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Всичко, що се
отнзс#-до вестника
••'•да*'*:»? изпраща до
кметството — Варна

"

"•*•• Справки ,
' при пом.'«мета
г. П. Нейковъ. ,

'Ьфй'цйа'лнй' по" 2"лв.
на квадр. сант.;
търговски
по споразумение.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСДА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.!

Броя 1 левъ «к

28 февруари й
:
Дшгр-. На'
Яовить морски Бани. които п{е се строять тази.прольть.
1923 год. избрани'ща и- ятг отъ" "варненскоПереспективенъ йзгледъ **\
1

0
г - 1$..,,Д ДЙ^^ЙмШеТО Об^щогражданскиятъ комцтетъ за
доизграждам на.театъра, гла"Щва своя уставъ, който е под"%исанъ отъ 'Медставителитп,
на всичкц учреждения, „к$рпо"'.рацну « политически органи
зации вг града.
и
"Вгдни на Ожесточени поли-

•••Ги*

т я ; /11'п:-!^-

отъ архит. Богдановъ

-ег ;•?. -..::...

ашчески

борби, г варненскитть
граждани,, вгооЧ/шевени . отъ
една чисто културна идея,
ШбрШ/иха дллежитп и ежбиГт* *' ч- /."<; ч ,
*
*Ш' см "и проявиха по въпроса
' за своя театър» едно завидно
единодушие.
"Два "пМти изоставено и за-, ....... Новите морски бани, строежътъ на които ще] започне тази пролетъ, заематъ едно про
...-ч.-.;•.;«'
гШнал^ два\'плти възобнове странство* отъ около 1800 кв.-метра.; ч;» • • |. ••... ' »-••.•...•:. .-.- •/• •-•»•..-.
,.. Баните се различаватъ отъ .сегашните.по това,'че- кабин&та' не :1се заема*отъ къпящйя се,
но — "презъ 1924 и ,1927 го- а служи аамр за.събличане и обличане,:като дрехите се пазятъ"в"Ъ общъ гардеробъ". Предподини, —. тово дгьло_даде от ;лаг1^ се, че?по-този начинъ въ.новите б а н и т е имаг около" 15С0 места* (СегаЦ1ните> ба"н"и"иматъ
лични-резултати: следг като' около 1000 места .— шкавче.та!И кабини).н Ще се> построятъ две такива 'бани 'отъ^страйй на
чг, Е
'презъ миналото, лгьто, се из-,сега съществуващите*-— едната предъ аквариума.а другата между с'еГашнйте и ' йурйрУйото
""ШзхЪди 'отъ 'фонда близо по -.мостче.,Споредъ.поемните условия всека една отъ новите бани ще струва по около 2 милиона
и 500 хиляди лева.
. ' "• „•• .•
: лшнг^мулионъ за довършване
на вестибюла ,и.фоайето, ос- шева п Земледгълската Банка
* една фондова сума отъ кръгло
: СОО.ОООлева, която до идноах
ш л»трт непременно. ище до
стигне до едцнъ милионъ „ Съ
брали еж знаци:. през,» 1923
'Шини кряхло 250.000 лева;
социални и стопански * '-тради и^постепенното^^йъ^мбя^^б'" со
Щт 1914 и 1925 — 50,000
гПркр.ай многото, разрушени
лева, а^ презг, 1927л година, материални и,морални .ценос- ции, направи да изпъкне дъл циално и екойомйчеекб прирав
бокото значение' и големото няване на отделните инД^вйди.
Ш,-седем» щсеищ и р ж г л о ти, войната,,, особена периода величие
на- новата стопанска
И въ нашата"гис'традала мал
следъне;..,.; допринеси и много
800,000 лева.
за развитието на ; едно ценно форма — кооперативната,, из- ка страна" кбоперацйята^^напра_ "Но почти 'ведно съ възобно- каче.ство у. човечеството,-п уве разъна воляи стремежи на ви значителни завоюваййя; в ъ
вяването деиностъта нп об- личено чувство ,на,;Срлидар- слабия къмъ по гол"Ьма еконо- областьта на! йроизводетвото,
зй оперира«йр^алюоанекмл колмигези»», презг ность ..и,чувство на неразривна мическа независимость', соци най-трудйото пбле
ална справедливость и Соли- не,"размената ;й"' кредита.г Но
връзка!
между
многомилионни
2557, замочжх « глухата бор те чов4щки .същества, която дарность, почиващи нй брат българската кооперация сегпроба против» вгведенитл фондо и часть на,. ремята да , рбита- ската самопомощь.
яви -съ особенъ гуспехъч;следъ'
виШркй, коящ е въ скщ вать ,те.. Д1ежду , многото,,зли- • Старата максима, че чове- войната 'въ областЪта'' наг кре ;
ЩсШ борба срещу ^клощо за ни, рричинени.отъ войната„тая кът.ъ-..е вълкъ за . човека,«от дита. Въ всички големи'й мал
,роследната.,вс«> пакъ. разви у. стъпва все повече, макаръ и ки градове? " С ^ ' основани кре
ооизграждане на театъра.
хората съзнанието, че човеш бавно, но сигурнол-на;'другъ дитни кооперации?тъй нарича
АКО това дгьло нгъмаше сво- кия егоизъмъ е билъ единъ ловешки принципъ — човекътъ ни Популярни- банки. Тия по
итп упорити противници, отъ големите источници, въ е братъ за човека и че само следните, особенно въ по го
теачпърътъ отдавна би бил»миналото и настоящето, за еко- чрезъ взаимопомощьта "И об лемите градове, не само че
ществената солидарность ще много скоро изпълниха свое
о"ов*ршенг. По за пръвг пжтъ номически, социални - и поли се-достигне до онова-културно то
п р е к о предназначение —
тически кризи, раздрусвайки
0Ш дъШ години, волята на вековни-, култури-и връщайки ниво на човешкото общество, снабдяване своите членове съ
я^ противници влиза^ въ човечеството съ години назадъ предназначено му отъ човеш достатъченъ, евтинъ и лесностълкновение ,съ .по силнатаотъ пътя на неговия непре- кия гений, който постига еже достжпенъ кредитъ, "но"те~надневно почти, фантастични ус влезоХа въ стопански области
воля на една, общинска власть къснатъ прогресъ.- . •• •
пехи въ областьта натехника- отъ общественъ характеръ и
I
Истерзаниятъ
отъ
войната'чорешена да даде цгълото си съта.
.Разумътъ подчинява поето- направиха постижения въ това
векъ, а такива беха почти поШетвие на Мщогражданския големата часть-отъ стопански яннно инстинкта и стадното направление,' каквито първите
*®$и,"1ея}*,, за оежществяване слабите съществувания,-по чувство ичовешкото оащество, основатели на популярните бан
търси нова.стопанска органи което, както • е -организирано ки у йасъ едва ли съ" мечтае
не неговата целъ,
на производството, раз- сега, представлява въ действи- ли.' Въ много градове Попу
Театърътъ тргъбва да се до-зация
мената и кредита, която не са телность една кооперация, ма лярните банки, било самосто
йЪради. Ето въпросът» за по мо да му допринесе временно, каръ и несъвършенна въ своя ятелно, било' съвместно съ'об^«'<»|«рт6^л^ е' решек?; , Още стопански облаги, но чрезъ тая та организация и поставени щинската управа,'съ предпри
с
^°ЩЦШно усилие отъ-Стра- нова стопанска форма да пре-- цели за постигане, върви съ ели и успъшиб завършили го
твърди и сигурни крачки къмъ леми обществени предприятия:
на на комитета подкрепено образи постепенно стопанските истинската, смислена и добре , електрофийация, водбенабдявеотношения, между отделните
отъ съзнанието на варненско- индивиди .и държави. Тая нова организирана кооперация,-коя не; канализация, направи на
пгЬ гражданство и дгьлотд еориентация, къмъ нова стопан то, обемаща всички творчески общински хали и пр.
оовгтено,
ска форма и нови стопанска- сили на -човешкия • родъ,' е
Отъ где'Идатъ'успехи и мосамо способна да организира
Нека, спре противокултур- обществени отношения се кон производството и размената, ЩЬТа йа" тия сравнително' нови*
кретизира за сега въ'.коопера
институти ? Техната
пата агитация,срещу фондо- цията* която притъпява част но не вече съ- огледъ за по кредитни'
моЩь" Иде преди 'всичко отъ
ве-й»»* марки, вдъхновена отъ ния ,,инъересъ и чрезъ която стигане индивидуални печалби, основните принципи на""който
тепа хора зарецли*. се сгъкашъобщественото 4 надделява надъ^ асъ* огледъ на пълно и все съ ; поставени • тия 'Стопански
странно задоволяване на дей институти: "с!змопомощьта' и
д\ пречатъ до -край, .«а ее>но частното* Макаръ кооперация ствителните
материални и ду взаимопомощьта. Участието по
та
да
не
е
рожба
на
войната,
светло д1ъло. Знаятъ ли,агиховни
негови
нужди и неговото
а„да има . своя. произходъ въ
'на* цело^о Гражданство*въ
таторитп, че ставатъ несъз • пр-далечно го минало,, все -пакъ пълно и-вечно-добруване. Ко чти
деловия капиталъ' на тия' кре
нШелнй" дрядия на пцотиво- войната, разрушавайки вековни операцията снеминуемо" носи дитни институти ймъ дава на
граждански интереси^
блага, а най главнр вековни побратимяването на народите пълно характери на чисто

