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Помогнете но общината си.
Общинската каса е въ годено за
труднение. Постъпленията еъ нодъ мини
малното Общинската управа е въ невъзможность да посреща належащите нужди.
Общинските служащи изненогватъ отъ
неманвто възножность да имъ се изпла
щат* — не вече редовно, а за единъ
отъ некодкото изстекди месеца — зап-лати*-ПредпрветитЬ^~бтопавзЕИ й други
работи, оеобенно тия, целяща повдига
нето курортното значение на градътъ ни.
рискуватъ да останатъ на средъ пята си.
Между туй гражданството проявява малки
грижи но отношение задълженията си
кънъ общинската каса. Само отъ недобери 8а сметь, вода, каналъ и електри
ческо осветление има да ностъпватъ 5 —
6 иилиона лева. Общин. управа държи
сметка за общата криза и незапомняната
стагнация и не е лишена отъ толерант
ноеть; но тя св вижда предъ необходимостьта да изповеда, че нейната тодерантноеть зле е таксувана и да заяви,
че й се налага дългъ да се прости съ
всека толерантность, ако гражданството
не пожелае да влезе въ тежкото финан
сово положение на общината и не по
бърза да си издължи недоборните и те
кущи задължения.
V
Реформите, които се въведоха въ
финансовото управление, появоляватъ ве
че бързи и лесни справки, бързо уста
новяване на дължимото и бързи корек
ции въ погрешни иди неправилни обла
гания, за да не»а никакви пречки за
платците, които ее явятъ предъ касата
за плащане.
Критическото финансово положение
на общината налага екзекутивни мерки
спрямо неизправните длъжници и обш.
управа, не безъ съжаление, ще ее види
принудена да га приложи.
Общ управа желае това добре да св
разбере отъ всеки длъжникъ на общин.
ската каса и дъбъръ гражданинъ, който
не иска да замре дейноетьта на община
та, което ще донесе неизмерими злини
на еамото гражданство.

При нужда и на време изпълнете
задължение е равносилно съ безценна
нонощь А въ критическо време да ее
помага на общината е добродетель отъ
високо гражданско значение

По прехраната но градътъ.
Въ заседанието на 18 того на общ.
еъввтъ, Комисаря ~ио прехраната, Д-ръ
Златаровъ, докладва на съвета положе
нието по прехраната на градътъ, спе
циално по хдеба.
Като една отъ причините, които
епаватъ набавянето на жито отъ стран
ство, каквото — и на износни цени —
можало да ее достави, е липсата на чу
жда валута, съ каквато комисаря, въп
реки постлпкит& му предъ компетентни
те места, не е можалъ да се едобве.
Споредъ Комисаря, една хлебна кри
за, ако не се даде чужда валута, е вза
можна.
'Сведуши и компетентни, обаче, общ.
съветници намиратъ, че положението не
е застрашено и, че остра хлебна криза
е невъзможна- Възможното е: увеличе
нието процента на мамуленото брашно за
типовия хдебъ и спирането за известно
време вадянето на белъ хлебъ, оовенъ
за болни.
Съвета ей взе бележка отъ опти
мизма на НБКОИ отъ съветниците, но ед
накво сподели и песимизма на Комисаря
и реши: постоянното присътствие и Ко
мисаря да взематъ най-еериозни мерки и
да направятъ всичко възможно за гаран
тиране гражданите съ хлебъ до новата
реколта.

