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Ь. Наред* съ грижиЖ. Тоневъ
тп> за благоустро Ярхитектъ урбанистъ.
яването на града
и за създаване по сносни помингчни условия за граждани
Нарастването на големите
тгь, пост. присжтствие по градове е станало такова, че
лага не.по малки усилия и за то неможе повече да продъл
културния напредък* на Вар жава ивоставено на волноетьта
на. Издигането учебното дп>. на оъдбата или капризите на
ло на нуждната висота, е би частните интереси. Ако марла и, ще бяде една отъ ех- щътъ на това нарастване за
щественитгь грижи м* днеш- въ бъдеще не е осигурено отъ
нитгь управници на • Варна.
мерки и правила отговарящи
На утрешнитп, граждани на компдектътъ нужди на екона нашия градъ тргьбва да се номично, естетично и соци
сгздадатъ условия, които да ално развитие, това би при
гарантиратъ тпхното редов чинило фатална катастрофа.
но обучение. А тъкмо такива
Единъ отъ най болните на
условия днесъ липсват* въ на деня въпроси, това е цир.чушия градъ. Ако проследимъ лацията — чието разрешение
ежеюднитп, отчети на учи- се затруднява ирогреоивно оъ
• лищнитгь власти, ще видимъ, огромното производство на ав
че учебното дпло въ Варна е томобили. Можоби въ Бълга
страдало, преди всичко, отъ рия още не го чувствуваме,
липсата на достатъчно поме но достатъчно е да погледщения. Като резултатъ на немъ другите страни, за да
тази тъй голтьма липса, въ се убедимъ че и въ наоъ не
повечето училища, основни и ще закъснее въ съответните
прогимназиални, се водятъ по- размери. — Въ Съединените
~лудневни^*ШйШтия, а товау Щати етатиогаката - иокавва,
безспорно, не може да не се от ча понаотоящемъ на 4 души
рази върху редовното и пра се пада единъ автомобилъ.
Въ Франция броятъ имъ е
вилно възпитание «а младенадминзлъ отъ 500,000 презъ
жъта.
Лост. присжтствие на об 1920 год., на 1 милиопъ въ
щината' и уч. настоятелство, 1928 год. (т. е. на 10 души
подкрепени отъ общ. егветъ единъ автомобилъ). Същото
явление е констатирано въ
решиха да построят*, на пър
Италия, Германия, Англия и др.
во време едно модерно учили
До колко този въпрооъ мо
ще въ квартала Араба Конак*,
же да представлява опастность
отъ каквото въ тази покрай
8н нормалния животъ и пронина на града, отъ дълги го
гресъ на гредътъ (ако нужддини, се чувствуваше голгьма
ните мерки не еж били взе
нужда. Средствата за изграж
ти предварително) достатъчно
дане на това училище ще се
е да прочетемъ появилата се
вземат* отъ фонда „Коопера
напоследъкъ статия въ амери
тивен* строежъ на училища", канския в е с т н и к ъ „Пеегшв
чрезъ сключването на единъ Тау1ог", озаглавена: „Ню
дглгосроченъ заемг. Кмета ». Йоркъ, — градътъ който уВ. Поповъ ходи въ столицата мира отъ евойта височина и
по уреждането на този въ движение." Оплаква се поло
прос* и днесъ, ние сме въ по жението на кварталите, окол
ложение да съобщимъ, че зае ни на улица № 42 и 8ехт?ма е вече сключенъ, сумата е 1нт. борнирани отъ 30—50
отпусната и доизхраждането етажни здания (съ по 5 — 1000
на училището е напълно оси обитатели) построени — безъ
гурено. Както е известно отъ съответните имъ улици да съ
* схщия фондъ се построи ми предвидени за едно такова съоналата година хубавата сгра то население.*)
да на училището въ Сесъ
' Знае се, че ва да се пре
Севмесг.
мине съ автомолшгь^въ съ
Предстоятъ да се постро- щите квартали едно раветояятъ и други училища въ града, ние отъ 800 метра, вуждно е
въ ония квартали, кядето се 28 минути. . . . „Известно е,
чувствува най-голгьма нужда пише вестника, че Ню Йоркъ
отъ такива пакъ отъ фонда е единъ отъ градовете, къ
ъ Кооперативен* строежъ на дето пешеходеца циркулира
училища." Остава, общината по бърже отъ всЬко друго пре
да заптие нуждното число возно средство на улицата".. .
дгьлове и да бжде редовна къмъ Същия въпрооъ не по-малко
фонда.
живо интересува и француа•••н.мннииииишашишннш.ииаямн1 ката столица. Правятъ се най•а

ловъ варна.

Четете
"Ваненски общин
ски вестникъ"
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ч-^ямя»

