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Едно справедливо искове.
Това е ходатайството на общ. уп
рава предъ г. Министра на железниците
да разреши, щото курортистите, които
туй лЬто ще посетятъ градътъ ни и ще
използуватъ неговия курортъ, да пътуватъ по железниците съ 5 0 % намале
ние.
Съ това се цели даването възможность на по вече хора да посетятъ гра
дътъ ни, което ше се отрази въ полза
и на общинека1г!Г*Тсаеа,^и на граждап""
ството Намалението се иска за посети
тели, ковто ще куроретвуватъ мвнимумъ
една седмица и съ енабдени отъ общин
ските ви управления съ удостоверения
за това.
Имане всичкото оенование. да верваме, че Държавата, въ лицето на г-нъ
Министра на железниците или въ ли
цето на Министерския съветъ, ще се вслу
ша въ това съвсемъ справедливо искане
на общинската ни управа и ще го удо
влетвори.
Нашия градъ заелужава внимантето
иа Държавата и правителството й и на
правената въ случая жертва, като изразъ
на съзнанието да се подпомогне за да се
превъзиогнатъ трудностите на единъ довчерашеиъ и отъ първостепенно значе
ние пристанищенъ търговски центъръ,
да създаде помннъкъ на гражданството
си, ще бъде еъвеемъ на место и напъл
но оправдана.
За нещастие, нашия градъ плаща
тежъкъ данъкъ за сметка на делата
държава. Отнимането на неговия внтерлондъ — Златната Добруджа, е една голема б*да най-напредъ за него, а, следъ
туй, за делата ни държава И когато
градътъ ни плаща този тежъкъ общеетвенъ данъкъ, той заслужава помощь отъ веекого, на първо место отъ
Държавата.
И не е тъй голема и тъй чувстви
телна помощьта, която св иска отъ Дър
жавата. Иска се нещо, което не св от
казва и за разните панаири, екскурзии,
конгреси и пр.

повече

Ние бихме даже допустнали, че въ
случая Ж. П. Дирекция, като ще има новече пасажери и ири сегашните си разепиеания, ще може и тя да изсподзува и
да компенсира загубите си, ако може да
става дума за такава отъ иеканото на
маление.
Нека се надЪвмъ, че правителство
то ще уважи молбата на общинската ни
управа и що разреши на курортистите
за градътъ ни да пжтуватъ съ 5 0 % на
маление ног-Държавняте железняцн;
Въ тая отетяпка на Държавата ще
се намери и нещо политично за момен
та Следъ преживените тревоги, нужно е
едно улеснение за населението да ремон
тира съ чиетия морски въздухъ, съ бла
годатния морски плажъ и еъ лечебните
морски бани разстроените си нерви.