МАНДАТА
на общинските съвети и постоянните
присжтствня, въ свръзка съ техната
дейность.
Въ миналия ен 139 брой напечачатахме списъка на варненските градски

кметове отъ оевобожденметв на България
до сега, като отбелезахме и кой колко
пати е избиранъ и колко време е елужнлъ.
Кметове на гр. Варна еж били 18
души и 5 председатели на 3-членни об
щински комисии Като взкдючимъ послед
ните, службата на които е била 2, 3 или
най-мпого б месеца, управлението на об
щината за останалото време е бивало
отъ 18 ккотояе в 24 общввека съвета,
тъй като 6 кметове съ избирани на два
пати.
Не еъветъ средно се пада управле
ние
около 2 години, колкото е било и
киетуването на произлизащите отъ техъ
кметове, ако те не са бивали еменявави
до смената на съветите, каквито слу
чаи има.
Въ насъ не»а една установена и
задължителна за всички, заемащи после
дователно управлението на общината об
щински съвети стопанеко-финанеова про
грама в много малко общ. ехвети съ ей
задавали трудъ. като съ приемали упра»
влението па общината, да ей съставятъ
такава програма. Отъ тукъ и липсата на
всека системпость м планомериоеть при
управата на общината, взета като голя
ма стопанска единица, очевидно лошите
резолтати отъ което съ, че, въпреки беземисденпото грамадно пръекане па об
щинските средства, много стопански ну
жди не съ задоволени.
Краткия животъ на общин. съвети
и доминиращето къ техъ партизанетво,
не съ давали възиожность — даже при
желание — да се прегърне и следва ед
на творческа програма, една разумна сто
панска политика Малкото направено въ
туй отношение е едно щастливо изклю
чение
Липсата на единъ добре обмпсленъ
и съобразенъ съ материалните средства
на общината основенъ творчески планъ,
задължителенъ 'за всички последующн
общ. съвети, е позводявалъ еубективни
инициативи, целящи по-скоро да задоволятъ лични иии на близки интереси и
желания, или пъкъ да манифестира»
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н*какво суетно творчество; ала това въ това нагло посегане на общинския имотъ,
повечето случаи е еамо на халость пра кито пледирахме върху становището, за
хосвани общински средства, безъ да да стъпено впоследствие въ новия и приетъ
де една закръглена работа, която ила отъ сегашното Народно събрание законъ
е отменявана отъ поеледующите управ за Т. 3 С, че мерата на нашия градъ,
ници, или е изоставяна, за да бъде па- не бидейки земледелческп, не може да се
взима нито за оземляване, нито за при
щятяикъ на недомислие.
числяване къмъ фонда за Т. П. 0. То
Едно повърхностно пресметане ни
гавашните комисии, подкомисии и пр. съ
открива, че за чисто стопанска, благоуетставяни отъ всевъзможна партизански
ройственни и ду. работи въ ежегодните
молци отъ селата, надъхани съ злоба
общински бюдждти ех предвиждани по
срещу градовете, за оземляване и одворядъчни сума, които за изтеклите 45 го
ряване на свои новозаписали се парти
дини св набиратъ стотина милиони лева,
зани и за образуване фондъ за Т. П. С.
независимо отъ правенат* специални посегна дори на земите, влизащи въ
заеми.
строителната черта на градътъ ни. И
Срешу тия милиони левове би след бившия Дирекционенъ съветъ при Т. П.
вало да имаме много закръглени работи; 0. съ аротокодъ отъ 3 авгуетъ 1922 г.
но го немане затуй, защото е немало № 1467, беше оформилъ заграбванато
една добре обмислена и планомерна твор ва общ мера и беше причислилъ къмъ
ческа програма, налагана отъ естеството фонда следните пространства отъ* нея:
на общината, като голема стопанска еди
ница, и затуй още, защото общанска- 1) 1738 декара отъ мерата въ местно
те съвети не ех имали ередньо по-дъ- стьта „Старата гора", ..Макеуда", „Бадлъгъ животъ отъ година, две или най- дънъ-дере^ и пътя за >Голем«, Франга;
2) 720 декара отъ мерата въ местноетьмного три.
Това отъ една страна, и отъ друга та „Баба борунъ", „Домузъ дере", мо
— привидната и илюзорна автономность ! рето, индустриалния кварталъ, железо
на общините, на които се е гледало по- . пътната, лания и старата гара; 3) 117.В
декара отъ мерата въ аестностьта „Руекоро като на партизанско - политически ;
пей". Л всичко за фондъ беха отчуж
учреждения, отъ колкото на стопански, и I
дени отъ общ. мера 2575.8 декара. Впо
централната вдасть ги е третирала, като
следствие схщия съветъ, съ протоколъ
нейни органи — твърде много е по
№ 690 отъ 26 апрялъ 923 г. отстъпи
пречило за засилването стопанската мощь