цели квартали може би . . .
Пазете децата отъ^
или окупиране на безъ т/й
скарлатина.
малкото вътрешни дворове
(и оъ това унищожаването на
Скарлативата е болеоть сил
дълбоки проучвания и всевъз вече съвсемъ недостатъчните но заразителна и много опас
можна проекти и предлагания. и редки праздни пространства на, защото се явява епндемиЕто какво ни даватъ ста ва оъвдаваъе на „Рагкше" чески, — може пзведнъжъ да
тистиките отъ юни 1929 г.: (парково аа автомобили — вабодйятъ много деца въ учи
споредъ английския терминъ).. лище: цело некое отделение,
На кръстопътя: Вие Еоуа1
Да, необходими оъ сега жерт клаоъ, целъ кварталъ отъ гра
и Пие Зайи-Нопоге* (Парнжъ)
ви и то окъпи жертви 8а да и пр.
минаватъ средно:
да се откупи грешката на
Скврлатината най често св
. На день на чась ,къеогледотвот6"!'... А каква пренася отъ болно на вдраво
Автомобили
14450
55600 ужасна кампания се е дигала дете. Тя е проимущественно
Мотори и др. V. 1270
320 въ целата францувка (па да детска болеоть — възрастни
Отобюси
|. 650
162 же и европейска) преса, ко те редко бодедуватъ. Не воачгато презъ втората империя ки деца боледувагь отъ окар
Всичко П6370
4092 (при Наполернъ III) префекта латипа; боледувалите веднажъ,
Нещастията >, и катастрофи на Парижъ департамента му редко ваболяватъ втори пъть.
те при'едно такова интензив Вагоп Нозтапп е требвало оъ Заразяването с т а в а чрезъ
но движение разбира се оъ ертялерия и кавалерия да про плюмката, храчките, сополите
неизбежни. Така презъ 1928 бива новите булеварди и аве и люспите на болвите. Често
год. имаме за Парпжь 252 нюта (широки до 120 м.) и пъти човекъ, който е билъ
смъртни олучак и 2291 теж безъ които днесъ Парижъ би при болно отъ скарлатина мо
ко ранени. За околностите му: требвало да е невъвможенъ же да пренесе болеотьта бевъ
гезр. 226 и 1502 къ.мъ гЬхъ за преустройство, и да се за самъ да се зарази Заразата
требва да прибаввае леко ра- души отъ самия и пъ оамия (неоткршъ микробъ) може да
ннни около 40,000 въ Па себеои. Тогава всички оъ на ое полепи по дрехите, бельо
рнжъ и 10 ,000- . въ предгра ричали тези животворни ар- то, съдовете, покривките, про
дията и околЦ1отите_нвйл5вт., „торий.,,.Пустини". А сега, те. дуктите и отъ тамъ да се пре
не: само материални акца- същите, почватъ да отаватъ даде. Признаците па бодестьта
денти гезр. около 170,000 и недостатъчни. — И то въ не се явяватъ веднага, а 4—
периода на некакви си 50— 12 дни сдедъ заразяването:
25,000 случая^
болеотьта почва ненвдейно, оъ
Тввя даннн; съ предоста 60 години! . . .
силенъ огънь, тръпки и боиш
тъчни, ва да :обрисуватъ въ
— Нека ние, които име въ
главни линии | картината', на надввчерието на даване кон- въ гърлото. Болните въ на
положението на големите гра - курсъ за пр^планирапе и бъ чалото често повръщатъ. Мо
дове (и частно въ Парижъ) и деще разрушение на София, же да има силно главоболие,
болното е унеовно, спи неспо
до колко то може да представ — ние, които сме въ пъл
койно, бълнува, температура
лява интересъ ' за настоящия на дейность ва градоустрой
та е мял'о висока 40—41°
и особено за бюдещия имъ отво на Варна и др. градове,
Обикновенно още първия день
ЖИВОТЪ.
%
да почериимъ отъ миналото ое явява характерния изривъ:
Предлагатъ се равни прр- поука! Да не компрометираме най-напредъ се зачервява гър
екти: едни ва разрушение 1и развитието на нашите млади лото, шията, гърдите, лицето,
преустрояване на целия на- и събуждащи се градове би устните, носа и брадичката
стоящь Парижки центъръ1; дейки късогледи! — Но да оотаватъ бледи. Въ оледнитЬ
други за построяване на новъ мис.шмъ за бждащето, защото дни делото тело е силно за
градъ съ „.дгаМе ае1" (висоЦ „индивидигмь преминават*, е червено. Изривътъ трае отъ
здания); трети; за движущи ей кавялъ М. Мошнег, но тъща 3 — 8 дни. Огьньтъ е силенъ,
тротуари (1ер18 гоие&и1) и пр.1 та и предприятията оста- гърлото боли и общото със
(което не е тукъ предметъ за ватъ . . . а морала и състоя тояние на болния е много ло
разглеждане) но това съ про нието на обществото ся въ шо. Въ края на първата не
екти за по далечно бъдаще. функция именно отъ тгьзи деля изрива побледпява, тем
Необходимо е, обаче, безъ пос.геднитп, —
трайнитгъ пературата спада н детето се
отлагане да се улесни поне \ елементи" . . .
чувотвува оздравяло. Следъ
отъ части настоящето притес I Сега е прочее момента да това почва характерното за
нено състояние. Това принуди | съедииимъ добрата си воля и скарлатината дгощено на ко
„Ье согшйе регтеп>ш1 йе 1а (усилия, за да реформираме жата, което може да трае 30
игсиМиоп* въ Парижъ да \дплото отъ вчера — и да до 4 0 дни. Болеотьта може да
вземе въ заседанието отъ 2 \направимъ днешното по на- даде тежки усложнения и
смърть: повреда на сърдцето,
октомврий едно решение (вли
•чмкг, щото да бжде годно да възпаление на мозъка. Поело
защо къ спда отъ 1 I 1930 г.)
Се приспособи къмъ утрешното! може да аабодеягъ ставите на
опоредъ което се забранява
\ Да улеспимъ ввдачата на ръцете и краката, сливиците
въ централната чаоть на Па
бъдещите ни градоуотроптели, могатъ да вагноятъ, околните
рижъ (оъ дьаметъръ около
спомняйки ой думше на про жлези се силно подуватъ. За
1'/2 клм) отанционзрането
чутия ТапИеи:
ревата може да отиде въ ухо
на какъвто и да е било родъ
автомобили ва повече отъ . „Че всеки човекъ бидейки то и да даде вашоявано и
половинъ часг; сжщото е при оинъ на миналото е б..ща на пробиване на тъпанчето. Мно
ложено 8а единъ перимегзръ бъдещето . . . и че сдиотве- го отъ болните ваболяватъ
отъ 50 м. около вончкп ио ната творческа опла е рабо отъ бъбречна болеоть, която
важни булеварди н оживени тата, съ огдедъ на контину- въ тежки случаи може да при
чини смърть.
места . . . Но явява со въп- птетъ.-4
рооа, къде да се наетанятъ
Октомврий 1929 г.
Огъ изложеното ее вижда
теви хиляди автомовили презъ
колко
е тежка болеоть екарденя? . . . И ето несбходнПарижъ
латипата.
За това най-доброто
моотьта на разрушение ва

Циркулщятв въ голЪмитЪ градове.

*) Изчисленията даватъ, че ако
всички тия обитатели слезатъ наведнъжъ на улицит*, посл*днит*
биха се изпълнили съ 21/» човвщки
боя.

б р о я 1 лев-ь.