ио кооперацията и па-специално ш Популярните банки за града.
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обществени кредитни .^нститу
ти- й~населениетр съ лравр ги
нарича вече .наррдни,Абанки".
Тия .народни .банк^,"^ .които
подлежатъс на^общестренъ и
държавенъ крнтррлъ,мпредста.
вляватъ" пълна _ сигурнбеть за
пласиране на спестяванията на
широките народнид„^аси. И
действително, ^ днесъ',^србственйя капиталъ и влогрв^т^ на
.".популярните^ банки^'
>надминаватъ вероятно" 1х/а,( мйдйарда.
Само, 'Варненската ропулярна
банка разполаг^ днесъ.съ"близо^ б0,00р,0М*'лева сво^Гцапиталъй влогове. Пред^нея, за
доволявайки/вече лйчрите^кре'дитни нужди на^своитъ ,членове, се отвар^т^ ' широкипе' респективни за^нй^атиЪи^отъ
стопански характеръ, засягащи
интересите / н а целртр^ Граж
данство" Тя е ^готова вече да
сътрудничи на Варненската об
щина въ нейната б^агодстрой"
ствена "политика, която ще има
за резултат^ по^обренид на
поминачното; положение на
'варненския гражданинъ!*|1р съ
това'*не' ще" = се" ограничи,, обществено-стопанската^ейчрсть
"на" Популярната бгннг^./^я е
'бждащето* ядро, около* което
Ще се групиратъ всички кооперативи.
' - Подкрепяйки все повече. По
пулярната банка,|( варненските
гражеанй, ' ^ъздаватъ^^своето
'собствено материално /благо
получие', защото банката," за>
регистрирайки", всека" '.родина
по-грйеми' успехи и събирайки
всички спестдвания"да .варнен \
ските "граждани, тле' 'бъ^е^моЩенъ й цененъ, сътруднйн> на
Варненската община въ възтановяването стопанското, поло
жение на града Варна.
Ние пЪрваме
също, че не
1 ,?
Ще; бъде
далечъ
'времетб когаУй*г популярните'' ба_нкй^ въ
сфаната.^събйраййй*' грамадни
материални средства, ^Ш^Йамо
Ще бъдатъ мбщенъ' * ййцйоналенъ кредитенъ' йнститутъ'" за
националното'Ьройзводстко, но
те ще' съумея+ъ''да'обезп"ечятъ
въ всЬко отношение своите
членове и иде бждагь фактори
въ благоустройствено* отноше
ние на градските общини. То
ва не е една идейна прозорливость. Досегашните резулта
ти отъ 4 дейнретьта _ на Попу
лярните' банки.*ни дав{}тъ,.пра
во да твърдймъ" това. Къмъ
тамъ ни водятъ>| фактите.,

% 'ДухЪтшьвъ.

' — Я М «ЛИг«»|Цр' (1.1ИЛР»Л

Всилк Д 8

I се убедиха I
А безусловно &в
че ййе ! проШ^а^е тЩ
евтййб' и "хубаво й" че
9 не желаемъ г. г.*клиев, тит-Ь ни да оотяватъ| аеприятво'изненадани
" следъ гпокупкатй.': "'
1
Нйб * бъ'уДоволсткие 4 се
обаждаме ва № 842
{Ш9мъ «ня\ павакатв г

тчиДндрвй

-; -7'; 2.1

Брой 158

Вярийнпки общински вестникъ

Стр. 2

Въ Общинския Съветъ.
Фондовите
марки за доизграждане на новиятъ театъръ.
л

*~
'••••' Варна при създаването на $<шда.- тшвишяЛ
ро
Изложението на кмета , Н. Попов,. - Ентуеиша н а * • * * » Ч * ^ ^ \ 1 ^ - ^ ^ Г ^ Ш
..брави ;•:•—- ДДебати*..
на, Общинския
Днешното положение на фонда. - Колко суми еж събрани
* " * ^— Решението
™ » ^
\ ют^ Смета.
„

