъ отъ 23 май
че поставяме | .
до 8 декемврий 1921 г. — 6 месеца и
Имената еледватъ така, както се 15 дни.
Варненско Град. Общин. Управление
текли календарните години.
20) Теодоси Атанасовъ кметъ, слу
1) Величко Христовъ | , първи жилъ отъ 8 декемврий 1921 до 23 ап
ОБЯВЛЕНИЕ
еледъ освобождението првдеедатель на рилъ 1922 г. — 4 месеца и 15 днв.
общината, скужилъ отъ- 1 Деквмврий
21) Златанъ Бръчновъ, кметъ, слу
№ 9
1878 до 21 Ноемврий 1879 г.—11 ме жалъ отъ 24 априлъ до 15 ноемврий
гр. Варна, 5 Май 1925 год.
сеци и 21 день.
1022 г. — 6 месеца и 21 день
2) Янко Славчевъ, кметъ, служалъ
22) Госпндинъ Ангеловъ, преседаВъ допълнение на обявление № 5959
отъ 22 Ноемврий 1879 жо 15 Май 1881 тедь на 3 чл. комисия, служилъ отъ 16
отъ 14. !Ц. т. г. публикувано въ Дър.
год. — 2 год. 9 незеца и 10 днв. Из- ноемврий 1922 до 9 юний 1923 г.
жавенъ вестникъ брой 20 отъ 28. IV
биранъ е на 2 пхтя.
6 меееца и 23 дни.
т. г. въ помещението на Вари. Окр
3) Михаилъ Нвлони +, кметъ, елу23) Христо Н. Мнрсни, председа Данъчно Управление ще се произведе
жилъ отъ 20 Май 1881 до 19 Май тель на 3 чл. комисия, служилъ отъ 9
търгъ съ тайна конкуренция на 29 Юний
1885 год. и отъ 16 Октомврпй 1890 до юний до 5 ноемврий 1923 г. — 4 мес.
до 9 часа предъ обедъ за доставката
31 Декенврий 1892 г. — 6 год. 1 м. и 24 дни
на 1530 сухи екороетни и петь другъ
14 дни. Избиранъ е на 2 пхти
Като кметъ най много е елужилъ типъ водомери въ гр. Варна.
4) Хараламби Ангвловъ ~\, кметъ, Мих. Колони, а еледъ него — Станчо
Приблизителна стойноеть е 1842000
служплъ отъ 20 Май 1885 до 12 Яну- Савовъ.
лв. залогъ 10/° отъ дивизията етейноетьарий 1888 г. и отъ 26 Февруари 1888
Сегашния кметъ г нъ П. Стоянов?, 18420 лв. въ банково удостоверение;
год. до 16 Априлъ 1888 г. — 2 год. е достъпплъ, като председатель на 3 чл.
9 месеца и 12 днн. Избиранъ е 2 пхти. общ. комисия, на 7 ноемврий 1923 год., еледъ кото се въздежи доставката на кон
курента, довнаея залогъ 4 0 /°. Изиокватъ
5) Киро Меразчиевъ | , кметъ слу а като кметъ на 10 юлий 1924 год
ее всички документи съгласно закона за
жилъ отъ 12 Януарий 1888 до 26 ФевБ.
0. П. и новините условия.
руарпй сятата година—1 мес. и 14. дни.
Тържната препиека може да ее
6) Нръстю Мирски -\, кметъ, слу Варненско Град. Общнн. Управление
прегледа
всеки приеаственъ день въ
жилъ ото 16 Априлъ 1888 до 15 ОкВодопроводното отделение при общината,
томвр1Й 1890 гсд. и отъ 20 Септемв
а въ деня на търга при Тържната ко
ри 1905 до 23 Авгуетъ 1906 г.—3 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
мисия.
5 мес. и 16 дни. Избиранъ е на 2 пжта.
Л 7
Митото, октроата и всички свърза
7) Руси Матвевъ, кметъ, служилъ
ни
съ
техъ служебни разноски, овражни
отъ 1 Януарий 1893 до 16 Май 1894
гр. Варна, 5 Май 1925 год.
данъци
върху предприятието, държавни,
н отъ 15 Януарий 1901 до .11 Юлий
Въ допълнение на обявление № 4678 окръжни, училищни и за търговската
1902 год - 2 год. 8 месеца, 27 дпй.
отъ 28. II. т. г публикувано въ Дьр- камара налози ек за сметка на общината,
Избиранъ е на 2 пати.