изложеше подвлото за църковвнп ннап
МЪВМИР

КОНОиШЪ

По поводъ з^итванията на гръцкото правителство е г.
равни лица сносно делото за д-ръ Вогазли — бившъ плов
монастира -Св Конотантивь* дивски адвокатъ. Претенциите
и за 'друт*1те имоти, за , лик на гръцката държава ое по
видации» на които претен държа отъ г Паиадопуло —
дира гръцката държава и бившъ отанимашки адвокатъ.
пргдъ видъ на това, че около Делегатътъ на българското
Кирилъ
ЗУЗИ въпросъ св пръокатъ правителство бе г
най разнообразни с л у х о в е , Поиовъ — титуляренъ продължими да дадемъ едно крат куроръ при Варнен. окр.
съдъ. Общината се представ
ко изложение ва въпроса.
Делото за ликвидацията на ляваше отъ юрисконсулта си
въпросните имоти е заведено г. Я. К. Сираковъ. Интересите
по искането на главния гръц на „Шокара" се представян
ки долегатъ предъ главната важа отъ г. Ал. Дяковичъ, а
гръцко българска омесена ко Варненската окр. поот. коми
мисия и е препратено за сия се представляваше отъ
разглеждане въ София отъ секретаря ой Н. Гр. Нако
гръцко българската
смесена ловъ И като нейни защитни
подкомисия, която се омета • ци ое явиха също така г. г.
като първа
инстанция, а " проф. д-ръ Фадеихохтъ и нар.
главната комисия, която ое предотавитель Ради Василевъ.
Делото за първи пдть бе
намира въ Атина, ое омета
като втора и окончателна ин сложено ва разглеждане отъ
станция. Двете инстанции отъ 1 до 11 юни т. • год.,
равглеждатъ. делото по съще презъ което време ое разпи
ство. Първата инстанция, т. таха свидетелите на гръцката
е. подкомисията както въ Со страна, а именно: Зафпропуфия, така и въ Солунъ съби- досъ, Фотиосъ Гунаропулооъ
ратъ доказателства поделото, и д рЪ Ксантиооъ - - всички
ивелушватъ страните и даватъ бивши варненски граждани,
мнение и решаватъ делото по наотоящемъ изселени въ
като първа инстанция, обаче, Гърция.
Второто заседание прдължа
делото се превръща въ всич
ки събрани доказателства въ отъ 20 до 24 авгуотъ въ гр.
главната комисия, която ре Варна, въ което заседание
шава окончателно въпрооа. беха разпитани свидетелите
Такава е практиката заведена ни общината г г. Ат. Мапо църковните и обществени новъ, Мих. Филпповъ, Пантелей Параоковъ и архиман
имоти.
....... Председател» на подкоми дрита Инокенти.
сия, която равглежда опорътъ
Въ първия день на заее-;
е г. Намешъ, по произхож данието ое поднесе иа пред
дение белгиецъ; делегатъ на седателя на комисията единъ
протоколъ на варненските
средство е опазвана отъ за коренни жители подппсанъ
раза. Това става чрезъ изо атъ 526 души, съ който про
лиране на болното въ болни токолъ ое протестира противъ
ца или въ къщи и недопус иокивето на гръцката държа
кане снощения оъ него. Деца ва да ое ликвидпратъ имоти
та, които оъ. били въ кон- те, които воекога съ при
тактъ съ болното требва да надлежали на коренните жи
ое наблюдаватъ и всЬко за- тели на гр. Варна. Третото
болеване да се изолира. До заседание беше на 26 авгуотъ,
машните му одщо ое поота- въ което заседание биде развятъ подъ наблюдение и ое питанъ допълнително д-ръ
забранява сношението имъ оъ Ксантосъ.
Четвъртото заседание про
здравите. Волното се изолира
въ отделна стая, въ която са дължи отъ 9 оептемврий до
мо боляогледачката може да 24 о. м. Въ това заоедание
влиза. Ученикъ 40 дни не ое бидоха разпитани свидетелите
допуща въ училище. Другари на постоянната комисия г. г.
те му съ всеки день подъ проф. К. Шкорпизъ. Димо
наблюдение, съмнителните ве мо Шиковъ отъ о. Николаев
днага се отделятъ. Наблю ка и Никола Зеицовъ отъ с.
дението трае 15 дни. Воички Кеотричъ, Варненско.
Първи говори представите
предмети, до които болния се
е допиралъ, ое дезинфекци- ля на гръцката държава от
отрого съ карболъ или оубли- носно училищата, църквите,
матъ. Мухите може да при- билницата „Парашкева Нико-|
неоатъ болестьта затова уни лау" и др. оъ изключение на/
щожавайте ги! Нищо въ кж - мон. „Св. Конетантйнъ*. Огч
щата на болното отъ окарла- говори му юриогконоулта ш
тина да не остава неизмито, общината г. Сираковъ Следт
яеизварене и недезинфекци- това геворп пакъ г. Ппо&до{
рано. Чистотата е най-доброто пуло по претенциите ва мои.
предпазно средство отъ зара „Си. Констангинъ". Отгово
зяване. Воеко болно дете отъ ри му се отъ секретаря на
скарлатина, обезателно требва поот. комисия г. Нпколиевъ
да бъде лекувано отъ лекарь. и отъ г. г. проф. д ръ ФаВасилевъ.
Воеко дете оъ оъмнителенъ денхехтъ и . Р.
изривъ по кожата, висока тем Следъ това повторно говори
пература и гьрлоболъ, показ пакъ представителя на гръцка
вайте на лекаря. Особено да та държава г. Иападопуло въ
бдятъ родителите аа овоите отговоръ на речите на пред
деца въ о т д е л е н и е т о или ставителите па общината и
маса, на които има болни огрхга, на който отговоръ
му се дадоха контра отговори
"тъ екарлатина.
Д-р-ь Вл. Длфиновъ. отъ г. г. Нпколиевъ, проф.
р.>

с
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Фаденхехтъ и Я. Сираковъ
Представени беха много
доказателства отъ наша стра
на. Специално по въпроса за
мон. „Св. Конотантинъ" не
зависимо отъ общите възра
жения св направи специално
възражение по въпрооътъ, че
имаме гез нд^еа^а, т. е. при
съдено нещо, тъй като монаотира го притежава поот.
комисия по съдъ оъ решение
на Върховния ,у касационенъ
съдъ отъ 1899'год.
Гръцкиятъ делегатъ не ос
пори приложението на гез
тисВса1а, обаче, ^направи въз
ражение, какво, на времето
при съдебната разпра гръцка-;;
та община не е била правил
но представена' Отъ стярейшинигЬ на тъй називаемата
ое гръцка. вероизповедна об-•
щина, а требвало да бъде
представлявана |отъ митропо
лита. Обаче, въ контра въз
раженията ое об°Ри т о в а о т а "
новище, като се доказа, оъ
текста отъ Екзархийския уе
тавъ, че правено е представ
лявана гръцката община въ
процеоа и че независимо отъ
това този въпросъ ., е бплъ
повдигнатъ .на; времето отъ
Вйрховния кас|цпонвнъ съдъ
и разрешенъ! • окончателно,
тъй щото и по- отношение на
него има гев ШсИсзга. "'
Подкомисията ще се произ
несе-по това дмо следъ като
ое представят* изложенията
на гррцкия и българския де
легати, които яматъ право да
приготвятъ въкрокъ отъ 6
месеца отъ датлта на гледане
процеса.' •••'• '| ' '.'•'•' ; -. •'"';:
Въпрооътъ окончателно ще
бъде ра8решеаъ отъ Главната
комисия въ Атина ПледоариригЬ се водиха на' български
езикъ както ртъ българска,
такй и отъ гръцка страна.
Процеса е п^еменъ, т.' е.
ка^то показанията на свиде
телите се занйезатъ дословно
и далата шгедбария требва да
бъде изготвена писмонно и
представена в'| подкомисията
о1едъ произнаййнето й.
/ Ние имаме Цра, че наша
та кауза е права и ще бъде
шечелена.
1

П. К. Бочевъ

КОН Ш У Ш Н И . П ОДАВАЧИ1 Ш Щ П
СЕРИЙНО ПРАВО.'
До 1 VII 1928 г., когато
влезе въ сила закона -за ам
буланткатв търговия, но съ
ществуваше опоръ. кои амбу
лантна продавачи следва да
плацдатъ оергийпо ираво. Чл,
89 п. 1 отъ закона за грая
ските общини (оъщо и чл.
68 и . 1 отъ закона за сел
ските общини) съ своя ясенъ
текотъ не въ8бужсаше никакво
съмнение въ правото на общиннта да събира отъ вегъкй,
който разнася дребни стоки
нвиъ града аа продкнъ' (чл
268 отъ правилника за при
лагане 3. Г. 0.), установена
та отъ общинския съветъ
(чл. 55 п. 8 отъ 3. Г. 0 . и
чл. 267 отъ правилника ва
приложението му) такса, .