въ разположение ва общината целото
на общината; и иие днесъ сме свидетели
пространство отъ мерата въ местностьта
на ужасното нейно стопанско . разнебит- „Рупей"" отъ 117 декара и за фонда
ване, за заздравяването на което е по останаха 2458 декара.
требно:
Достойно за отбелезване е и това
1) Узаконяване на едпнъ нееменяекъ едужебенъ мавдатъ на общинските характеризираще зло!>а7аТнГ^,адж6а1пите къмъ градътъ обстоятелство, че за
съвети минииунъ отъ 5 години.
2) Цензъ служебенъ, образователенъ да представятъ, че общината разполага
и такъвъ по отношение на общвственно съ много геки, те представиха и езерото,
съ околните му мочурлуци, за мера на
положение — за кмета, преди всичко.
8) За големи община, каквато е на^ общината.
шата, добре би било кмета да се назна
Изобщо за фонда за Т. П. С. се
чава отъ централната власть, безъ под взеха и причислиха мерите задъ новите
чинения на последната, които биха били гробища и тия задъ канала до флотски
противни на една истинска автономность те, казарма, съетавляющи проетранетво
на общината, и еъ права само на адки- 2458 декара.
ниетряраве и създаване инициативи за
Оетаналата чкеть отъ общинската
съответни решения на общ. съветъ, кои мера, безъ'да е причислена къмъ фонда,
то ще изпълнява кмета, еъ своите помо микаръ и въ разположението ва общи
щници и другия переонадъ; и,
ната, по силата на тогавашния законъ
4) Изработването на едпнъ всестран за Т. П. С, чл. 58, беше раздадена отъ
но обииеленъ и нагоденъ по материал бившата общ. комисия по същия законъ
ните ередства на общината стопански за дворни места на бездомниците, мно
планъ, който да бъде задължителенъ за зина отъ които на времето беха снабдевсички поеледующи съвети.
, ви и съ нотариялни актове.
Нашата община не е лишена отъ
Новия законъ за Т 3. С изиенпи
източници на добра ресурси, за да би коренно извършеното по дружбапш:я за
могла да изпълни такъвъ единъ стопан Т. П. 0. и въ силата на първия, чл. 8,
ски планъ, еъ който, като нема да се до не само взетите и неправилно причясле
пуща разпиляването за лудо' на общин • ни за фонда земи, по и раздадените за
ските средства, въ кхео едно време ще се ; дворове и за землед. стопанства, ще се
заздрави и финансовото положение на • отяенатъ, за която цедь нуждното отъ
общината, за да може този стопански | страна на общ управление е направено,
планъ да се разширява и да докара по
По изключение не се връшатъ на
ложителните блага, каквито предполага градските и не земледелческп обшиедно годено общвственно стопанство.
ви дадените вече градски мери и земи
за заселища отъ бежанци за сгради, дво
рища и работна земя и на инвалиди,за
оземляване
Връщането на тия земи става отъ
Дружбашвня законъ за Т. П. С. чу- главната Дирвкцвя, която ще ревизира
ветвутедио заеегна общинската ни мера. всички издадени нотариални актове и въ
Още презъ 1922 г. на ехщото место вие обще актовете на бившите общински ко
тукъ издигнахме гласъ на протеетъ за мисии по Т, П. 0. и ще ги унищожи, до
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до колкото не засегатъ дадени на бе
жанци и инвалиди места.
Въ заседанието си на 18 того, из
вънродна сесия, общ. съветъ гласува
епншность въ даването допълнителни све
дения на Дирекцията за Т. 3 0. за да
стане по-екоро нужната ревизия и да
св унищожатъ всички актове, които съ
дали владедчески и правособегвеннически
права върху общинските мери и зема
на хора, които по новия законъ за Т.
3. С. ненатъ право да ги иматъ.
Огъ списъка на оземлените отъ бив
шата общинека комисия по Т. П. 0. се
вижда, че въ местностьта „Шашкъна" и
„Планова" ех раздадени 1878 декара
на4 60 граждани, отъ които едина е инвалидъ; отъ местностьта „Орта-чайръ",
задъ канала до флотската казарма, ех
раздадени 665 декара на 28 граждани,
отъ които 4 ех бежанци.
Отъ списъка на одворените отъ съ
щата комисия се вижда, че местата ех
раздадени на 1636 граждани, отъ които
4 62 ех сполучили да се снабдятъ съ но
тариални актове, 14 съ инвалиди я 4
бежадци.
Отъ спасъка пъкъ на тия, които ех
заграбили места следъ 1903 год., над
лежно оценени отъ еъшата комисия, се
вижда, че такива ех 1812, отъ които
комисията е снабдила съ нотар. актове
само 363 души Отъ техъ 12 ех бежан
ци и 1 инвадндъ. .
И така, въ скоро. време общината
пи ще си отнеме и заевои всички земи,
които тъй неправилно беха раздавани и
тъй лакомо разграбвани по силата на
-единъ—наеочентг-срещу™града законъ -—•