х
- „^.*,т Н Я мапка
ва 1
й
е ^Щ«я
На 19..т.-м.— 6 ч. сл. пл. ците, отъ които ще се съби- . . ц п > ^ У Р ^ Т
заседанието на общинския съ ратъ необходимите суми ва левъ ва въ полва . »а , е*щ
нЬк0ЛК0
ветъ се откри отъ кмета г. Н. доизграждаш. на театъра, ли- ФОНДЪ. -^ :
Превъ месеца или николко
Поповъ, който отговори на за чатъ подписит* и на вемледелПАТИ въ годината ще се уреж
питването отъ миналото засе- ци и на комунисти и на мно
дянив на съвета отъ общинския «еотво граждани Делото е би- датъ »*У*ЧР»?/™""град'
еъветникъ г. Ганчо Неделчевъ, ло иривнато ва общогражданско „ършването нI - Вариен. град
въ които ще се да
по въпроса са маркит*, пуснати дело, като иеточниците на театъръ,
вать
представления,
концерти,
въ продажба ва доивграждане Фонда комитета е посочилъ
кинематографи,
танцовални
ве
следните;
'
на общинския театъръ.
ввбавления, въ
черинки
и
др,
Въ всички театри, концерти,,
На поста пяния въпроеъ —
вапочна г. Кмета — смета ли кинематографи, циркове, вече всички салони, локали и учи
постоянното присътствие, че ринки, нар. забавления —, мест лища.
Забплежка :• Превъ тия дни
отъ гледището на вакона граж ни и лостующи въ гр Варна, ще
даните еж
задължени
да се продаватъ културни марки — ще се ре клеми ратъ стоките
купуватъ тия марки — отго- за втки продаденъ билетъ, при на ония магазини и ваведення,
отстъпятъ най малко
варямъ — не. Нема веконно следнитп, йени: за ложа, балконъ, които
нареждане по" силата на което резерва и I мгьсто по 2 лв, а 10°/о отъ бруто продажбата ва
пост.приеътствие да налага ка за II,,III и галерия мгьсто по въ полва на Фонда
Щ е се направятъ специални
квито и да било такси за до- 1 левъ,
табла"ивъ града зя валепване
ЗАБЕЛЕЖКА:
Контрола
изграждането на общин. теа
на аФиши, срещу условна патъръ, които да бъдатъ вадъл- — чрезъ бюлстинипт за продажителни. И въ същноеть на денитгь билети въ акцизното уп рична ПОМПИЛ» ва Фонда.
Ще се допущатъ поставянето
микого марки насила не се да- равление за слщата цель.
Въ всички локали, магазини, на равни плакарди ивъ града,
ватъ. Ако некой отъ чиновниците некога е превишилъ своя- гостилници, бакали и др се за кино и др. представления,
също ср*щу условна парична
та влаеть— ва подобни случаи въвеждатъ «културни марки
е имало оамо 1—2 оплаквания отъ по 1 лв. — ва направена помощь ва Фонда.
Всички изходящи и входящи
предъ менъ — всички тия оп повунка и консумация —•• въ
бомат — предавани и получава
лаквания съ били удовлетворя полва на същия ФОНДЪ,
вани. За чветьна гражданството
Всички държавни и общински ни отъ гражданитп въ държавтребва да подчертая, че то обя с ления ва търгове и др., нитгь и общински учреждения,
само се е сметало морално за както и баланситв и рекламите ще се помолватъ да се придрудължено и доброволно е пона на търговците, да се даватъ ва жаватъ съ по), една . културна
обнародване на ония местни марка — най малко отъ по 1 лв.
сяло тоя коевенъ облогъ.
вестници, които при обявените — сжщо въ полза на фонда.
** Цельта вамъ е добре иввест
на; да се събератъ колкото се имъ ценоравииси, отстъпятъ ' С т о я щ и т е на пейките въ
може повече средства ва довз
ней-малко 30%> отъ стойность- морската градина — ще се пограждане театъра, който тол- та на обявлението или рекла- канятъ да се снабдяватъ съ по
' кова години е останалъ да мата. Тоя процентъ ще ведър- 1 левъ културна марка.
За всички гореизложени сред
стърчи съ големите си стени, жа началника на учреждението
ивложенй на разрухата отъ и ще вниса въ ФОНД», срещу ства и источници ва усилване
атмосферни влияния. Грижата издавана му общинска кви- на Фонда, да. се напечатътъ
квитанц кочани," марки — 6ива това е била ваета още превъ тавция.
1922 г. по инициативата на
Вс4ка събота, неделя и нра- летчета — купончета — над
люйители на това културно вдникъ — при входа на мор- лежно ваверени:"
' д4ло.
ската градина, ще се продаватъ
Решенията съ утвърдени отъ
Първото общогражданско съ- - културни марки
билетчета общинския съветъ и отъ предбрание е станало въ театър-ъ на стойность 1 л в . — ва входъ, ~ ставителя : на Министерството
' Райко въ." Въ съответния по също въ полва на Фон,,а.
на Вътрешните работи и Наслучая протоколъ се каава, че
На втки капающъ се въ мор- родното вдраве — Варненски
салона се укавнлъ малъкъ да скитгь бани, ще се дава по една окръженъ управитель
побере многобройното граждан културна марка, на стойность
Известно иреме комитета е
ство. Ентусиавмътъ е билъ го- 1 лееъ — въ полза на сжщия прекъснялъ своята дейность и
лемъ, гъаждаиството. живо се фондъ,
,.
превъ време кметуването на г,
е ваинтересувало и
Всека трупа, каквато и да П. Стояновъ пакъ е вапочналъ
тя, се вадължава при го да работи. Но ] въобще деятелвзела прясьрдца тай хубава бъде
стуването й въ гр. Варна да ностьта му до м"ето избиране
ннициагйва.
даде по едно представление въ ва кметъ, не е особено резул
Въ набрания общограждански полва на Фонда. Същото задъл татна, както ще се убедите отъ
комйтетъ съ вливали 160 души жеиие ще иматъ всички общин следващите данни:
представители на равни учреж
ски провинциални трупи На
дения и органивации. Повикани родния театгръ (драма и опера) Устаойотеотона самия фоидъ
е работа на комитета,
на събрание всички с ъ се яви при гарантиране па 60% ва
ли до едивъ.
ФОНД». .
който си действа съвсемъ са
Въ този .прото :олъ, който
Всеки купувачъ на 64лъ мостоятелно и на може да б ъ
по-нататъкъ урежда и ивючни-. хл%6ъ е длъженъ да си куии де предметъ на наши тукъ раН, Поповъ — кметъ на Варна,

Млекоснабдвването на градовете.
(Патви бележки).
Превъ време йа пребивание
то ми въ Германия, ваинтерьсовихъ се да узная, какъ е оргпнивирано снабдяването на гра.довете съ доброкачествено мле
ко, тъй необходима храна ва
всички и особеино ва децата и
болните. Въиросътъ е широко
общественъ, и съ раврешението му се ванимаватъ всички поголеми градове не само въ чуж
бина, где-го всичко се прави ва
да се пбДдбрятъ условията па*
живота и гдето всички техни
чески и др. изобретения ведна
га се иниолаватъ вя същата
цель,-ами' дори и у иасъ. Още
преди 8 години се появиха въ
н*кои наши вестници и списа
ния статии, но тоя въпроеъ: —'
отъ инженер* химика при Вар
ненската окръжна бактериоло
гическа станция — Г. А. Георгиевъ, «тъ Д ръ Храиовъ —
нйчалникъ иа бюрото по кон
трола т млеката въ СОФИЯ,
също и отъ Илия Цоневъ —

Началникъ на централния хи
мически ипетитутъ въ СОФИЯ
и др.
§ ^Общините въ европейските
градовз бе грижатъ ва млекоснабдяването така, както и ва
водоснабдяването; тЪ насърдчаватъ морално и материЕлво
всека частна инициатива ва
уреждането на млекарски цен
трали, а когато липсва частна
инициатива, сами ноематъ та
кава.
Снабдяването на европейски
а
т е градове съ вдраво мл4ко е
рвввито въ една грамадна ин
дустрия, свързана съ ивполвуването на всички отпадъци и
развалени млека благодарение
на което цената на млекото въ
„скъпя" Германия, е по-нивка,
отъ колкото у насъ Яапр. въ
Древденъ литръ краве млеко
струва 30 Фенига = !0 лв., въ
Берлинъ — 32 Ф. = 10.70 лв.,
а у насъ 14 лв. Каква иконо
мия има въ това производство,