меога (чл. 14) и какви отока
не могатъ да се продаватъ
{чл. 13).
По този начинъ, ограни
чавайки лицата, местата в
артикулите, този законъ указва коовено влияние и на
въпроония общински приходъ.
И това е оъ което н4коа
очитатъ, че последния е намаленъ до минимумъ. Гледи
ще, разбира бе, погрешно^
Ако разгледаме стари правилнйци, по които общини о«
Събирали преди 1 VII м. г.
прихода, ще видимъ, че общиноките съвети също не
оъ позволявали продажбит*
на много отъ артигулите не
броени, въ чл. 13 отъ закона
за амбрлантната търговия —.
дори бихъ казалъ, безъ коле
бание — всичките. Също ох
ограничавали и местата и то
много повече, може би, отъ
тови законъ. Какво, следова
телно, оотава ново, оъ което
е намаленъ до „минимумъ*
този приходъ? — ограниче
нието на лицата. Това е найсъществено и него ние при
знаваме. Но то не е доста
тъчно за такова едно твър
дение. Колко могатъ да бадатъ такива лица въ едно
село или градъ, които нема
да отговарятъ на условията,
изискани отъ чл. 5 на звкона за амбулантаата търговия?
Намъ се струва, че техния
процентъ ще бъде много ма
лъкъ, за да ни даде поводъ
да считаме почти за неоъщеотвующъ този приходъ. При
това чл. 17 отъ закона аа
амбулантнита търговия дава
възможнооть на амбулантнит*
търговци да не продаватъ
лично. Това намалява опаоностьта отъ големо ограниче
ние на лицата.

Чл. 269 отъ правилника за
прилагане 3. Г. О. дава пра
во общинския съветъ да осво
боди отъ плащане такава такса
местни и отъ други градове и
села бедни, които съ свиде
телство за беднооть удоетоверятъ, че продаването на
разнооъ ситни отъ малка
стойнооть, стоки, е единстве
ното занятие, оъ което могатъ
да препечелватъ прехраната
си. Това е единственото из
ключение; другъ случай, при
който амбулантенъ продавачъ
да не плаща текса, немаше.
При това положение всеки,
който би пожелалъ можеше
да продава амбулантно, защо
то никой закон ь- или -закон
на наредба не оторизираха
некоя власть да следи тези
продавачи отговарятъ ли на
известни- условия. Такива
изобщо не ое изискваха. Ни
кой, обаче, не можеше да про
дава стоки какви да е и къде
да е. Това определяше об
щинокия съветъ -(чл. 267
отъ правилника за прилагане
3. Г. О ) .
Режимътъ, на който вакоИ сега, следъ влизане въ на за амбулантната търговия,
сила закона за амбулантната не е „забкуждение", вко катърговия, правото на общи жемъ, че има свои задачи и
ната да събира такси отъ цели. Той между
другото
всички, които продаватъ ам- изисква (чл. 7), за да прода
Н. Гф, Нпколиевъ
болантно, т. е. движейки се, ва едно лице амбулантно да
..екретарь на Вар1 Окр. Пост- К-сия. не е накърнено Никъде ка притежава реврешително и
зания законъ не съдържа легитимационна карта отъ
постановления въ такъвъ омй- . съответната търговска инду
сълъ, той оамо .посочва, кои стриална камара, която ги
лица могатъ да търгуватъ ам издава следъ като заинтере
булантно (чл. 5 и 6), на кои сованото лице . й представи
На 16 т.. щ пристигна въ,
изброените въ чл. 6; отъ
*) Разглеждаме въпроса по нача-'
греда ни полската делегация
закоъъ документи.
ло
безъ
да
имаме
предъ
видъ
пра
придружена отъ нашиятъ пъл- вилниците или поемни улеловия на същия
Това разрешително важи ва
номощенъ м ръ въ Варшава нвкоя община.
три години отъ датата на
г. Робевъ и гдквния сетретарь
на Министерството на търгови връзки между двете държави. издаването му (чл. 9) и дава
ята г. Соколов^. На гарата гос Той поднесе и единъ букетъ право на амбулантния търготите бех* посрещнати отъ кме на г. Турски, водитель на де
та на града г. Н. Поновъ, пред легацията. Кмета на града г нъ вецъ да търгува само в*
седателя на търговската камара Поповъ кааа н-Ьколко думи като района на търговско ивдустг. К\ Генопъ, 'градоначалника подчерта съществувйщите отъ риявната камара, отъ която
г. Б. Германовъ и др. На след много години между България е издадено и само оъ укавания день, гостите придружени и Полша културни и истори ните въ него предмети (чл 10).
отъ г. кмета разгледаха мор
чески връвки, една отъ които
ските бани, а следъ това на- гостите имаха случая сами да
правиха една разходка до дво видятъ — паметника на Вл.
реца Евксиноград* и курорта Варненчикъ. г. Поповъ пожела
Св. Констпнтинъ. Тукъ т4 раз тия връзки да се ваякчатъ и
гледаха местото отпуснато отъ на стопанска почва аа което
Окр. Пост. Комисия на Вар всички условия съ на лице.
шавската община за постройка Той завърши, че Варненското
на почивна станция, Въ 12'/» гражданство ще се радвай гор
паса гостите положиха венецъ дее ако Вирна съ своето хубаво
на гроба на Вл. Варненчикъ4 пристанище и своето хуваво ле
Въ 1 часа Варненската търгов товище, ще може да послужи
ска камара даде обедъ на деле "като • носредникъ аа тави цедь.
гацията. Председателя ка кама
На 17 вечерьта гостите за
рата г. К. Геновъ пи наздравица минаха аа Русе а отъ тамъ ва
за ввякчаване икономическите Нолща.

Тия, както и всички оота
нали постановления,; на тови
законъ, които е излишно да
изброяваме, целятъ да урегулиратъ търговията съ стоки,
които се продаватъ амбулант
но, безъ ущърбъ на редовнините отседнали търговци и за
това отъ тая гледна точка св
предвижда оообенъ режимъ
ва тоя видъ търговия. Но
това става, както казахме,
но негови въображения и
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УСТРОЙСТВОТО НА ОЕЩШВД,
Д о к л а д и т Ъ на п о д к о м и с и я т а .
Права и з а д ъ л ж е н и е .
З з всекв служба правата и
задълженията на лицето, което
я заема, требва да бъдатъ
точно определени. Да се обез
печи по-голема инициатиза на
ръководните служби, като па
ралелно съ това се уаеличотъ
и отговорностите с т ь тая самоинициатива. Прехвърлянето
на редица по маловажни пре
рогативи отъ Общинския съветъ къмъ постоянните при' сътствия и отъ последните
къмъ началниците на служби
т е ще допринесе твърде много
да се спростотвори механизмътъ въ администрацията и да
се постигнатъ по бързи и леки
услуги на населението.