За пората памучна фабрика
Не веднажъ сне подчертавали, че,
следъ като изгуби много отъ търговското
си значение нашия градъ, надеждата за
неговия поминъкъ остава да ее крепи въ
развитието на индустрията н занаятите
и въ курортното му положение.
•
На тези три фактора общ. управа
държи твърде много и каквото отъ нея
зависи и каквото е по материалните ероддетва на общината, тя непрестава да го
върши.
Съ редъ статии ние изнесохме, как
во общ. управа предприема за курорт
ната чаеть на градътъ, както и ва въз
можното разширочаване имащите условия
да се създадътъ и развиватъ индустрии.
Нищо, което би допринесло за еъ
здаване поминъкъ за варненското граж
данство, нема да бхде пропуснато отъ
общ. управа. Освенъ като ще подкрепя
и насърдчава веека частна инициатива
въ областта на индустрията, тя ще въ
здава и инициативата за такива и ще
обмисля- начините и средствата за реа
лизирането имъ.
Въ този редъ на грижи за създа
ване условия за поминъка на граждани
те си, общ. управа «е счита щастлива
да съобщи, че е на дневенъ редъ въз
обновяване действията на Памучната
фабрика нри етарата гара, предприятие
на една Английска компания, които дей
ствия, поради войните, беха преустано
вени. А кой не помни, ва колко бедни
граждани тая фабрика даваше работа и
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какви други ползи отъ нейното функци
ониране извличаше и община, и държава,
безъ да говоримъ за ползите на широ
ките маси отъ продуктивностьта й. би
дейки вхтрвшяа в въ условия да конку
рира на подобните
й вниеани отъ
странство произведения?
Не е еащата Английска компания,
която ще възобнови тая фабрика, з е
друга, Италиянска, на чело на г. Геллеръ,
| която се е споразумела ст. първата и е
влезла въ придобити й по закона и по
специалните на времето си решения на
общ. съветъ права и облаги.
Но не е важно фирмата, важно е
възобновяването на фабриката, което съ
ставлява една отъ грижите и едно отъ
желанията на общ. управа.
Нека добавимъ, че новите преобретатели върху иридобитпте и неогаснали
права на фабриката, еж имали случай да
прегледатъ култивирания въ землището
на околните до Варна села памукъ и
ех го намерили за единъ отъ най добро
качествените и даващъ голема падежда
за отлична фабрикация. Това показва, че
земите около Варна и климатическите
условия ще благоприятствуватъ и за се
риозното застапване на памучната кул
тура. Въ такъвъ елучай възобновяването
дейностьта иа казаната памучна фабрика
ще да допринесе и за застъпването на
една култура, която до сега у насъ не
си е пробила пжть, но която може и ще
баде отъ капитално значение за поми
нъка на населението.
Възобновителите на фабриката еж
солиденъ конеорциумъ и иие му пожела
ваме -уепехъ,- уверявайки го.въ пълната
подкрепа и насърдчение отъ страна на
общ. управа.