виеквания. Ьъ Форма на нои*слания, равбира се^ съвета може
с е ^ к а ж е „ „въ ще ги съ
обща — предамъ на комитета.
оощн
р * е, ^като
^ ^ги обеж
^ ^
Негово право
да ги въвприеме или не.
Господа съветници, новото по
стоянно присътствие, имайки
ва цель да довърши театъра,
се сметна морално задължено
отъ решенията на общограждан
ския комйтетъ и се е мъчило
да ги изпълни, като е съдей
ствувало за пласирането на те
атралните марки. Общограж
данския комйтетъ, чиито председатель съмъ авъ, никога не
билъ тъй деятеленъ, колкото
превъ 1927 г;, което се вижда
отъ следните циФри; 1922 г.
до моето избиране ва кметъ —
началото на 1927 г. събрано
всичко 289.000 лв.
разноски
45 000 лв
на лица 244,000 лв.
Превъ 1927 г. авъ свикахъ
общограждвнекия "комйтетъ и
работата се васили така, че до
1 I т. г. Фонда има приходъ:
1.119,500 лв.
Равх. по доивкарв.
Фоайето на театра
.... ,,,. и др., .,.542,000 лв.
и сега има на лице 577,000 лв.
Доколко доброволно лъ се
подчинявали всички на тгя об
логъ чревъ театралните марки,
личи отъ това, че дори благо
творителните, патриотичните
и др. дружества приеха доброволно това облагане. Ивключение направи само работничес
ката партия, представлявана въ
общинския съветъ отъ г. Ган
чо Неделчевъ, който направи
вапитването и още четирмата
негови другари общински съветници.
г. Ганчо Неоелчнвъ поискялъ
билети ва техната вечеринка.
Чиновника е искадъ да облепи
и т4хните билети съ по 1 лв.
театрална марка, като е см4тналъ, че, ако не стори това,
що се С1здяде опасенъ прецедентъ, който ще отслаби хуба
вото д4ло. Но понеже г. Г.
Неделчевъ е настоялъ, тогава
му с ъ биле дадени билети вместо по 20 лв. — по 10 лв , които не се обгербватъ съ театрални марки Общогрвждансквя
комйтетъ събранъ следъ това,
като вее актъ отъ отказа на
работническата партия да участва въ ивгрвждането на теат-

може да се равбере отъ това,
че рамо «тъ; механическото
оцеждаие на гюмовете, съ кои
то се донася млекото въ цен
тралите, се добива неимоверно
количество млеко, което иначе
отива неизползувано.
Древденъ се снабдява съ мле
ко отъ две млекарски центра
ли: "Ршпи Мо1кеге1", съ пласиментъ средно 50,000 литра на
день и „Вгепга" — акционер.
д-ство съ пласиментъ 30,000
.литри. Т е получа ватъ млекото
отъ околните села и градчета,
и го превовпатъ съ влакове и
собственни камиони.
„Рита*
Мо1кеге1" е по-стари централа и
нема нововеденията на „Бгеша", но принципа ва приготвя
нето на млекото е единъ и
сънгь въ двете централи —
чревъ половинъ часово пастьо
ризиране при 63—65» С, за да
се убияеъ болеетотворнит-е ми.
кроби Следъ това мл4кото се
охлажда до 3 ° С и се вапавва,
при тави температура въ гра
мадни резервоари еъ вмести
мость 5— 6,000; литри, до като
д,йде време ва равнооъ. Сутринь рано между 4 ~ б часа съ

у», « марка.

т

'
,.

Инициатива, Господа съв&
нкци, отъ такъвъ характер
не е една само въ нгшг
грвдъ, но бихъ иазаль цвсички градове и села.
Вамъ е добра известно, че
се очаква на държавна, окрц
на хавна ва всички култур
мероприятия е невъвмояц
Тукъ именно дохождатънац
мощь частичните инрциатщ
Авъ Ви моля, искрено Ви «.'.
съ нашите спорове и решещ..
да не нанасяме ударъ на ху(
ВО то културно дело, да не ('
рввотроимъ — да не го съ1
римъ. Това не би било добр
културните интерес.
н ито за
варненското грнжданст..
на
нито ва престижътъ на Вар
и неговия обп(инеки СЪВЙ
Въ тежклте робски дни сл
чревъ самооблагания се съвдар
ха училища, читалища, цър
вите и пр. Така се с-ьвдадо.,-.
и следъ освобождението ш
жесгво такива На частни
инициатива и на доброволни.
принудителни
пожертвува*
се крепятъ днесъ толкова ц«.
бри дела —. благотворителвйг;
др. дружества. За стжадев.л
ще бъде гражданството, кои
не би имало доблесть и кураж
да се самообложи за съвдавав
Т о на подобни дела. Още по I
съжеление ще бъде, общинси,
съветъ, кой го би попречидъ«
гражданите да следватъ ед»
самооблагане.
"•"..'•Г. Недгьлчевъ: Ние не «
протинъ ивгражДане театра. й
не бива да се облага работни,
народъ. Щомъ се опред**.
процбнтъ на чиновниците 15'|
върху пласирани марки, то«
вначи, че наложително три
да се съби ратъ тия ти кси I
коевенъ начинъ. Въ минадОЧ
суми ва Фонда се събирали"
чревъ марки, а чрезъ кувои'
та, които гражданстяото доор
волно е ваплащало. Чиновни?
т е на тови комйтетъ трда>
да работятъ даромъ.
Кмета Н. Поповъх Тона е г
. бота на комитета, който оДО
д е л я к а к ъ да се пласиратъЧ1
вите и какво да се подври '
пласаторите. Но твърдение'
Ви, че по-рано добропОлно гр»1
дянйте съ плащали — ве,
. верно: дори и хл~е?а е ои4

специелни автоматически апа-;
рати се напълватъ всички съ
дове ва равносъ: гюмове, бутил
ки отъ 1 н '/« литръ, стъкле
ни и алуминеви чаши ва .учи
лищните лавки и трапезарии и
се ватварятъ така, че замърся
ването на млекото е невъамож
но. Гюмовете се пломбиратъ,
бутилките сеаапушватъ съспе
циални картончета. които не
могатъ да .се махнатъ безъ да
се повредятъ, а чашите съ пресно и кисело млеко,- се .• ватва
рятъ съ книжна капачка въ
средата на която — ва чашите
съ пресно млеко •— има отвер
стие, залепено съ тънка хартия.
Ведно съ чашите, пълни съ
пресно млеко се ра8даиа,тъ и масурчета отъ. слама, тоже въ
тънка хартия, съ които се ивс
муква млекото превъ дупчицата,
„Бгегаа" има въ Древденъ
надъ 50 собственни магавини
вапродаване на своите проивве
дения
кашкавали, си рене,
кисело млеко, 'пресно масло и
най вече — пресно млеко. Освенъ това, тя продава свои про
дукти чревъ 30 разносни кару
ци, 4 автомобила и 120 специ."