гвтъ да бъдатъ уволявани, освенъ по подаване оставка и по
отстраняване отъ съдебните
власти, още и по изказано нгдоверие отъ страна на общин
ския съветъ. Предложението
за изказване недсверие требва
да бъде подписано поне отъ
половината отъ членовете на
съвета, да бъде внесено само
въ редовна сесия и. разгледано
най-малко три дни следъ внасянето ».у. Предложението требва да бъде мотивирано и то
добива сила,* ано за него гла
сува 3/4 отъ целия съставъ на
съвета; Така извьршениятъ
бламъ може да бъде обтъженъ о т ъ заинтересования.
Тъжбата се проверява за са
мостоятелните общини отъ око
лийския начйлникъ, за общи
ните — центъръ на окръга —
отъ окръжния управитель й за
столицата — отъ министра на
вътрешните работи. Дскладътъ на проверката се изпра
ща за разглеждане окончател
но отъ Върховния администрае
П
И

Стр. В

борнигЪ учреждения, прила.
жена къмъ настоящия законъ.
Тези таблици се изработватъ
отъ министра на вътрешните
работи, турятъ се въ сила съ
министерско постановление и
иматъ силата на законъ.
Задължителенъ персоналъ.
Всеко местна община е длъжна да има задължително: секретарь; горски стражаръ и
полска стража, споредъ нуж
дите; административната об
щина — администраторъ, ке«
сиеръ-отчетникъ, лекарь, екушерка; самостоятелна община
секретарь, лекарь, инженеръ архитектъ или техникъ
съ средно образование, задъл
жително и акушерка, горска и
полска стража, споредъ нуж
дата. Специалните градски об
щини: секретарь, касиеръ, контрольоръ, инженеръ, ьрхитектъ, ветеринвренъ лекарь,
санитаренъ лекарь, лекарь хигиенистъ, финансовъ началникъ при нужда, управительградинарь, учравитель-стопанско предприятие, инженеръ

Р а з п р е д е л е н и е на с л у ж б и 
т е въ селските общини.
Подкомисията смета, че при
всичките добри пожелания и
при поощренията, които се даватъ съ новия законъ, въ на
шите местни дори и въ пове
чето самостоятелни обшини
още за дълго време не ще се
намерять интелегентни и под следъ което министрътъ изда
готвени кметове, които да мо- ва заповедь или указъ за увслгатъ съ вещинд и съзнание за нението или отИзняаането на
отговорностите да изпълняватъ блама.
правилно своята служба. По
кметски заместникъ.
ради това подкомисията нами
ра, че, за да се избегне днеш
Въ селищата |подъ 500 жи
ната мудность и аномалия, как тели съ заповедь на местния
то и безгрижието иа селската кметъ се назначава единъ кмет
община, не само по отноше ски заместникъ! който може
ние на местните интереси, но да бъде общински съветникъ
и по отношение на стегнато- или пъкъ житель ма населе
стьта и стабилностьта на служ
ното место. Кметскиятъ за
бите на общината спрймо дър
жавата и нейните власти, ще местникъ получава само възтр^баа некои отъ службите награждение^ което не може
въ тия общини да се разгра- да бъде повече- отъ б 000 лв.
ничатъ между кмета и секре- годишно. На кметския замест
тарь-отчетника по начинъ та- никъ, подъ отгсвсрносльга на
къвъ. че за административната кмета, и на секретарь отчетни
служба, свързана съ канцела ка могатъ да се възлагатъ, ако
рията, отговорносгьта да падне за това позволяватъ условията,
Може би, това окръжно да изключително върху секретарь- следните длъжности : да издвЕЙТЪ свидетелства за правое тълкувателъ на волята на отчетника.
собственость на едъръ добизаконодателя, но то не почи
тъкъ, както и кнтизапски биПостоянни присжт- сети; ла водятъ регистрите за
в а н а оъотвстенъ текстъ въ
гражданското състояние; да
ствия.
респективния ваконъ п следва
съставятъ актове за наруше
да се очита, че е. излезло
. И з б и р а н е и у в о л н е н и е . - нията по закона за П. 3 . Т. и
вънъ отъ неговите граници.
Кметътъ на самостоятелната О П. И. и пр.;. да събиратъ
Окръжните иматъ за цельда община се избира направо отъ срещу кочани дребни такси и
уяонятъ вакона, да уредятъ съвета измежду неговата сре- берий и да извършватъ и друподробностите по приложе да съ абсолютно болшинство, ги служби отъ компетентнонието му, да разНлкуватъ Ако не се добие такова, избо- стьта на местния кметъ и секнеговите наредби, но не ида рътъ се позтаря и въ него взе- ретарь-отчетника, ако му бжмать участие само получилите датъ изрично възложени отъ
оъвдаватъ нови норми, нови двама кандидати най много гла- последния.
законоположения, нееъеържа- сове. По същия начинъ става
З а п л а т и на к м е т о в е т е .
цдате се въ закона, по чието избирането на пом. кметовете.
Кметовете и
и ПОМОЩНИЦИТЕ
помощниците
приложение оъ издадени.
Утвърждаването имъ въ длъжКметовете
ность
става
съ
заповедь
или
получаватъ
заплати
по бюдТова окръжно ни св струва,
указъ
отъ
министра
на
вътж е Т ъ , определени отр съвета,
е безъ необходимата законна
решните работи. Общини съ които не могатъ да бъдатъ
санкция, и следователно, ако население отъ 5 до 10,000 жи по-низки отъ: за местния кметъ
ю се има предъ видъ нри тели иматъ единъ пом.-кметъ, 12,000 лв. годишно, за централтвърдението за гслЬмо нама- отъ 10 до 3^,000 жители — ния председатель 36,000 лв. и
даема и отъ 30,000 нагоре — за самостоятелния кметъ до
1ение на споменатия общинс трима.
5 000 жители — 42 000 лв., до
ки приходъ оъ влизането въ
10 000 ж. — 60 000 лева, до
Бламиране.
20000 ж. — 84,000 лева, до
опла на закона за амбулаит
Кметовете и помощниците на 50,000 ж. — 120,000 лв. и отъ
ната търговия, прави
се
самостоятелните
общини мо- 50,000 ж. нагоре 180,000 лева
грешка.
Псмощниците получаватъ V,
Правната природа*) на този
отъ кметските заплати.
приходъ установява правото отавения въпрооъ е, че всич
Общински служители.
на общините да го оъбиратъ ки амбулантни продавачи ппа
Всека
община има опреде
щатъ
амбулаитната
такоа.
и при действието на споме
лените
въ
този законъ служи
Тукъ
требва
даспоменемъ,
натия ааконъ отъ „ всеки,
тели,
на
които
се възлага из
който раанаоя дретни стоки че нема нищо обшо еъ раз пълнението на службите при
низъ града за проданъ*, не- глеждания въпрооъ, задълже
,
общините, както и тия, които
вавикимо отъ това дали тови нието, по тоя законъ, на оощ. д ъ р Ж а в а т а имъ възлага по спепродавачъ е длъженъ по ва- влаетд, заедно оъ админиотра- ц и а л Н и закони и наредби. З а
вакона за амбулаитната тър
говия за да продава амбулантво, да изпълни некой фор
^ а и т н ^ т е п р ^ в а ч и , защото ^ у ж и Г , п р о б н о и'Гбро^ни
малности или същия законъ
У
го освобождава отъ такива. неговия харакюрь е огь Д Р У - В Ъ Ч Л . 5 от,, закона за дърго, съвпадащо оъ целите на жавните служители, а така с ъ Отговора, оледоватално на по