Бюджета но общината.
за 1924/25 ФИН. ГОД.
• (Продължение отъ брой 139, стр. 1)
Редовни разходи.
3) За издръжка на жилищния
еъдъ
360,000
Забележка. До края на юлий жесецъ 1924 год. действуваха жилищните
комисии отъ по 3 члена и 1 председатель, еъ достатъчно число, канцеларски
переонадъ,а следъ това, съгласно новия
законъ, тия комисии се замениха съ жи
лищния садъ. На първо време за гр.
Варна жилищенъ съдъ беше 1, а посетне се назначи и втори, както и Апелативенъ жил. Съдия. Първи садия за
почна на 1.УП, Амелативния на 1.1Х и
втория съдия на 1 .XI 1924 г.
По закона, жилищните съдилища се
издържатъ отъ общините, за която цель
св предвиждат* и съответни кредити въ
разходната часть на общинския бюджетъ.
Осввнъ горния кредитъ, предвиденъ е и
други отъ 290,000 лв.
общъ кредитъ
за заплата или възнаграждения на пред
седателя, членовете, инспекторите, чи
новниците и служащите при жилищните
комиеии. Също е предвиденъ и кредитъ
отъ 30,000 лева за канцеларски нужди.
Всичко по закона за жилищната
криза общината е обременена съ
еданъ кредитъ отъ
680,000