добре треба да се разбере отъ веЬка
гражданннъ, който държа за благоустрой
ството и за хигаеничноетьта на града ни.
Извикването на толкова бараха въ
първостепенните улици в площада, без
различно условията, при които еъ изник
нали, е нещо бравираще вееко понятие
за благоустройство особенно. Че това по
ложение ее е търпяло до сега, не дава
никому право да иска да ее търпи то и
за въ бъдаще, каквито и благовидна ме
та ви да св изтъвватъ
Ние сме напълно съгласни, че ре
шението за еъбарянето на бараките, кое
то, между прочемъ, не е ново, а само .
сега се привежда въ планомерно и це
лесъобразно изпълнение, ще засегне ча
стни интереса; ще се отрази тежке на
отделни хора, които и безъ ттй страдатъ отъ общото тежко икономическо по
ложение; ще засегне интересите и на
други ангроевети търговци, които иматъ
търгевекя връзки еъ баракосъдържаталите,- во това еъ чаетни интереси, коите
Мерната на общ. управление да ее
не ног&тъ да се нрвдпочвтатъ предъ об
оъборятъ бараките въ градътъ ни обра
ществените, освевь въ рамките на въз
зува въ гражданството две крайни те
можното.
чения — за и противъ -— « трето — сред
Засегнатите отъ изпълнението на
но — да ее съборятъ, но това да стане
туй решение граждани нека бъдатъ уве
постепенно и по-дългосрочно
рени, че общинската управа скъпи ин
На пръвъ погледъ и трите течения тересите на всеки отдезенъ свой граж
намиратъ своите основания за тия, кои данннъ, оше повече на тия, които еъ
то не носятъ отговорности за благоу чветепъ трудъ и постоянство искарватъ
стройството и хигвенично положение на своя помвнъкь; но тя ще пази тмя ин
градътъ ни. Не е тъй, обаче, за нося- \ тереси еамо въ рамките на допустимото
щите тия отговорности. Техъ нема жа и до толкова, до колкото частните инте
ги извини обстоятелството, че презъ ми реси не увреждатъ общеетвенните.
налото ее е допущало по контрабанденъ
Въ случая еъ събарянето на бара
или по другъ начинъ строенето на ба ките общ. управа действува и ще дей
раки; че решения за събарянето имъ съ ствува съвсемъ планомерно и целесъоб
взимани много пъти, но, при все това, разно, за да докаже за лишенъ п&ть,
ге още не съ съборени и пр.
че въ действията си тя се ръководи еа
Ако еъбарянето се налага отъ бла- мо отъ виешите общественни интереси.
гоустройсгвенни и хигиеничи еъображе
Тя е убедена, че еъ този въпроеъ ще
ния,
не е сегашната общинска управа, св спечели еамо неприятели, но съще
която ще манкира на дългътъ си въ то временно пъкъ е уверена, че това нава отношение. Тя ще изпълни дъгътъ цраятелчтво ще е мимолетно в, когато
ей по повеленията на закона и нуждата. резолтатите на мерната св видятъ, то
За оставяне и за въ бъдаще ба гава тия самите неприятели ще й бъ
раките не може и дума да става. Това датъ най-добрите приятели. Никой градъ

З а баракит*!».
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не се благоустройства, ако се държи смет
ка за незадоводствата на тогова или о.
ногова. Такива винаги, безразлично въ
но годемъ или въ по-иалъкъ размеръ,
ще има и, ако св държи сметка за техъ,
никой градъ не ще може да види свое
то, благоустройство. Века вземем/ь примвръ отъ столицата. Когато на времето
си се вземаха мерки за нейното благо
устройство, които не засвгаха само дъечвна бараки, а цеди масивни сгради, незадоволстаото беше масово; но днееъ все
ки вижда, че, благодарение на недържанвто сметка за това незадоволотво, сто
лицата доби видъ на благоуетроенъ ев
ропейски градъ и мимолетните незадоводства ех обърнаха само въ трайни бла
годарности: защото благоустройството до
несе трайна полза за всекиго.
Въ конкректния нашъ случай общ.
управа, както казахме, действува и ще
действува планомерно и цедесъвбразно,
за да не пострадатъ — при възможноеть
да се избегне това - чувствително интереентЬ на баракоеъдържателите. Това,
обаче, не бива да се счита като отстъп
ление отъ длъжноетьта й да изпълни
повеленията на закона и тия на висши
те обществевни интереси.
Ако е необходимо за известно още
време — а това треба да бхде нало
жено само отъ съвсемъ оправдателни
причини
да еъществуватъ по главни
те оеобенно улици* и площади барака
мли дюгени, строени привременно по барачна система, това ще бхде- въпросъ
на оеобенно проучване и решение, като
строго се бди за точното изпълнение
в на благоустройетвенния законъ, както
и тоя за хигиената. Но ние бихме очак
вали никой добъръ Варненски гражданинъ да не пожелава такава евентуадноеть и най-малко да й създава условия.
За лични или за интересите на
отделени крахове граждани не бива да ве
спъва строителната и блгоустроиетвена
политика на общ управа, каквито и
благовидни да съ за момента мотивите
за това.
Въ заседанието си на 29 т. м.
общ. съветъ взе решение: събарянето
на бараките по главните улици да се
отложи до 1 Октомври т. г.