•*<

цлни ръчни колички. Отъ «
съдове може да се точи .и*'
ко, но въ т4хъ неможе нй
да се налива вънъ отъ цвнтр!..
лата — тава с ъ устроени.
Иввънъ контролата, кой
упражняватъ държавните и»
щински власти върху млеко*
и двете централи . си ии»"свои контрольори, свои хй"1
чески и бактериолигпчески "
боратории, въ които си сте м»*
.чески се изследва млекото в*
вливане и ивливане отъ Д*;
тралата. В,ееко съмнително '
ненормално млеко се отделя'
' страна и служи ва приготви
на други продукти; Благодв)*
ние на всички тия предаивит*1
ни мерки, млекарСЕ{ите Цев1
рали доставятъ бевунречно Мд'
ко. Доверието на консуматор'
т е е толкова големо, че по-Г1
лемата часть отъ тЬхъ упот^
бяватъ млекото бевъ да го в1
рятъ, а млекото- продавано •'
чаши по равните училищни'
Фабрични лавки, трапезарии '
буткй ивъ парковете св ВОЙ»!
, мира изключително неаарено1
уталожването на жажда, или'
вакуска,
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деление на общината еа единъ
документъ съ ввети 300 лева
театрални марки.
Въ душата си не намирамъ
задоволителен* отго. ора на г-нъ
Ще се венчеятъ утре на 22 т. м. въ църквата „Св. Ни кмета. Кмета и помощниците
кола" 2 часа следъ. обедъ.
му съзнателно съ наредили при
нудителното пласиране на теа
Настоящето заменя отделни покани.
Варна.
тралните марки,
Варна.
Въ ваключение кяввамъ: пред
ложението на г Г. Неделчевъ
оАлаганъ.ва тая цель оъ 1 лв. отъ г. кмета е неясенъ и не- е разумно. Ще требва и ние да
При събирането на помощи аа задоволителен*. Тъй както от- ввемемъ решение, съ което да
благотворителни и
културни говаря г. Нейковъ, е обидно. натоварим* пост. присътствие
мероприятия, неуЬкога е имало Значи: ако работническата пар
въ лицето на кмета да внуши
единъ мораленъ натиск*.
тия не желае да даде по 1 лв., на чиновниците да остакятъ
Г, Иодгълчевъ: Нишите билети дайте й билетите Комитета не гражданството съвсемъ добро
с* представени въ общината е свиканъ по искането на ра волно, който поиска да плаща
на 4 т, м., а вечеринката беше ботническата партия, а по ио- еа марки.
на 8 е* м, Огидохъ при г. Ней
кането на кинемотограФИстите
Б. Божиновъ. Авъ, самъ конковъ отъ името на нашата гру въ града. Ние не желаемъ теа статирахъ при г Бончевъ, че
па и го помолих* да не се так търа да изградим* съ работни на едно повволително ва стро
суват* билетите, като му вая
ческите стотинки, а съ средст ежъ беха облепени ва 360 лева
вихъ, че ако е доброволно това вата на оневи, които имат*. театрални марки,
облагане, ние можем* да да- г. Кмета и др. длъжностни ли
Инж. 77. Бончевъ. Това беше
демъ не 300 лв., е 500 лв.. ца еж, длъжни да квжатъ на еа единъ голелъ архитектурен*
(Пререкание между П. Н йковъ комитета: ние желаемъ да Ви планъ, който единъ богаташъ
услуясимъ, но не по тови на- на долари получи и съ готови Г. Неделчев*).
*
, Правя предложение* общин- чинъ.
ность се отзова на поканата на
. ския съветъ да ввеме решение
Кмета Н. Поповъ: Стопаните чиновника да помогне на театра.
въ общината да св турятъ та на кинематографите, единъ отъ За него това беше малка работа
белки, че купуването на теат които г. Гачевъ представлява, и доброволна.
рални марки е доброволно и се събраха и сами се съгласи
Ст. Савовъ. Всичко онова, ко
да се аабрани на общинските ха доброволно да облепватъ ето се е* правило отъ когото и
чиновници да получават* про- иввестни по скъпи билети съ 1 да било авъ считамъ, че то е
цент*.
лв театрална марка н това съ било въ равревъ съ мисъльта
Кмета Н. Поповъ: А«ъ се боя декларирали пиоменно. Вънъ на основателя на топа дело. Ние
отъ ва*ко решение, което би отъ това еъгляшение нищо не требва да се' ръководим* отъ
е правено Отъ известно време, тези принципи. Не бих* ввелъ
отслабило пласирането на мар
, кит* и съмъ убеденъ, че по- обаче, кинематеграФиче правя?* думата, ако от* доклада на кме
,.отано1яването му е опитъ да всичко ва да манкират* на та не чуех*,, че се давало по
ее спри довършването на теа поетото 8»дълж(°ние
15% на чиновници по събиране
търа, Авъ пакъ моля да св
Д Янакиевъ; Ние требва да суми ва Фонда. Моето убежде
отърсим* отъ всички ВЛИЯНИЯ се ванимаемъ какво требва да ние е, че щом* давам* лептата
и амбиции при обсъждането на бъде отношението-на общинс си, не може да се да на като
- това дйло и да не посягаме кия сьветъ като учреждение процент*. По' тови въпрос* ние
-, върху него. Общин"ките чинов- ваконенъ институтъ къмъ на можем* и требиа да се произ
; ници, които пласиратъ марките, режданията и решенията на несем*. По вакона н,;кое длъж
ностно лице не може да взамп
* не получаватъ всички процентъ. единъ общограждянски коми
*••'.'• Такъв* се дава на оння са тетъ, който не действува по дарь, освен* съ раврешение от*
мо, които правятъ усилия да известни вакони и н4ма прано началника си. Требва ли об
щинските служащи да събвратъ
пласиратъ марки" Така, иапр., да иска варненското гражданст
чиновник* който.издавя равни во да плаща иввестои суми 1 б°/о, -Авъ не искамъ, когато
те филети, също и чиновници чревъ ФОНДОВИ марки. Тричлен гражданството ивлива отъ об
щината да излива съ негодува
те, който продават* билети на ната комисия на дружбащина
•'*• баните, касиери и др, не полу ната като вве тави инициатива ние. Това не е къ интереса и
чаватъ нищо Комитета дава имаше предъ очя тави хубава на самото дело. По такъвъ.наидея. Ние съчувствуваме на чинъ ние убиваме желанието да
;процентъ ва да. поощри пласи
ранвто, иначе нищо не ще се нея, но апелираме да се реали- се помага на тови комитетъ
постигне. Държавата въведе съ вира чревъ съзнанието на Вар Тукъ има,едно морално давление, а това не требва да бъде.
ааконъ марки ва постройка на ненското гражданство. Нкка то
съдебна палата Има и ФОНД* гава всеки даде лептата си. Но
Я. Цанковъ. Още при повди
.ва постройка на домъ на праз ва цельта авъ не виждам* го гане на въпроса г. кмета не да
леми пожертвувания пъ нашия де веднага отговор*. Немало
ниците и ва него се плаща про
центъна пласаторите еа да ги градъ. Ние апелираме, и д н и т е , ващо да се бави. Той въ жела
ако иматъ — да дадатъ, но не нието си да подпомогне коми
насърдчи.
. .
ка и вкусят* отъ благата на
П. Нейковъ: Всички дружест театъра. Въпроса е ва начина, тета ва довършването на театра,
ва нревъ вим!та съ. плащали по който комитета ще требва се е престаралъ. Авъ подържамъ
; марки на билетите си, единст до събира пари. Комитет* не предложението на г Неделчев*.
Г. Даскаловъ. Огъ всека кле
венно само работническата пар. може да вадължи общината да
тия ое е противопоставила, пласира театралните марки на чка стрела, не става. Не требва
'чревъ представителя й Г. Не гражданството.
Кмета
като да обвиняваме пост. присътделчевъ. Свиканъ комитета, вае председатель на тови комитет* ствие и нека оставим* както
решение, че щомъ работничес е длъжен V да даде своето си е вървела работата до сега.
Тови, който не иска да плаща,
ката партия не желае да ввеме мнение.
нема' да плати и нема как* да
марки аа билетите си, нека й
го принудят* да плати. Да се
°е дадатъ бевъ такива.
Имамъ положителни сведе
* Авр. Гачевъ; Отговора даден* ния, че въ архитектурното от-- приеме предложението на г Не