жавевъ вестникъ брой 20 отъ 28 IV т. г. а ония га заверяване договора, за пуб
8) Яосго Ранковъ, кметъ, служилъ
въ помещението на Варненекото Окр. ликация и всички други еъ за сметка
отъ 1 юний 1894 до 28 априлъ 1895
Данъчно Управление ще св произведе на предприемача.
г. и отъ 13 априлъ 1899 до 15 януа
търгъ на 29 Май т. г. съ явна конку
рий 1901 год. — 1 год и 8 меееци.
п. Кметъ: Върбановъ
ренция отъ 9 часа преди обедъ за про
Иабиранъ е на 2 пъти.
даване на четири негодни общински
Домакинъ: Т. Бъчваровъ
9) Никола Вълнановъ, председатель
коня при първоначална оценка 2000
, на 3 чл. комисия, служилъ отъ 29 ап
лв. 2500- и 3500 лв. задогъ Ю 0 / 0 въ
рилъ до 16 юний 1895 г. — 1 месецъ
банково удостоверение и документи еъг17 дни.
ласно закона за Б. 0. П. Всички ра Варненско Град. Общин. Управление
10) Жеко Ив, Шековъ, кметъ, слу зноски за публикация и гербъ и пр. са
жилъ отъ 1 октонврий 1896 до 13 ап
за сметка на купувача.
ОБЯВЛЕНИЕ
рилъ 1899 год. — 2 год. 6 месеца и
18 дни.
п. Кметъ: Върбановъ
№ 4
11) Панайотъ Иърдтиевъ, кметъ,
Домакинъ: Т. Бъч&аровъ
гр. Варна, 5 Май 1925 год.
служилъ отъ 11 юлий 1902 до 25 юлий
1903 год. — 1 год. и 14 днв.
Въ
допълнеине . на
обявление
12) Д, Перелингоеъ, кмеп, служилъ
М 5914 отъ 13 III т. г. публикувано
отъ -26 юлий 1903 г. до 19 януарий Варненсно Град. Общин. Управление въ Държавенъ вестникъ брой 20 отъ
1904 г. — 5 месеца и 23 дни.
28 IV т. г. въ помещението на Варне
13) Дръ А. Пюснюлливвъ, кметъ,
нското
Окр. Данъчно Управление до 10
ОБЯВЛЕНИЕ
елужалъ отъ 19 януарий 1904 до 19
часа на 29 Май т. г. ще ее произведе
септемврий 1905 г. и отъ 23 авгуетъ
търгъ съ тайна конкуренция за отдава
1906 до 11 кай 1908 г. — 3 години,
не на предприемача еъбиране на таксите
гр. Варна, 5 май 1925 год.
4 месеца и 18 дни. Избиранъ е на 2
отъ театрални представления, евирача и
пъти.
Въ допълнение на обявление № .| певци, забавителни и увеселителни за
14) Добри Филовъ, кметъ, служилъ 5915 отъ 13 иартъ т г. публикувано | ведения, за врене отъ 1/Г7 925 год.
отъ 12 най 1908 до 10 юний 1909 г. въ Държавенъ вестникъ бро8 20 отъ 23 : до 31 III 926 год. приблизителна стой
— 1 година и 23 дни.
априлъ т. г. въ помещението на Варнен- ! ноеть на предприятието 200000 лв. За
15) Ив. Церовъ, кметъ, елужалъ отъ екото Окр, Данъчно Управление ще се \ логъ 10 0 /° въ банково удостоверение и
10 юний 1909 до 31 мартъ 1912 г. — произведе търгъ на 29 май т. г. отъ 9.! документи съгласно закона за Б. 0. П.
2 години, 9 месеца и 21 дни.
часа продажба чрезъ явна вонкуренция | Всички разноеки за публикация,; герб»
16) Ал, Василевъ, кметъ, елужмлъ общинския автомобилъ фабрика „Форта." и пр. ех за сметка на копувача.
отъ 31 мартъ 1912 до 21 авгуетъ 1915
Приблизителна етойноеть 15000 лв.
год. — 3 година, 4 месеца н 21 день.
п. Кметъ: Върбановъ
17) Станчо Савовъ, кметъ, служилъ
Залогъ 1 0 % въ банково удостове
Домакинъ: Т. Бъчваровъ
отъ 21 авгуетъ 1915 до 28 декемврий рение и документи съгласно закона за
1919 г. — 4 години, 7 месеца и 7 дни. бюджета, отчетноетьта е предприятията.
Печатница .Вейниковъ" — Варна.