електротехникъ, юрнсконсултъ
и бактериологъ. Споредънуж- Л
Дчте и местните условия, общинските съвети, освенъ гор»
нитеЧпужби, предвнждатъ въ
бюджетите си кредитъ за рж- ,
ководенъ, псмощенъ. пнсарски ^
и прислужничзски персоналъ,
както и за врекенни надничаРи < с е з о н н и Ратници)..
Назначение. 4 ч„
Секретарь отчетниците й нпсиеръ отчетниците при мест
ните, самостсятелнте и цен*
тралните общини се на-начаватъ отъ общинските съвети
и се одобряватъ отъ окръж
ния управи ель; админнстраторътъ при централната община
— отъ общинския съветъ съ
одобрение стъ министра на
вътрешните работи; секрета
рите и другите началнически
служби —. отъ кмета по пред
ставление отъ общинския съветр, одобрено отъ окръжния
управитель, а за специалните
градски общини — отъ министра на вътрешните работи.
(Следва).

ството нГв 1тре шните работи! Изъ дейностьта на Варненската Общ. Химическа
Лаборатория.

в,'„она,.—»...*—»

Ч *) Вижъ статията ми: „Сергийно въ чл. 20 отъ о. ваконъ и т.
*• "Раво и закона за амбулаитната IX отъ наредбата за прилага
"•Рговия* въ сп- „Обшински прег««ъ* год. IX кн. Ш и IV, стр. 13Л и нето му. (Д. в. бр. 8 отъ
«Варнен. общ. вестникъ" бр. 201
п. IX 1928 г.).
°ть 18 IV 1929 г.

И з в ъ р ш е н а т а работа в ъ лабораторията, о т ъ о с н о в а в а н е т о
й д о сега по години с е в и ж д а о т ъ с л е д н а т а т а б л и ц а :

а. х

157 115 •42
1912
27' °/о 115 42
1913
54 30 24 — 44- °/в 80 24
93 37
1914 130 93 37 — 28'б%
1915 205 123 82 — 40' °/о 123 82
167 74 93 — 54' °/0 74 93!
1919
46 22 24 — 52* %> 22 24
1920
83 51 32 — 40- °/о 51 32
1921
1922 204 134 70 — 343% 124 68
186 154 31 — 16 9% 138 29
1923
1924 334 183 151 — 45-2°/о 127 139;
1925 412' 231 150 31 36 4°/о 223 149'
1926 832' 535 28710 34'5% 507 278
1927 1084 818'| 214 52 19 7 % 771 203'
1928 848 619. 184 45 21'7% 448 156
)
'
1
1
1929
1
123
71 20' % 324 99
420
614
• ва 9 м ца
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дели, .нЬмащи нищо общо оъ
правното положение на об
щинския приходъ по чл 89
о. 1 отъ 3, Г. О. и ако не
оъ окръжните на М. В. Р.
Н. 3., като това подъ № 7842
отъ 30 V 1928 г , съ което
св оъобщава, че ва въ бъда
ще подъ амбул&нтенъ прода
вачъ, съгласно чл. 89 п. . 1.
отъ 3. Т . О. и чл. 68 п. 1
отъ закона аа селските об
щини, ще се считатъ всички,
които закона за амбулаитната
търговия (чл. 2) признава ва
амбулантни търговци, а тия
които не счита- 8а такива
(чл. 3), нема да се считатъ
ва амбулантни продавачи и
по законите за градските и
селски общини, нема да намеримъ никъде основание за
да уотановимъ такава връзка
иежду казаните закови за
общините и закова за амбунгатната търговия.
Намъ се струва, че по от
ношение на това, кои требва
да се считатъ амбулантни
продавачи, окръжното би мо
гло само да сочи ва указание
на общините чл. 2 отъ зако
на за амбулаитната търговия
8а оъздаване вднаквоотъ въ
източниците на прихода и
ограничаване възможните ово
еволпя по облагането, но що
се кааае до връзката, която
то- създава между чл. 3 отъ
вагона ва амвул.штната тър
говия и чл чл. 89 п. 1 и
68 и.4 1 отъ законите за
градските и селски . общини,
ние я намираме необяснима
отъ гледище на съответните
текстове на споменатите за
кони.

Варненски общинска востшк*

т
X
и

Ш

157 27- •/,
54'44- •/.
130 28-6в/о
205 40' %
167,54 •/.
46 52. •/,
83 40' 7о
192 35 47о
167 17'4°/о
266 52 87.
374 40* %>
787 35'3%
976 20 7о
644 24 27,
1

423 23 67о

_
—
—
—
—
—
—
— .

600
5420
3950
10150
9750
13650
18160

намаленъ. а това св отрявява и
върху Дейностьта на химичес
ката лабаратория.
2 Процента мо фалшифици
раните продукти некаляна еъ
засилване контрола на хранитилните продукти. Така пр<е»ъ
1924 г. когато бЪхя иввършени
с а м 0 266 ивследрания на хра„ и т е лните продукти, ненормали и т< е> ФалшиФициряни, р»ве и в н о и п р е 8 Ъ 1 9 2 7 г# о т и г а д 0
вадени
и
вреднИ>
с л
й или
1084 аналиви; покавва едно мал- ко.оо/„
Б2'2°/'о. Пп
Превъ
192б гг. хпви
тови
1«9й
1 п а / | „„„ , ПЕП . „ п и я в в а еЛ но малС .г
к о н а м а д е н и е п р ь 8 Ъ 19 2 8 г. съ
п р 0 цеитъ спада на 40°/о, превъ
8 4 8 а н в д и в И 1 а ва 9 месеци само
1 9 2б г. при 787 проби изследва
^^ н а с т 0 Я щ а т а година имаме н и хранителни продукти ненор6 1 4 а н а л И 8 И # Това слабо намаМ 8 Л П И съ. 35-3°/с, а отъ 1927 г.
ление се дължи главно на н а С амъ при единъ систематиследншЧз 2 причини:
ченъ и постояненъ контролъ,
1 Превъ 1927 г. броя на ив- процента на ненормалните пропратерит* ва анадива млека дувти намалява извънредно
отъ грвдскпт*
ветеринарни много и се движи между
власти 6* 136 проби, когато 20 —24°/о отъ всички ивследнапревъ настоящата година съ ни хранителни продукти.
щите с ъ ивпратили свмо 6
Друга една причина, която
проби мл4ко ва авплива — отъ допринесе иввънредно много аа
тамъ и едно чувствително на намаление Фалшификацията е
маление, съ около 130 проби василване иакаванията които св
по-малко въ навършените ана- налагатъ на нарушителите иа
вакона ва надвора върху храни2 Превъ 1927 г общинските телнит* продукти и новия вабехи ивпра- конъ ва народното вдрвве. До
" ^ Г п р Х о т ъ хранителни като по рано на нарушителите
Отъ горните данни се ва
дягь следните заключения:
1. Общия брой на анализитп
швършени въ лабараторията
отъ основаването й до края на
1923 г. е сравнително сл*6ъ,
той достига споя максимум-ь
преаъ 1915 я 1922 г. съ 205
аналияи годишно. Отъ 1924 г.
насамъ 6 "
н а ИВВЪ ршените
аналиш
с е у в е личава прогре-