делчевъ, вначи да се спъне до
вършването на театра. Предла
гам* да се мине на дневенъ
ред*.
Кмета Н. Поповъ. Ав* се рад
вам*, че единственния укор*,
който ми се прави е, че съмъ
се постаралъ повече ва доброто
дело. Гордея се съ това. Бихъ
се срамилъ да ме укорите въ
леность. Декдарирамъ Ви, че
никой не е принуждаванъ на
сила да купува марки и ще
припомня на чиновниците да
бъдат* внимателни, А въпроса
ва процентите ще внеса въ об«
щогражданския комитет*. Всекакво решение ще бъде излиш
но и пакостно, ващото отслаб
ването на пласирането на мар
ките въ общината, която е
пряко заинтересувана Фонда поскоро да нарастне ще зареви и
други учреждения и Фонда ще
остане тамъ, гдето е сега.
Авр. Гачевъ Поддържа пред
ложението на г. Неделчевъ. Вие
не можете да градите театра съ
стотинките на измъчения работникъ. Да плащат* богатите.
Кмета 77. Поповъ. Това е де
магогия, ващото бедните нада
ли на 3 годкни ше иматъ да
плащатъ по 1 лев* ва подобни
марки и ако плащатъ въ Форма
на помощь ще го ввематъ отъ
общината стократно.
ЩКр- Петковъ. Авъ не считамъ,
че пласирането по тови начин*
на марките е принудително.
Когато комунистите имаха об
щината, тогава т е нласираха,
наистина, принудително марки,
но не за общо добро дело, а еа
постройка на своя клуб*, Мене
ивнудиха да платя 140 лева, ва
щото иначе не искаха да ми
свършат* работата. Да си ми

един* следъ други бърватъ да
въведатъ най новите апарати и
методи, ва да гарантиратъ дос
татъчно и вдравно млеко. Та
кава наскоро построена млекарска централа е „СЬе8Шй(;
Гагтз* въ Вашингтон*, която
вероятно е и най големата .въ
скъта. Друга такава е „Мо1кега \№адпег" въ Чикаго, иввест
на под* името „5оппепНсЬ4 —
Мйспяп1аде" (слънчева центра
ла), поради грамадните й про
ьорци.
Напоследъкъ и у насъ се по
явяха такива инициативи Така
нанр. преди 3 години въ Плов
дивъ се основа млекарско нкц
йон. д стно, което поради некомпетентностьта на персонала"
и примитнвноетьта на инстала/цията не можа да успее.
/
Миналата година въ нашия
градъ се тури а< нояа на една
районна млекарска кооперацир,
съ цель да органивира всички
проивводители, около Варна —
еа еъвдаването на млекарска
централа во пора и недоверчивостьта на нашня
проивподитель въ подобни начинания,
кооперацията е още въ вастой.

Отъ страна на Английското
благотворително д ство „Спасето Децата" преди една година
СОФИЯ получи единъ цененъ по
дарък* — една дела инстала
ция еа пастьоризиране дневно
около 3000 литри детско мле
ко. Софийската община отъ своя
пъкъ построи специално поме
щение за около 1,000,000 лв. и
вероятно още тави пролеть ин :
оталацията ще почне да Функ
ционира. По тови начин* СО
ФИЯ ще бъде п*рва снабдена
е* млечна централа, макар* и
в* миниатюрен* вид* и само
ва детско млеко. Мл+кото ще
се продава в* запечатани бу
тилки отъ по V* литъръ.
Да се описва сегашния начинъ ва онебдяване на гр, Вар
ла с* млеко и да се налагат*
неговите лоши страни, е из
лишно. Контролирането на млекопродавачите е почти невъз
можно, тъй като т е съ по вече
отъ 250 души и всеки отъ техъ
продава по петъ шееть вида
млеко или всичко нвдъ 1200
вида млека, когато при модер
ния начин* ще има само 4 ес
тествени — типа млеко : кра

:

Приимуществата на центра
лизираното^ млекоснабдявяне е *
големи, ващото дават* съвършенно пречистено, небевмаеле
но, вдраво и по-евтино млеко.
"Ъ една отъ Древденските цен
трали въ. химическата лабора
тория ми показаха намук*,
прев* който е прецедено млеМърсотиите беха страшни. Пра
виха ср»внение предъ мене на
пречистено и непречистено мле
К0
-Равлвката бешепоравителна.
Апранительтъ на централата
ми се похвали и съ Българско
кисело млеко, приготвено въ
малки бурканчета, ва пушени с*
книжно капаче. Млекото 6Н
вкусно и" бидейки любител* на
киселото млеко с* охота си
хапнах*. Узнах*, че киселото
мл4ко си пробива бърво пътя
в* Германия и декарите го
много препоръчват*.
Всички съдове се чистят* е*
нрвла вода механически и ней
моверио бърво, така се и ив
«уганввтъ..
Подобни млекарски централи
има и-цъ Верлинъ. Тамъ е , и
най големата въ Германия —
«ВоЦе Менге*" —-, реномирана и

преустроена превъ 1925 -1926
год., така, че тя представлява
последната дума на Германска
та техника. Дневно преработ
ваното млеко въвлива на 200000
литри. Тукъ се провввеждатъ
освенъ споменатите при други
т е централи продукти, още кавеинъ, кондензирано м л е к о ,
млечна вахарь и пр. ВоПе раз
полага съ около 250 оиециални
автомобили и ррвносни каруци
и 150 собстненни магазини ивъ
равните части на Берлин*.
Почти всички германски градоие иматъ свои централи, да
же малки градчета, като Оо1потс, 0,1искЪогп — при Хамбург*
и др отъ по 20,000 жители ив
правятъ изключение. Интерес
но е, че еа да се осигури доо
татъчно количество млеко на
големите градове държавата
им* е обевпечила около техъ
специални райони съ радиус*
отъ 3 0 - 4 0
клм. Млечните
централи въ Берлин* доставят*
млекото отъедно пространство
с* около 100 клм. радиус*.
Тови начин* ва млекоснабдаване е въвприетъ и отъ всич
ки американски градове, които

нем* на дневенъ ред* и да не
губимъ направно времето си.
Да не рушимъ това, що други
еа общината градятъ.
Дяде се на гласуване предло
жението на г. Неделчевъ. Кме
та чете само 15 гласа. Отъ сре
дата на трудовата група некой
вика: „и П. Стояновъ гласува
за насъ." Кмета констатира то
ва и обяви болщинство.

^Г^у,
Жици и електрически
Швуръ
Крушки
Абажури
Полилой
Фасонни
Ключове
Вергмавоси трхбя
Трансформатори
Гърмиотводи
Елементи
Батерии
Фенерчета електрически

хубави и ефтини
при магазинъ

кнлнтчн мит
Телефонъ № 345.
Четете „Варненски
общински вестникъ".
Печатница
Добри Тодоровъ

Щастие за Варненци
е случая че най ш сле въ Варна се откри модерно
устроена работилница за всички видове

ТШЕМК

и ПРУЖИНИ нъ която се израбътвать попайпооледнигв виенски молели, отъ специалисти май
стори при цени, съ 30% намалени отъ ф.чбрич
нит*, а за аровиацията и за търговци при пор-ъчкч
съ отстъпь. Изработка изящна, сь отлични художе
ствени пейсажи и декорации, приема се зачена о
сгари анг/тийаки кревати и поправка и пребоядисваме
стари н^евати ул. „6 септември" № 44 въ зданието
на Вуйолу — въ двора.