Това в крайната отстжпка.

Централна хала.
Направата на сегашните четире ха
ли въ градътъ ни: въ II, III, VI и V
участъци, са реши презъ 1909 г. Собетвенно решението беше за петь такива,
4-хъ отъ които еъ по 8 отделения, а 5-та
еъ повече и да бъде централна, като св
построи въ I участъкъ.
По-сетне, обаче, по икономически
съображения, св е решило, щото и ха
лата въ I участъкъ да бъде като дру
гите — е ъ 8 отделения.
Приставило се е къмъ избирането
на места. За халите въ II, III, IV и V
участъци места общински лесно еъ се
намирали; обаче место за тая въ I уча
стъкъ не се е намерило тъй лесно. Единственото подходяще за нея место то
гава се е сочило частьта отъ местото въ
ви. 100, между улиците „Одесуеъ" и
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„Чепино" ила, както сега е ограничено
ул. „Одееусъ", .Солунска," и площадъ
(хгъза на бившия „Балъкъ-пазар'1). То
ва место е избрано отъ специална ко
мисия й общ. еъветъ го е одобрилъ.
По-големата часть отъ местото е
принадлежало, както и сега още принад
лежи, на Землед. банка, която е сметала
да си строи върху него свое собственно
помещение. Това е станало и причина
още тогава да не може да се построи и
халата въ I участъкъ.
До като ехщеетвуваха касапеките
дюгени подъ „Ситего", населението отъ
I участъкъ се улесняваше въ туй отно
шение, обаче съ техното затваряне, кое
то ее извърши на законно основание,
нуждата отъ хала и за тоя участъкъ се
осезателно почувствува. Двата дюгеня
при рибната хала, определени за мееопродавници, освенъ че ех недостатъчни,
но и техното определяне за тая цель е
временно.
Належаща е. прочее, нуждата и отъ
хала за I участъкъ и за нейното по
строяване се промишлява
Тя ще биде и треба да бъде цен
трална и съ всички изисквани приспо
собления, включително и хдадилникъ.
Нещо повече: въ нея треба да се съ
ередоточи и рибната продажба, като ее
направятъ и специалните приспособле
ния за по-дългото задържане въ пресно
съетояние на рибата и въ живо — на
тоя редъ риби, които, ловени на близко
и бързо пренасяни, могатъ да живеятъ
известно време въ завива приспособления.
Съ други думи: централната хала
требва да бхдо нещо модерно, съвре
менно и отговаряше на всички необхо
дими условия.
Две съ условията, отъ които зависи
построяването на тая хала, а именно;
местото и средствата.
Решението на общен. съветъ отъ
1909 г. да се построи халата въ каза
ния кварталъ 100, като се отчужди за
общественна полза и местото на Землед.
банка, въ случай, че еъ нея не би могло
да се дойде до споразумение за добро
волното му отстъпване, не е отменено и
е въ сила. И действително то е най-под
ходящото место и бждащата централна
хала, която требва да бдде изразъ на
съвременна архутектура и техника и ще
бжде, между другото, и едно украшение
за тази очебкюща чаеть на градътъ ни.
Подъ нея и отъ страна нея, поне
же ситуационния планъ позволява, ще
могжтъ да се поетроятъ и дюгени за
птици, зеленчуци и пр. съеетнв продук
ти, които едновременно съ месото и ри
бата се дирятъ.
Верно е, че на около има и други
подходящи за цельта места; но къмъ
техъ може^да се прибегне само въ краенъ случай —- когато за заемането на
казаното место ее появятъ непревъзмогаеми припятетвия.
Еолкото ее отнася до средствата,
тЬхъ общината, при еегашното ей фя
нансево положение, нема и, вероятно, за
дълго време не ще ги има, освенъ ако
не се сключи епециаленъ за цельта 8аемъ, за какъвто също се промишлява.
Обаче, има друго едно средство,
което по-скоро би ни довело до" пости
гане на гонимата и твърде навременна и