Варненски ©бщвневи Веетнивъ

Сртаница 3

ерещу едннъ възможенъ приходъ
I
за неутвърдени и нееъ-.
отъ около
200,000 |
стояли търгове
235,000
Варненската обшпна издържа: 1 А- '
13) Напечатване декларации,
пелативенъ жил. еждвя, съ 1 еекретарь, I
избирателни шисъца в др.
1 архпваръ-региетраторъ, 1 ниеарь и 1 !
разходи по приготвяне
разеиленъ; 2-ма жилищни съдии, съ по ^
списъците в избирател
1 еекретарь, 1 архпварь-регветраторъ, 2 ;
ните книжки по изборите 65,000
писари и I разеиленъ, яли всичко 3 съ- '
дий, 3 секретари, 3 архкварь рвгястра- ' 14) Купуна.1в книги, закони,
правилници и др. и або
тори, 5 писари и 3 разевлни, а всичко |
ниране
на вестници
7,000
17 души.
16) Телефони и електрически
Прихода отъ жил. еждвдища нрезъ
звънци за общ. помеще
изтеклата 1924/25 фннан. год. отъ какъ
ния, а така ежшо и под
еъ започнали да действуватъ, е прибли
държането иа еащеетвуюзително 170,000 лева.
щи такива
45,000
Въ единъ отъ следващите си бро
16) Наемъ на фаетонн за бър
еве ние ще изнееемъ отчета за дейность
зи общ. нужди по елек
та ва жилищ. съдилища.
тричвекото осветление, во4) За временни елужащи-наддопролода и др. общинеки
ничари, назначавани при
служби
1,000
различни отделения на об
17) Възнаграждение на чаеовщината при необходими
наваря по доддържане и
нужди, а сащо и за вре
поправяне общ. и учил.
менни служащи за събира
ча«овниця
3,000
не общински приходи до
18) Осветление и отопление,
отдаването имъ на откупч. 340,000
купуване и поддържане
5) За дневно-месечно възна
мобили
135,000
граждение на чиновници
(Ще следва въ следния брой).
те и служащите при ко
мисариата по прехраната
на града за 6 месеца
150,000
6) Възнаграждение на чинов
ниците и служащите, слу
Градътъ на значително се е разжбите на коите се закрипрострнлъ
западно къмъ Старата гара и
ватъ по бюджетни причини 60,000
Памучната
фабрика м се е почти съеди7) Дневно възнаграждение на
нилъ
еъ
предградието
.Макеуда". Разобщ. съветници, назнача
нроетрвлъ
св
е
той
и
къмъ
северъ. За
вани на специална общ.
тези
части
на
градътъ
най
удобно
е, ко
работа и комиени, а така
гато
населението
ще
патува
или
се
връ
също и за участието имъ
ща
отъ
нжтуване,
да
ся
служи
съ
Ота
въ заседанията на общин.
рата
гара"
(Баронъ
Хиршовата
гара).
съветъ по 80 лв. дневно,
Тя иза всички удобетва за установяване
включително на кмета и
помощниците му
200,000 еъответн^ за цельта служба, въ рамкитЬ
на една халти, поне само за патници н
8) Възнаграждение на външни
багажи, ако не и за стоки.
лица и чиновници отъ
Такова улеснение е направено за
други учреждения, за унаселението въ некои градове, като: Ру
•частието имъ въ разни ко---се, Провадия и др. Никаква технически
мисии, търгове и пр., как
или практически причини неиа^да се
то и за длъжноетьта еек
направи подобно улеснение и за една го
ретарь на хигиен. съветъ 30,000 I лема часть отъ варненското население,
9) Върнаграждение на ча
населяваше северозападните квартали,
стни лица, назначавани
воето сега, за да отида до най-новата и
по решение на общ. съ
единственната гара, е принудено да из
ветъ, на специална общ
минава но неколко километра.
работа
10,000
Надееме се че Гливната Дирекция
Ю) Пътна и дневни пари на
на Железниците ше еъшае тая нужда и
кмета, помощниците му,
ще нареди да се открие служба за при
общ. еъветници, чиновии
емане на пътници и багажи, както и за
ците и ва външни лица,
слизане и разстоварване на такава при
назначавани по специална
старата гара.
общ работа
70,000
И така, за издръжката на пер
сонала, обслужващъ общи
ната и нейните работа,
общия кредитъ, независи
Презъ лзтеклвя хесецъ въ Вар
мо отъ издръжката на уненската градска евотобоина е исклано
чилищата, както и нвза
следния добитъкъ: 321 глави едъръ
виеино отъ вешественните
добитъкъ, дали 41237 кгр. месе, 18529
разходи, наеми и пр , е 6,000,000 глави дребенъ добитъкъ, дали 100890

Нуждата отъ калта.

татнетически.

Вещественни разходи.
11) Канцеларски разноски
12) Отпечатване обявления, вв
стцици, бланки и др. раз
ходи по издание на об
щината и за публикации

80,000

кгр.
месо; или всичко пзклано едъръ
и дребенъ добитъкъ 18850, дали веичво 142127 кгр. месо..
Прегъ същото време е уничтожено:
2 вола 213 кгр. отъ ТиЬегсо1оз15 депег
1. биволъ 25 крг. отъ ТиЬегсо1о515, 1
волъ 100 отъ Руегша, 1 воаъ 135 кгр,