и^тилисамо около 500 и^оби
Ч™™™
Щ

»Р°«™' З л е
•
* персоивд1,

„едобросъвест
тели или търговци не се без
пок^Га
. тия дребни
покояха „„ог
много .оть
глоби, още повече че делата се

%»%™Г,Г'5ХЛ
Г„Г;.,„™^ «.-'—;. ?'—:",=!"„=!:.:
„ия цензъ. както и на другите а отъ друга поради пре^улд. да беше оъпършено иееФИка^
сеиъ. По новия ваконъ ва на
^за\ГжТо^^
;=•- ГарГХол: в:р?;хР^ родното
^ - ^вдрвве
^ « ^санкциите
^ - ^ -ере.г
тите но служителите при и , = е "продукти М много щу Фалшификацията на хранит

Л

Софийска градска
Русенска
»
Пловдивска градска
Бургаска
„
Варненска
„

1927 5418 4553
998
12
•
1266 591
м
2903 2552
1084 138
»

Забележка

Други
продукти

0

Млечни и
др, живо
тински ма
знини

3. Котрола върху млякото въ
града ни е иввънредио слабъ.
Достатъчно е да сравнпмъ броя
на ивследваиите млека
въ
общин. химическа лабаратория
съ тоя на другите химически
лабараторий у насъ, ва да ви
димъ че контролъ върху мле
кото, такъвъ какъвто се налага
и какъвто се нввършва другаде,
не съществува въ Варна:
Общъ брой
на пробите

Година

телните продукти еж. извънред
но големи, процедурата кратка
и това безспорно допринесе да
се иамвлягь Фалшифицираните
продукти. Но това не аначи че
контрола требва да се ивостави,
напротив*, налага Ье единъ постоянвнъ, редовенъ и еФИкасенъ
контролъ, ва да бждемъ сигур
ни, че. всички хранителни про
дукти, които се ивнаеятъ на
пазаря еъ доброкачествени.

Лабаратория

Брой 214

Варненски общмска /вевтеавъ

Стр. 4

132 • 733 и 579
2
409 клинич.
775
340
11
4'
942

Отъ навършените 5418 из се извършва вадължително и
следвания въ СОФ. град. лаба безплатно, но нуждите отъ ус
ратория 4653 с ъ млека, 132 лугите на лабараторвятв вапочживотински мавиини, всички ва все повече и повече да се
изпратени отъ ветери. власти, а чувствува, както отъ частни
само 733 проби с ъ отъ храни
лица — търговци и индустри
тедни и др. продукти.
алци, така и въ другите от?
Въ пловдивската градска ла расли на нашето стопанства.
Търговеца днесъ всекога по
баратория, отъ 1266 проби 519
съ млеко и 775 съ хранителни вече отъ другъ пъть чувствува
нуждата отъ хсмич. лабарато
и др. продукти.
Въ Бургаската лабаратория, рия, за да знае качеството на
отъ 2903 проби 2552 съ млека, купуваната отъ него стока,
а само 340 съ други продукти. Днесъ на пазаря не е достатъч
Въ Варнен. лабаратория, ва но да се купува една стока „по
същото време отъ 1084 проби мостра," но требва да се види
дали състава или качеството
имаме само 138 млека, а хра
нителни и други продукти "има на стоката е също като на
ме 942 Въ това отношение мострата дали,отговаря ненор
Варнен.
лабаратория държи малното качййтво изисквано отъ
първо место — контрола вър вакона и въ този случий се на
ху хранителните продукти ; не лага стоката да бъде аналивиотъ животински проивходъ въ рана.
За това пъкъ и вакона ва
Варна е по големъ отколкото
въ всички други градове въ .народното вдраве еъ чл. 93 оп
България. Въ едно отношение ределя анализите иввършвани
само, -Варна държи последно на търговци, производители и
место — то е по отношевие други да става срещу минимал
контрола върху хранителните ни такси — т. е. таксите, кои
продукти отъ животински,про то се еъбиратъ ва аналиви отъ
ивходъ, главно върху млекото. частни лица с ъ пресд^тани
Тови въпросъ е бивалъ слвганъ така, че да се заплащатъ и из
не веднажъ на разглеждане но разходваните материали и всевинаги бевревултатно. Нека св мето употребено за работа, бевъ
надяваме че сега съ новия ва- веекаква печалба.
конъ ва народното вдраве тави
До 1922 г. химическата лаба
материя ще бъде уредена и че ратория почти на е извършвала
ваняпредъ ще имаме единъ частни аналиви. Едва отъ 1923
действителенъ контролъ върху г. частни лица и не кои учреж
най важната храна — млекото. дения вапочватъ да прибъгватъ
4. Приходи оть лабаратория- до услугите на лабараторията.
та. Макаръ и химическата ла Въ 1923 г. с ъ извършени 5
баратория е създадена да ив, частни аналиви отъ които е по
вършва една обществена служба лучена сумата 600 лв. Превъ
— контролъ върху хранител 1924 г. с ъ извършени 40 годни
ните продукти, който съгласно аналиви отъ които е постъчл. 33 отъ вакона ва Н. вдраве пилъ приходъ 5420 лв.
Превъ 1935 г. отъ 36 частни аналиви с ъ постъпили
3950 лв.
,
1926 г. „ 83
„ ,., ,
. •• . •
10150 лв.
1927 г.- „ 8 7
,
,".
9850 лв.
.
1928 г. . 103
.
.
"• ». . я "
13550 лв.
а въ 9 месеца отъ 1929 г. отъ ло 4 — 600,000 лв..и има почти
137 частни аналиви с ъ постъ всички необходими оптически
пили въ общинската каса 18160 и други апарати еъ които треб
лв. Превъ същото време - до ва да раапсляга една лабарато
като се обзаведе винарската ла рия, ва да могатъ да се извършбаратория при лововия рявеад- ватъ въ нея всички химически
НИЕСЪ, въ химич. лабаратория
изследвания не само на храни
съ ивпършени безплатно анали телни продукти, но и на вода
ви на болни вина представени ва пиене, индустриални произ
оть проивводителите — лоеари ведения, почви, торове, препа
огь града, като имъ съ дадени рати и т. н. иаобщо всичко
и нуждните упътвания ва ле> което има приложение въ жи
кувание'на бнлните вина.
вота, индустрията и- стопанст
На общинската химическа ла вото.
баратория предстои и една вижАко ва известно време, обаче
на задача: да ивследва почвите работата въ лабораторията ще
въ околностьта на града, което бъде спъвана значително, то е
требва да бъде единъ отъ порг.ди тесното помещение въ
главните поминъци на населе което се намира днесъ лабара
нието; да проучва състава на торията и невъвмржностъта да
автентични типови вина ва да се инетялиратъ на постоянно
се еъвдадатр норми ва качест
мЪсто всичките апарати, което
вата на варненските вини, кое ще допринесе извънредно много
то е отъ големо значение при ва ексяедятинносггьта при рвботърсение павари на вината.
тата. Днесъ всЬкя а п а ра т ъ
Обзавеждана постепдмно отъ следъ свършване на работата
нейното основаване до днесъ. ще требва да се демонстрира
общинската лабаратория прите да св поставя въ шкафовете,
да се вади другъ апаратъ, кой
жава единъ инвентаръ ва око