желанна цель, а то в; да ее даде ц0.
стройната на концесионни начала.
Времето опроверга по най-осезатеденъ начинъ противниците на Концесии
те за общественни постройки. Благода
рение на късогледството на тия против
ници, днесъ общината ни е лишена отъ
величеетвенни и доходни постройки, като
напр. отъ казино и хотели пра примор
ската градина и пр , концесии за които
.ее искаха преди десятки години и. ако
беха се дали, сега общината ни щеше
да има въ пълното си владение такива
постройки и съ такива големи прихода.
Една централна хала за градътъ
ни, за каквато е дума тукъ, ще бъде
предприятие съ постоянни и сигурни до
ходи, отъ които и ще зависи леенето
намиране било заемъ, било финансиста
или финансови групи за да поиекатъ и
Бзематъ концесията — отъ една страна
и отъ друга — отъ тия приходи ще за
виси и краткия срокъ на концесията, за
да стане въ единъ по-близъкъ и ли по
далеченъ день общината пълновластенъ
стопанинъ на халата.
Следователно, времето и нуждата
налагатъ:
1) Окончателно уетановяване меетото, върху което да се построи халата,
като само въ краенъ случай се изпуетне
това въ кварталъ 100;
2) Обявяване конкуреъ за планъ и
сметка за постройката, или изготовдяванетб на такива отъ архитектурното от
деление при общината; и,
3 Възъ основа на сметката за по
стройката, ако общината реши да строи
на свои средства, да подири и сключи
единъ епециаленъ заемъ; Въ протйвенъслучай постройката да се даде на кон
цесия, като още отъ сега се даде на за
интересованите да разбератъ това и да
се организиратъ и подготвятъ било ед
нолично, било групово за поемане на
концесията по предварително третирани
условия.

1Мъ за нщоршта
••

СТАТИСТИКА.

На нея яе требва да ее гледа презъ
пръсти. Тя цели цифрови данни, която
ще допринееатъ значително за посочва
не на ония мероприятия, които трвба да
се предприематъ за повдигане курортно
то значение на градътъ ни, върху кое
то се градятъ много добри намерения за
поминъчното стабилизиране на граждан
ството.
Престъпление противъ собствените
си интереси ще извърши всеки гражданинъ, който, въ каквото и да било ка
чество и при каквито и да било случаи,
има длъжности къмъ тая статистика, не
ги изпълни Добросъвестно.
Ние не веднажъ сме го казвали, че
благосъстоянието на градътъ ни ще мо
же да се постигне еамо при общи уси
лия отъ етрана на гражданството. Вееко
начинание на общ, управа крие въ се
бе си цели и намерения за създаване
обществено благо, безъ което частното е
немислимо. Курортната етатиетика е едно
начинание отъ годена важность. Неми-
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II на гдедъ пвфри, които ни дава една
или обща статиетика, въ всич
ка случаи най красноречиво говорятъ за