отъ А д о т а , 1 агне 4 кгр. отъ 5ер11игта, 1 агне и 1 яре 7 кгр отъ СасЬесх!'а, 1 агне 4 кгр. отъ кръвоизяияние и 15 а гнети п 2 ярета 56 кгр
отъ незрелоеть, а всичко бракувано меео 442 кгр.
Презъ течение на месеца е прове
рено 17 литра м.|еко.
Съставени 6 акта за продажба па
уводоено млеко. Конфискувано е 35 латрв пресно уподнено млеко, което се пре
даде на Родителския комитетъ при Вар
ненската държавна девическа гпиваггя
„Марпя Луиза* за храна на бедните ученачкй Съставя се 1 актъ за вземане
на проба отъ нре?но млеко за хияпчегки
аналвзъ, съставиха се 3 акта за прода
ване на млеко безъ разрешение отъ санитарнвте власти.
Направени ех 120 ревизии на ра
ботилниците и нагазилите, въ които се
преработватъ и продаватъ месни консер
ви и 105 такива па общинските халп.
Съставеои ек 4 акта за разни парушепия на закона за санитарно-ветери
нарната служба, които гх изпратени на
г-на Варнвнекия окр ветеринаренъ ле
карь за издаване постановление за гло
бяване.
Издадена ех 327 пътни, листове за
язноеъ въ яътрешпостьта на царството
за следните сурови животински произве
дения: 104 пътни листове :а 10200 кгр.
прасна риба, 47 пътни листове за 3380
крг. солеиъ карагиозъ, 41 иътенъ дистъ
за 3398 кгр. солена риба херинги, 37
пътни листове за 3165 кгр. пресна ри
ба сребърна, 23 пхтнв листове за 1640
кгр. варени скариди, 15 пхтни листове
за 1233 кгр. разна солена риба, 11 път
ни листове за 527 кгр. разни салами,
11 пътни листове за 480 кгр. пресни
карагьози; 10 пътни листове за 900 кгр.
еоаева хамсии, 3 пътни листове' за 3756
кгр. сухи овчи черва, 3 пхтни листов
за 316 кгр. пастарма, 3 пхтни диетове
за 30,000 кгр. сухи кости, 2 пхтни ли
ста за 286 кгр. сухи рогове, 2 пхтня
листа за 1721 кгр. еиреле, 2 пхтни ли
ста за 110 кгр. агнешки кожи, 2 пхтни
диета за 825 кгр. говежди черна, 1 пхтзнъ дистъ за 225 кгр хейверъ, 1 пхтенъ листь 264 кгр. отвара, 1 иътенъ
лзетъ за 600 кгр. яйца, 1 пх:еиъ дистъ
за 50 кгр. свинска маеъ, 1 пхтенъ дистъ
аа 70 кгр. свински черва, 1 пхтенъ листъ
за 40 кгр. солеиъ шаранъ, 1 пхтенъ
ЛИСТЪ за 70 кгр. свинска четина, 1 пх
твнъ дистъ за 465 кгр. говежди кожи,
1 петенъ дистъ за 32 кгр. волски кос
ми, 1 пхтенъ листь За 6 буреуковп ко
и 2 1 пхтенъ листъ за 80 кгр миди.
Констатирана <х 5 случая беспи ку
чета. Ухапана ех и изпратени на антврабвчно лекуване въ София 10 чедовека.
Отровена съ 141 празноекитаюшв и
безстопанеки кучета. Лъкуванъ всичкия
заболядъ общински добитъкъ.

Н&РЕДБЙ
за

изтребление вредителни

Брой 140

Варненска Общинкв Вестивкъ

Страняща 4

птици

Еднн отъ нтацит*, които нанасятъ
значителни вредв, ех и гаргите. .
За техиото изтребление яли педо
пущане размножаването внъ, се отнася
долната