КШ8Р

«5 Догоре».

ве, биволско, овче и кове. .
Въ Варна превъ иимния севонъ се консумира дневно око
ло 8 ОоО литра млеко, а през*
летния — над* 13 000 литра.
Една добре овбаведена млекарс
ка централа въ Варна, като ин
дустриално предприятие, може
да поеме доставката на горно
то количество млеко отъ окол
ните села и при една чиста
печалба само 50 ст.л на литгръ,
ще има завидни печалби. Ето
едно предприятие, колкото обгце .
полезно, толкова и доходно въ вло
жения капиталъ.
Повдигамъ тови въпросъ, ва
да привлека вниманието на
всички културни и благотвори
тел ни дружества, на всички
дружества и банки, особенно
които иматъ народни спестява
ния, на всички общественици,
а също и вниманието на всич
ки родители. Съ общи усилия
всичко се постига, й общината
би могла да се притече на по
мощь твърде ефикасно на една
инициатива, еа модерно мл!жоЗ
снабдяване на града.

Новите общински танси, берии и др.
За лтшите срещу издаване
свидетелства, удостоверения,
извлечения, преписи, право-.
г лителни,гсправии м пр.
Свидетелства за: "**
Иравоучаотие въ търгове

•^роЙбв *

Варненски общински вествикъ

Стр. 4

За подвижна
(амбулантна)
ръчна продажба годишно 50 л.
д) За подвижна р&чна про
дажба на определени мЬота
годишно 50 лв ; е) За подвиж
на ръчна продажба на оиред/Ьлени места оъ маси или
тозгяхъ годишно 100 лв.
За игране, свирене, пеене
и показване, любопитни пред
мети ши животни по' улици
те и общите места (чл. 65
п. 25 отъ закона) ое взема:
а) На трупи за театрални
представления,,циркове, оеан •
си, вариетета и др. подобни
по 200 лв. - б) На 1гЬвци,
свирачи и показващи любо
питни предмети по 5 0 . лева. .
в) На певци и свирачи (тру
пи или. оркестри) • въ разни
заведения по 100 лв,

стративните и > фиввноови
власти по , разрешение на
равни спорове: за поржчидалства: предъ разни учреж
дения
и уверения
или
описания за ипотеки по 50 лв
Снабдяване съ патентъ за
хазартни игри (иградни домо
ве) които се откриватъ въ
Варна, оъглаоно закона за
, хазартните игри по 50000 лв.
чПравоучаотие въ общин
житна борса ; за закупване
храни отъ търговци на едро,
валидно една година отъ из
даваннто му 1000 лв.
Правоучастио въ . общин.
житна борса .па , занаятчии
ва, дреово за купуване храни
ва заведенията ой, така също
и ва поданство (какъвъ поЗавериа на:
даникъ е) за предъ легации
те по 100 лв.
Поръчителство или гаран
Поръчителство ва замина ция, основна такса по 20 лв.
ване надъ граница: за озем
За същите поръчителства
ляване, за изплатени общин. надъ 50000 лева се взема
такси и за учащи се да имъ добавъчна такса върху сумапоолущатъ предъ разни учеб -та по 1%.
ни заведения,по 20 лв.
На всеки препиоъ на мах
Но чл. 3 отъ закона з.а ленски свидетелства, за по
поощрение на местната ин лучаване пари отъ 500 лева
дуотрия 500 лв.
нагоре и др. .подобни по 10 л.
Удостоверение аа даване
Забележка: Отъ разни дру
подъ,наемъ жилища ва ку ги удостоверения или свиде
рортисти въ курортния квар- телства неупоменати по горе
ттлъ на отая за целия се св взема по 50 лв.
зрнъ по 100 лн.
Безплатно се издаватъ
Удостоверение ва открива
не на равни сезонни заведеСвидетелства за бедпость.
дения по булева рдъ „СвивниСвидетелство за бежанци,
ца" и ул. „Фердинавдъ" и че ож такива т иматъ каче
,и „Приморска" 300 лв.!]
ството на такива. •

ва отдаване подъ наемъ или
продавано „.общин. дгагени,
будки, ниви и аравцни места
й занаятчии само]'ва доотавки по опециалноотьта .имъ,
иврично упоменати и въ сви
детелството : за снабдяване
оъ позволително за нравсносене оряжие: за освобожда
ване вещи отъ митницата и
гаранция аа внисане вещи
по 100 лв.
Правоучастио въ държавни,
окръжни и общински търгове
оъ валиднооть . една година
отъ датата на ивдаването имъ
по 500 лв.
Чеотность и благонадежднооть и ползуване оъ граж
дански и политически права,
ва постъпване на служба,
семейно положение и 8а по
лучаване добавъчно възна
граждение по 30 лв. .
Самоличнооть при снабдя
ване оъ лична карта по 10 лв,
Приемане поданство 1000
лева.
Правопривнаване на комиоионеротво и екепедиторство,
както и «|а \ пжтующи разни
агенти и за осиновяване по
300 лева.
Кръчмвруване-правопродаване спиртни питиета ва
дребно, опоредъ разряда: а)
Свидетелство 8а поборичеПреписи, извлечения и
1-ви разрядъ въ помещение
отво и оиълченство оъ прлва
справки.
до 60 кв. "м; 100 лв. б) 2-ри
на такива,
раврядъ въ помещение до' 120
За препиои
отъ равни
Свидетелство за прослуже
кв. м. 200 лв. в) 3-тп раз удостоверения и воекакви
но
време на общинска олужбарядъ въ помещение до 180 други официални книжа до
Свидетелство
ва убитъ врекв, м. 250 лв. г) 4 ти раз- две страници се плеща по
Денъ
дивечъ
Счл.
10 отъ за
ряеъ въ помещение отъ 180 * 30 лева.
кона
8а
лова).
ч
кв. м. нагоре 300 лв. д) На
За всеко извлечение отъ
Свидетелство
ва
произхода
едро безразлично въ кой раз данъчните и оемейни книги
на стоки за износъ.
рядъ е по 500 лв.
ое плаща основна такса по
Удостоверение за ипотеки
Забележка: За продажба и 30 лв.
предъ
Б. 3. Бавка, съгласно
на финни питиета на дребно
Забележка: За воеко извле
вакона
за ожщите банки.
или едро се взема 5 0 % по чение - върху оценката на
Медицинско
свидетелство
вече отъ горните такси.
имота се плаща и добавъчна
отъ
общинския
.>.екарь
ва отТютюнопродаване на: а) такса и по 1%.
пускъ
и
служба
на
общински
дребно 20 лв. б) едро 300
За воекаква справка по
служащи и на бедни ученици
лв. в) листи 1000 лв.
данъчните и емлячннте ре
Правопродаванб на огне гистри по тия въ техничес за псотжпване на училище.
стрелни оръжия, барутъ и ката дирекция и другите от
За таксите отъ катафалки
иатрони: за адвонати и ва деления ое взема по 10 лв. за погребение, механически
За дубликатъ на санитарни
ПЪЛНОМОЩНО предъ акцизните
стълби, помпите и пр.
власти за управление питие- книжки и други документи
За катафалка екстра оъ 4
продавви заведения по 200 лв. по 50 лв.
За правовнаояне на огне
Забележка: За преписи и коня и съ покривки на коне
стрелни оръжия, барутъ, па извлечения повече отъ две те 1500 лв..
трони и пр. и ва дирене ва отраници ое взема за всека
За катафалка първи раз
мини по 500 лв.
пооледующа отраница по 10 л. рядъ оъ два коня оъ покрив
Правоупотребление на отки на конете 400 лв.
Позволително з а :
. ровни вещества при занятие
За катафалка втори рази търговия, както и за кан
Правоварене на производи ряеъ съ два коня безъ по
дидати, прошенопиоци и хо тели свой пращвнки на каванъ кривка. на конете 80 лв. *
датаи и снабдяване оъ зад- по 10 лв.
Ивраилтянте пчащатъ ожграниченъ паопортъ по 50 лв.
Правоварене на производи щите такси, а когато не се
Ннследници на имоти ое тели на пращинкиогь закупе
ползуватъ. оъ общинска ката
взема опоредъ емлячвата ивъ но грозде и разви плодове
фанка, само оъ конете плаоценка: а) На стойнооть до по 20 лв.
щатъ: а) За 4 коня оъ по
50,000 лв. по 50 лв. б) ва
Продаване на стоки вънъ кривки 1000 лв. б) За 2 ко
отойноогь до 100,000 лева отъ местата определени за
по 100 лв., в) на стойнооть сергии ое взематъ следните ня съ;покривки 300 лв. в)За
надъ 100,000 лв. по 200 лв, такси: а) Затротоарите предъ 2 коня безъ покривки 80 лв.
Забележка: Бедните и при
заведенията и
витрините знати за такива, ое ползуватъ
Удостоверения за:
вънъ отъ строителната линия
Правоооботвенооть на не- до 60 ом. годишно 50 лева. безплатно оъ катафалката по
дввжнмъ имртъ ва оиабдява- б) За поотавяве маси предъ п. 3 отъ настоящата тарифа.
За наемъ на. градската
но оъ нртариалеръ, зктъ или заведенията за воека маса
ръчна
помпа се плаща за
продажба: за имотно състоя годишно 50 лв. в) За про
първия
чаоъ по 30 лв.
ние т и доходнооть предъ еж- дажба на колички взъ града,
За
наемъ
на градската
дебвите, духовните, админи грдищро за кола 100 лв, г)
ръчна.-помпа ое плащат ва