положението на нещата и даватъ указания
върху нуждите за предприемане това или
онова за задоволяване на тия нужди.
Въ края на сезона, отъ курортната
статиетика нае ще научимъ числото на
курортистите, ще го сравнимъ въ това.
за азсгекиате неколко години, до кол
кото това, безъ редовна статистика, ще
бдд,? възможно, ще намеримъ разликата
въ илюсъ ИЛИ минуеъ и ще подиримъ
причините за едно и за другото. При
чините еа плюса ще засидимъ, а тия за
яянуеа ще отетранпмъ. Продължавайки
тая етатиотика и за идущите сезони,
която вече ще бхде пълна и еистемна,
и вравяйки точни сравнения, ние ще можехъ да напипаме истинските причини
на минуса и да ги отстранимъ.
Курортната статистика не е и не
може да бъде никакво обременение нито
за варненското гражданстао, нито за ку
рортистите; но и да бъде, когато еъ нея
ее целятъ намерения ползоноени за въ
бадъще, едно такова ничтожио обреме
нение требва да се понеее. Обременението собственно не е материално, а е само
въ трудъ, който не бива да се скжпи,
когато се каеав до мероприятия, носящи
полза за обществото и за отделния гражданинъ.
Общинската управа прави всичко
възможно за повече курортисти. Отъ гра
жданството много ще завиен да улесни
добрите и. намерения, едно отъ които е
цельта на курортната статистика.
Единъ отъ местните ежедневни веетТпщи преди некожко"дни лансира стахътъ ей, че изискването, въ евръзва еъ
тая статистика, общински удостоверения
ще стане причина да отклони курорти
стите, понеже едобиване съ такава удоетоверения ставало трудно, а и те, при
налцчностьта на лични карти, били из
лишни.
Този етрахъ е неееноватоленъ. Удо
стоверенията се изискватъ и за други це
ди, а не само за установяваме на самоличноетьта и възрастьта, и св искатъ само
за тия курортисти, които ще преетоятъ
въ градътъ ни минимумъ една седмица.
Това е въ евръзва съ ходатайството на
овщ. управа да се разреши на такива
курортисхи да пхтуватъ по държавните
железници съ 5 0 % намаление. Естественно е, че, ако това намаление ее раз
реши и за посетители^ които ще преето
ятъ и по-малко отъ еедмица, както и треба да бъде, ще бъдатъ задължени и те,
ако иекатъ дв ее възподзуватъ отъ на
малението, да св" снабдятъ съ такива
удоетоверения.
Но да св повърнвмъ на думата си.
Отъ която и страна да ее погледне
на курортната статистика, тя е отъ голбно значение за курортната полигака
на общ. управа и съ пренебрежение на
нея не тр*ба да се гледа отъ никого.
Точното изпълнение на наредбите
за нея е единъ повелителенъ дългъ на
всеки засегнатъ отъ същата гражданинъ.
Нека се знае, че общ. управа ще
бъде безпощадна въ налагане на санк
циите за неизпълнението на наредбите
й по тая статистика, както ще бъле без
пощадна въ налагане глобални наказа
6аециадна