223
волски
„
г
224
Пепезъ
§25
Попонв
гр. Варна, 14 Май 1925 год.
|
226
Памукъ
За да ее изтребятъ зловреднпхе |
227
Пурии
ПТицп — гаргите, които нанасятъ голе
228
Платно копирно
ми повреди на посевите, както и на
229
Пилички за триони
плодните дървета вь града и околностьта,
230
Пакли
то на основание чл. 64 отъ Закона за
231
Пергели въ кутии комалекгь
градските обшини,
232
Пергели еденични
ЗАПОВЪДВАМЪ:
233
Ролетки платнени
1 Задължава се всеки гражданинъ
234
,
стоманени
да почисти кумините на сградата си,
вакто и таваните и опищожи всички
гнезда на гаргите;
•Ь Ув/ ЮШ ШВ1 ШзЬ « А
Унищожаването на гнездата и яй
цата въ т*хь да стане отъ 15 Май до
Ио случай именния день на Н. В.
80 с. м. вкл. (периода на мътенето): и,
3 Отъ 1 юний т. г. органите на Царя, между него и градекия ни Кметъ
Пожарната Команда да проверяватъ веа- се размениха следните телеграми;
чкп здания и тамъ, гдето се намерятъ
Стояновъ, градски кметъ,
гнезда, стопаните ииъ ще се глобявтъ
Варна
съ по 100 лв. на гнездо.
Изпълнението на настоящата ми
Благодаря отъ все сърдце на варзаповедь въ*лаганъ на командира на неици и Ваиъ за поздравите и родо
Пожарната Команда
любивите Ви чувства, изказани по елуПреписъ отъ заповедьта да се из чай именния ми день.
прати на Варненския Окрхженъ УпраЦарьтъ у
внтвль за сведение.
София ^Двореца
Кметъ (п.) П. Стояновъ
Н. В" Царя
ЗАПОВъДЬ
№ • 6 1

|

.

• |

Х р п |Ч"РГ те А

ДОМАКИНСТВОТО ПРИ
(продължение отъ брой 137).
Масло минерално № на цартидата
Масло за и .идущи, машина
„
Метли клечани
в „ сазови
„
Макари-конци за шевъ
,
Ментешета за врати
прозорци
Мушамби за нокр. маси
„
Мушамба покривка
„
Лукава
„
Минимумъ
,
„
Мотики
„
Масло цилиндрово
.
Мегри дървени
„
Метри металически
„
Ножици шивашки
„
Иожици за кастровъ
„
„ тенекеджийски
„
за присаждане
„
я
Намадатели
п
Наждаченъ прахъ
„
Нипди
Олово
„
Окове за файтони и каруци ...
Оети
„
Отврътки
п
Отвеси
Цлюшъ
Панти
я

Подкови
Цупдинь
Платъ вълненъ
Платъ памученъ
Печати металически
Печати каучукови
Пили плоски
„ трихгълни
, крхгли
„ подукрхгли
Поводи конски вхжени
„
волски п
конски
еинджирени
щ

„

п

"
п

„
„
„

181
182
.83
184
185
186
187 |
188 '
189
190 |
191 !
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

По случай Тезоимвмия декь на
Ваше Величества отъ страна на Вар
ненци и отъ моя поднасямъ най-еърдеч
ни аоздрави и пожелания.
Молямъ Всевишни да Ви закриля
милостиво, както до сега, любими Царю>
за да можите дълги години_да^„водите_
народа къмъ напредъкъ, просвета и от«ачестводюбие-залози за светли бхднини.
Кметъ Стояновъ
Назначвнъ общински лекарь. Въ
заседанието ей на 18 того Общ. съввтъ
реши: да ее назначи за общ лекарь,
на место вакантно, Д рь Ст. Ив. Мартевъ,
отъ г. Добричъ, сега участъковъ л*к»рь
въ Провадийската околия.
- о—
Възнаграждението на волнопрактикующнте акушерки. Въ същото ви засв-^
дание обш. съввтъ определи възнагра
ждението на волнопрактикующите аку
шерки, което за бедните ще ее изпра
ща отъ общинската каеа, по 350 лв. за
8 дневно акушаране и обслужвано на
родилките.
Общински Кино-апаратъ, по реше
ние на общ. съветъ отъ същото му за
седание, се отстъпва безплатно за времрнно използване на дирекцията на ту
кашната Мхжка Гимназия.
—о—
Въ Същото си заседание общ
еъветъ определи размера на надниците
за работниците, които работятъ при ка
птирането на Аджвклергките извори, а
именно: на обикновенъ работникъ 70 де
ва, на зидарь. вътре въ галериите 100 л;
на специалисти зидари 160 л. 1 конна
каруца 160 л. 2 конна—- 200 лв
Командированите на рабта но схщите каптажи общ. чиновници ще получаватъ дневни на общо основание.
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