то да се монтира и следъ това
пакъ да се прибира — ва всич
ко това се губи 7лного врйще и
страда службата.
Необходимо е да се намеря
едно удобно помещение аа ла
бораторията, съ 8 —4 отделения:
едно отделение с ъ равмери
5 X 8 м - 8 а лабаратория, една
стая ва оптическите инструмен
ти, отделение ва работене съ
газове и киселини въ комини,
1 складъ аа материали и реак
тиви й една канцелария.,

на която предеедательтъ на
Б ъ л г а р с к и я прицевъденъ
оъгозъ г. нроф. Г. С. Хлебаровъ, ще държи рефератъ по
птицевъдството.
Иложбата буди годемъ ин
тереоъ и вече въ канцела
рията на Съюза ~ София и
дружество
„Птицепъдъ" —

Шовдивъ, поотъпватъ вапит.
вания ва нея.
Всички запитвания, ангажирване на кафеен, искане
уверения ва 50 на ото на
маление по В. Д. Ж п др.
да се отправятъ на адреоъ:
Кооперативно дружество жПтицевъдъ" •'—- Шовдивъ.

Комисарство по Прехраната
при Варненската общика

Южно-бълтарсна -.птице^ въдна изложба
Големиятъ;; и , н е би в а л ъ
успехъ, който! има миналата
година птицевъдната изложба
въ София,'устроена въ дру
жество »Птица", съвместно
еъ Българския птицевъденъ
съюзъ, както и големия ин
тересъ, който )предиввика съ
щата къмъ нашето нрицевъдотво, накара^ управителния
оъветъ на съюза за изнасяне
на подобни изложби и йа
други мйота въ страната,
Самъ минабтръгь на зем;
леделнето г. /Хриотовъ, поинициаторите
вдравдяваЙЕси
на издожбата, изказа същото
пожелание, в то ' вя Цельта
обеща своята и на Министеротвото пълна материална и
морална подкрепа.
За место а издожбата въ
южна България беше определенъ

.N9.331 ....

Комисарството по прехраната при Вар.
веневата община съобщава, че на 28 того
въ 4 часа следъ обедъ въ помещението на
същото, улица „ Русенска" (зданието ва Хр.
Пекаревъ, ще се преизведе състезание съ
явно наддаване за отдаване ПкШШТд за
добитъкъ въ общинската зеленчукова гра
дина за време отъ окончателното прибира
не на зеленчука до 1 мартъ, 1980 год. Залогъ 10 на сто върху първоначалната оцен
ка. Равноскете за сметка на предприемача.

където има доста старо пти
цевъдно дружеотво, големо
количество породиоти птици и
обзаведени модерни птицевъд
ни стопанства, условия, които
съ необходими ва правилно
и успешно изнасяне на една
изложба. Птицевъдното дру
жество въ Шовдивъ въ съг
ласие и пълна подкрепа на
българския птицевъденъ съюзъ
и близкото уааотив на птнце'въднигЬ дружества въ южна
България, у с т р о й в а I ъ въ
Шовдивъ въ} крвя на м^ ноемарий т. г^гойма областна
птицевъдна изложба за юясна
Българея Въ издожбата •
ще взематъ участие
изложители отъ дела Южна
България СЪЙ следните раси:
тхорнг, шимуюрокг, ротайлендъ, мииьорка, италианка,
мгьстна подобрена кокошка,
патици какщебелъ, пекингски,
емденст гжешь и др. Ще има
отделъ за птицевъдна литера
тура, птицевъдни уреди, храни, прагове ва птиците и др.
За успешното .изниоане на
тази голйма".) изложба, плов
дивската постоянна коипсия е
отпуснала помощь 15,000 лв.
пловдивската община 5000 лв.
Министерството на земледелието е също е обещало своя-.
та пълна подкрепа н една
по голЬма субсидия. На проя
ввлате
се изложители ще
бъдатъ раздадени
парични премии
и дипломи. Посетителите па
изложбата ще се пол8уаатъ
съ 50 на сто намаление по
Б. д. железници.
Следъ и&дожбата въ Плов
дивъ, ще св се, състои гоаема
птицевъдна конференция,

Заведующъ комисарството:

Варн. Градско Общ. Управление
№ 2374

Варна, 30 септемврий 1929 година
Съг,1асно закона за изменение чл. 108
отъ закона ва градските общини, общин
ските такси, берии и др. ва текущата фи
нансова година се плащатъ безъ глоба на
три срока, а именно: 25 юнмй, 25 октомврий
и 25 февруарий на същата година. Предъ
видъ на това, умолявятъ св гражданите дг
побързатъ съ изплащането на 11-та трет*
отъ дължимите такси ва вода, каналъ, смъгь,
налогъ за празни места и др. подобни до 2Е
онтокшрмй т. г. за да ивбвгнатъ глобата 8!
закъснение. Следъ 25 октомврий неизплате
ните третинки отъ общинските такси Щ<
се събаратъ съ 10 на сто глоба ва суми д<
1000 лева и съ 20 на сто за суми над''
1000 лева.
Задълженията ва електрическа енергш
се изплаща ежемесечно, а неизплатените д
25 октомврий т. г. тоше ще се глобяватъ
Независимо отъ глобата неизправнит
длъжници ще бждатъ лишени отъ вода »
електричество.
Суми ще се приематъ всеки дев^ вг
работното време въ канцеларията на фи
нансовото отделение, електрическата и тел
ническа дирекции.
Умоляватъ се гражданите да не оста
вятъ изплащанията за последните дни пре
ди срока, понеже етаватъ натрупвания
които ще спънатъ много данъкоплатци Д
не могатъ се издължи навреме.

Отъ общината.