Варненеки Общински Веетнвкъ
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I ния и на ония граждани: хотелиери, го
стилничари, бюфотчии, ресторантаджви,
стопани на кхщи или стаи за даване
подъ наемъ, фаегонджии и пр., които се
опктатъ да експлоатиратъ посетителите,
въ вреда на обществено благо и въ ущърбъ на числото на курортистите.

Гражданството не бива да изпуша
добрия случай да се снабди еъ прееенъ
доброкачественъ и въ доволно количество
лиаовъ цветъ, който въ мпого случаи
замества чая а е по-полезенъ.
Ето и зиповедьта на Кметството,
издадена за предпазване отъ повреди
лваовите дръвчета.

Общинските земи около Вар
ненското пристанище.

ЗАПОВЪДЬ
№ 18
ф

гр. Варна, 26 Юний 1925 годена

4
Оъ указъ № Ю отъ 1923 год. рай
она на Варненското пристанище се оп
Предъ видъ на това, че отъ редъ
ределяше и включваше едно простран години диповате дръвчета изъ улиците
ство отъ общинската мера отъ около на града, презъ вр*ме на цъвтенвго
30О0 декара. Това беше едно безцелно имъ, се повреждатъ най-безмилостно отъ
и съ нищо неоправдано туряне ръка на злосторни деца, па в отъ по-възрастни
общински земи и заради туй общ. упра лица, то за да св запазятъ тия тъй
ва реагира и поиека ново проучване на хубави дръвчета отъ повреди,
въпроеътъ и корегиране на извършеното.
Заповедвамъ,
Позицията, на която въ този слу
чай ее достави общ. унрава, беше твър
Строго забраняванъ брането на
да, доводите й да се намали района на цветове безъ позволение, чупевето ва
пристанището еилни и, благодарение на клончета и нанисанието на каквато и
всичко туй, можа да се издействува новъ да било повреждания на дръвчетата
указъ № 4, съ който района отъ около диповл, п др. насадени по улиците и
3000 декаря св намалява на около 1000 алеите ва града.
декаря и ее ограничава: северно ж. п.
На нарушителите ще се еъетавятъ
гара и по продължението на линията — актове и глобяватъ до 500 дева.
до езерото,' западно — езерото (отъ ли
Умоляватъ се полицейските и др.
нията до канала); южно — канала, кой влаети въ града да следятъ за точното
то свързва морето съ езерото; и — източ изпълнение ва заповедьта хи, като проно — до оградата на пристанището.
тивъ нарушителите й еъетавятъ актове
Повърнати съ на общината, следо и ги изпращатъ въ общината. Също
вателно, около 2000 декара или 200,000 умоляватъ ее и самите граждани, найкв. м. общинска места, за да разпореж -вече тия отъ техъ, които иматъ предъ
да еъ техъ, както намери за добре и да кашите си дръвчета, да съдейетвуватъ
на общината въ действията I за опаз
ги уползотвори.
ване
на тия дръвчета, като за вееко
До преди некодко гоняни, оеобенно
забелязано
отъ техъ бране на цвета,
презъ дружбашкия реджимъ, общинските
чупене
на
клончета
и пр. съобщаватъ
мери и земи беха предметъ на безраз
на
най
близкия
полицейски
стражаръ или
борно разграбвене. Благодарение на еобщински
пазачъ,
за
залавяне
злостор
нергичното застъпване на сегашната общ.
ника.
управа, общината си възвърна и ще про
Еметъ: П. Стояновъдължава да си възвръща всичко загра
бено. А това е милионно богатство, за
което могътъ да нехаятъ само случайни
и чужди на гражданските ни интереса
общински управници.
за съетавяне требователнвте ведехоети
за заплатите на елужащат* при Варненекото общинско управление и за изпла
щанията,

Още зо лиоовия цветъ.

На обявения търгъ за отдаването
на иредприехачъ бервдбага на тази го
дишната реколта отъ ДИПОВИЯ цветъ не
съ явиха конкуренти, вследствие на кое
то общ. съветъ реши: беридбата да етава по доброволно съгласие.
Общинското управление разпореди
да ее номериратъ дръвчетата и на всеко, въ завиеиность отъ големината и
цвета му, ще се определи максималната
цена 10 лв.
При брането етрого ще ее съблюдаватъ предпазните за неповрежданв
клоновете на дръвчетата мерки, една и
най-важната отъ които е, че бранете отъ
страни оеобенно требва да става еъ двой
ни сълби и да се къса само цвета, а не
и клончета.
Липите вече еъ на разцъхване и
брането на цвета скоро ще може да се
започне.

ЗАНОВЪДЬ
№ 71
Варна, 9 юний 1926 г.
За да може да се съкрати проце
дурата по изплащане на заплатвте на
служащите при общината и ее дойде до
единъ редъ, по който по-правилно и поекспедитявно да става изготовляването
на требвателните ведомости, изтеглюването на заплатите и раздаването ихъ
за вееки единъ истекълъ мееецъ - редъ,
който е препоръчатъ и отъ Министер
ството на финансииге — отделение бюджтно кзнтролно еъ окръкно № 5165
отъ 31.XI. 1924 г. публикувано въ Държавепъ вестнивъ, брой 178.
Заповедвахъ;
Начиная отъ 1 априлъ т. г. требването заплатите на общинските служи
тели да «тава по следнияуредъ;

Предпазни мерки.