воеки пооледующъ 1Ашзъ V по г ^Х)г&й№1Ь давани за ва(
джийнпци подъ наемъ \\
10 лева.
За чистене нуждайците и Ьте производството.
Отъ места за
помийните ями, таксата ще
к
р
ъ ч м и , « за рзават*
св събира оъглаоно *• сключе
"грънчари,
обущари и др. №
ния за това договоръ.
а)
Въвъ"отъ
чертите на гр,
За наемъ на големата ме
да
и
предградието^
^есъ^Сй
ханическа стълба на день
меоъ
на
кв..
мГ
месечно
по
200 лв.
лв.'
б)
Такива
въ"*
чертите
,
За наемъ па малката меха'
ничеока стълба на* чаоъ по "града (чаршийоки'ме'ота) (
10 лв.
. кв." м. месечно по 20 лв. \вънечаршийскн ц
За наемъ на общинския Такива
!
ота
на
"кв."
м^мбоечноао Ю
наренъ валекъ, дававъ на
'Забележка:
За 5,и1вййвд1
частни лица и учреждения
0/
за валиране се взема по 1500 съ''б'0 о'по'малко.
Отъ меота за табахнв
лв: на день, като общината
черварници,
за салхани-и 1
даде въ услуга на парния
за "|абЬц
валякъ надлежните машинно " отармаджийници,
1
калбаои
идр.'
йа
йв. -лм. '(
оти, огняри, нуждното коли
чество горивенъ материалъ и дишно пъ 50 лв. л
Отъ места опрделени
пр, (Общинския оъветъ има
менажерии,циркове, 'акро{
право да повишава таксата ;,
ти,
гимнастически
тр^пи |
съобразно оъ поскъпване на
:
кв.
м."месечно
по'
2
1в. '
материала и въйнагрв&дението
Отъ
меота
ва
изложение
на персонала 1500 лв
Забележка: За израилтянигЬ резви восъчни фигури, мш
е задължително да ввематъ кончета, люлки и др.г дете
'играчки'на кв. ™м. йей«
общински коне.
по 10 лв.
Отъ 'места цр*едъ лт
За'наемъ отъ общински
магазини или другаде ш
имоти.
бжде поаволено-ва пренам
Огъ места оиреде^ени за
на храни на _кв. и . дйи
марангови (маунаджии), лод
по 1 лв.
ки и работилници на кв. м.
Отъ ниви," боо*танн, ва к.
месечно по 3 лева.
то на публиченъ търгъ ви
Отъ !места определени за
ое явили конкуренти изд
стоварване железни етройтет
вателно не 'оъ могли 'р,
ни материали, потрелй, плуго
дадатъ подъ наемъ, на ]
ве.и др. на кв. м -месечно
каръ годишно, опоредъ т
по -4 лв.
горията по 30 50 лв.
Отъ местата определени за
Отъ меота отпуснати *
стоварване керемиди, ту*ли,
свинарници, оаи, кйшарн
кюн ове, горивенъ материалъ
добитъ!къ въ'нъ отъ че|я
около гарата и пристанището,
на града и предградията I
както и дървенъ отроителенъ
кв.
м. годишно 6 лв.
материалъ, дъски, 'камани,
Забележка:
Такива "въ 1!
мертеци и др. на кв м. ме
тите
на
града
не се Ш
сечно по 3 лева.
Отъ места за продаване ляватъ.
Отъ меота за складир
сено, плева, фий и др. на
на
торъ вънъ отъ черп
кв. м. месечно по 2 лв.
на
града и предградия^
За разтоварване материали
кв.
1й. годишно по В лв.
по улиците, тротоарите, пъ
Отъ места ва ризни р
тища или ' други общински
празни места за новостроящи тилници (ковачници ьа №
постройка и ремонти месечно коларници) и др: вънъ 1
а) Въ чершййоки павирани чертите йа грйда й - Йре|
или шосирави улици ва кв. дията на кв. й. год.ашно пб!
м. месечно 15 лева
Забележка: Огъ места
б) Въ нечершийски, непа- същата цель въ чертвЙ
вирани или нешосирани ули града и предградията на
ци на кв. м. месечно по 5 л. м йечечнб по 4 лв.
Забележка: Въ новостроя
Торъ отъ общински ^
щите квартали не ое събира ви ями, за една кола Ь
такса. Теви такси се оъбиОтъ места за тухлени
ратъ за целъ меоецъ незави керемидарници и др. 8"А
симо колко дни еж оюели производството
презъ този меоецъ. ~
Такой бтъ продавачи,
Отъ места аа държане кос кйфли, сладки, бадеми, <*
ти отъ животни и кожи, и др. въ морската гр«|
вънъ отъ чертите на града и месечно по 50 лв.
;предградията на кв. м. ме
Забележка: Годйшяип, •/
сечно по 2 лв;
вми що се оъбирать в»1^
Отъ меота давани за раз въ предплата, оледъ като
въждане кокошки и др. до
получи разрешение отъ п
машни птици вънъ отъ чер щивокото упвявлейие'й'/
тите на града и предградията калбндУренъ меоецъ и*я
на декаръ годишно 10 лв.
дина ва която се наем»
(М

Д-ръ П. Д. Скорчеве
БакТерйологъ
л е к у в »•

д

вжтрешни, детски и кожни болести 0
ул. Миладиеова, 22 (до мджката гиивазигя)-

с

с
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