1. Требоватедните ведомости за все- |
ви изтекълъ месецъ да се изготовляватъ
Ваиоследъкъ по кучетата въ гравъ отделенията възъ основа ва стана
дътъ
ни се е появила въ значитеденъ
лите презъ месеца проаени &ъ персона
ла и най-късно до 10 число на поеле- рази4ръ болестьта „бйсъ".
За предпазване васелението отъ нея,
дтющия месецъ да ее ирвдставляватъ въ
общинското финансово отделение съ при както и за не даване възможноеть на
готвени и приложени кънъ тЬхъ вносни по годеното и разпространяване, Варнен
ския градоначалникъ е издалъ следната
листово за удръжките.
2. Представените въ финансовото
отделение трвбватедни ведомости на от
деленията, да се изпращатъ отъ Финан
совия вачалникъ незабавно на контро
льора при обшинеката каса за проверка,
който следъ като ги провери, възвръща
ги обратно въ финансовото отделение,
за да ее издадатъ но гЬхъ нуждните
платежни заповеди и се впишатъ въ об
щата раздавателна книга, която води от
четника, който е единъ за делата община.
3. Отчетника, като получи требват.
ведомости проверени, вписва ги въ об
щата раздавателна книга по отделения,
като последните се нареждатъ тъй, как
то еъ наредени въ специалната щатна
таблица, приложена кънъ бюджета и
следъ това издава нуждните по техъ
платежни заповеди и ги предава за под
писване меиъ. Еато се подпишатъ пла
тежните заповеди, пращатъ се на кон
трольора за виза и следъ ревизирането
и подписването имъ, отчетпика ги взима
отъ тамъ и по нататъкъ се грижи за
изтеглюването на сумите и раздаване
то имъ.
4. Реда, по който ще се взтеглю
ватъ и раздаватъ суми отъ отчетника,
ще ее определи отъ финансовия началникъ Хр. Капитановъ и бирника Б. Георгиевъ, като ее гледа раздаването да
става бе!ъ натрупване на много хора и
по редъ.

Брой 143
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ЗАПОВЕДЬ
№ 82
Отъ 26 юний т. г.

.Предъ видъ силно развитата болесть „бесъ* по кучетата въ града и
зачестилите напоследъкъ ухапвания отъ
такива на граждани и кучета,

Общин. управление изказва еъбц.
лезнованията си на блиеките на покойния
Ватирияарна статистика.
Изскланз добнтъкъ презъ *'
м. 1925 г: 92 глави едъръ роготъ д0.
битъкъ, далъ 13,363 кгр. месо и 28,79г
глави дребенъ добитъкъ, далъ 182,38кгр месо иди всичко 29,788 глави д0.
битъкъ, далъ 195,745 кгр. меео,
Приблизително на човекъ се пад:
по 100 грама месна храна дневно, аг
допуснемъ, че всичкото поселение «
е хранило съ такава.
УниЧТОЖеНб е 57 глави добитък*
отъ който 2 вола и 1 крава, а остана
лия дребенъ, всичкия далъ 578 кгр. ме
ео. Унрчтожаването е поради разни бо
лести и недоразвитоеть.
Провпрено е 33,054 литри преен.
млеко. Отбелезва се едно намаление на
уводняване на млекото.
Бпсб е констатиранъ въ 11 куче
та, една котка и 1 чов. Фхапани еж би
ли отъ кучета 22 чел., които ех изпра
тени на антирабично лечение въ Соция.
Отровени еъ 5 котва и 353 кучета.

Заповедвамъ:
Всеки етопанинъ на куче е длъ- !
женъ да води изъ града кучето ей на
ръка и еъ синджиръ иди каишъ, а не
както до сега — само съ каишъ на врата.
Кучета, намерени едедъ б юлий т. г.,
пуснати свободни изъ града, макаръ и
съ каишки на врата, каквито и да съ (лук
созни или не) ще бхдатъ отравяни отъ
общ санитарна власть.
Следене изпълнението настоящата
Варненсно Град. Общин. Управление
ми заповедь въздагамъ на стражата отъ
градоначалстяото, съ съдействието на об
щинската власть".
ОБЯВЛЕНИЕ
Граеоначалникъ: Ал. КолДровъ.

ХРОНИКА
Бюджета на общината
за 1915/26 Ф. година.

Съ надлеженъ докладъ, Кметъ г.
П. Стояновъ, внесе на общ. стветъ въ
^ 5. По требвателните ведомисти на заседанието му на 24 того бюджето
всички отделения да се вздаватъ само проекта за приходите и разходите на
три платежни заповеди: а) за заплатите, общината за тек-1925/26 ф. година.
Бюджето-проекта отбЬлезва:
б) ла добавачното възнаграждение и в)
Редовни приходи 35,333.290 лв.
за процентното възнаграждение.
Извънредни 28,165.665 лв
6. За да не ее забавя своевремен
Всичко приходъ 63,498,955 л.
ното приготвяне на требователните ве
домоети, класирането на общинските слу
Редовни разходи 23,513,568 л.
жители да става своевременно отъ коми
Извънредни разходи 39,985,387 л.
сията, назначена за тая цель, като се
Всички приходи 63,498,955 д.
ама предъ видъ, че за всеко безпричин
Бюджето-проекта се прие по првн.
но забавяне ще носи отговорность този.
ципъ и се избра бюджетарна комисия
който е станалъ причина да се забави
отъ общ. съветница за преглеждането
класирането на общинските служители.
му и докладване на съвета за разискване
Всички книжа нуждни на комисията за
и гласуване.
класирането на общ. елужители, отделе
Дълговете на общината въздизатъ
нията да изпращатъ своевременно на по
на 41,826,930 лв. отъ които 10,549,904
следната.
д консулидирани м 31,276,996 л.-летящи.
Въ сравнение съ бюджета за из
7. За общъ отчетникъ при общи
ната по заплатата на общинските слу теклата 1924/25 ф. г. бюджето-проекта
жители св определя отчетника при Твх за 1825/26 ф. г. е въ по-малко съ
ничевкото отделение Ваевдъ Орловъ, кой 6,936,002 л. въ прихода раахода си.
Богато ее гласува и утвърдии бю
то, подъ лична своя отговорность, изтеглюва и изплаща заплатите на всички джета, ще св повърнемъ по подробно
стите му.
общински служители.
• -—о—
Настоящата заповедъ да се съобщи
Жалейка. Поквнадъ ее е на 26
надлежно за знание и изпълнение.
Юний т. г. въ гр. Жовечъ служилия
при нашата община Чиновника Христо
Кметъ: П. Стоямзвъ.
Никифоровъ, родомъ отъ гр. Севлиево,
на 42 годишна възраеть;
Покойния е билъ единъ доброПечатници .Войииковъ" — Варна. еъвветенъ и трудолюбив* Чиновникъ.

№ 22438.
Варна, 24 юний 1925 год.
На единадесетия день, въ 15 чаеа
следъ публикуване настоящето въ Държакенъ вестникъ, въ помещението на
Варнеиското Данъчно управление, ще ее
произведе търгь еъ ТЕЙн1Г~коикур~енци1,
за отдаване на предпрнемачъ доставка
та на:
1) 36 броя чугунени и 4 броя ог
неупорни вани съ принадлежностите имъ
на сума
324,000 лв.
2) 150 метра железни галванизирани тръби, 90 броя железни галванизирани тештика, 80 броя железни галваназирани муфти, 20 брой железни галванизирани колела всички 3/4 съ инста
лирането имъ, на сума
14,860 лв.
3) Единъ змеевикъ, две втулви
фдамци. единъ люкъ съ тврмометъръ, ед
на центрофугална номна съ принадлеж
ностите, единъ кондензаторъ и единъ електромеръ съ ипеталирането инъ, на
сума
121,160 зв.
Всичко

460,160, лв.

Наддаването ще стане изобщо или
по отдело, и то въ цели проценти вър
ху единичните цени, изложени въ ведомоетжта за цените приложена кънъ поенните условия. Жепающите да взематъ
участие въ търга представятъ 5 % за"
логъ 23,008 лв. въ банково удостовере
ние и предвидените въ чл. 125 отч. за
кона за бюджета, отчетностьта и пред
приятията документи. Предложенията ш»
св привматъ до 15 часа.
Тържните книжа съ нуждните обя
снения, ще се даватъ въ архитектурно
то отделение при общината вейки приехтетвенъ денъ.
Разноските по сключване договора
и публикацията на обявленията еъ за
сметка на предприемача.
ОТЪ ОБЩИНАТА.

