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българ
ския печат
винаги е игралъ голЬуа рол* въ общестВения и поСпоредь едно сьодщение отъ столицата до
Едка инересна сказка ма просрйсоръ
литически жиботъ на стра
мгьстнитЪ вестници, между българското и чехо )1»К(
Ив. Страшски , ••' ., ,).
ната.; Задачата на журналиста Въ днешния Векъ на
словашкото правителства, се водели преговори
лхжата и лицемерието е те- На тази тема по по- на нейната конкуренция в
яка и отговорна: той трЬб- к а н а т а на Варненската началото на миналата го за насочване чехословашкия износенъ трафикь по
Ьй да служи само на истинаг Градска О б щ и н а , про- дина е угаензло гол-вмото Дунава презъ Варна. Този въпросъ не е отъ V *
та. българския журналистъ фесорътъ отъ агрономиче Норвежко предприятие за
днвсъ, отъ вчера, — той се повдигна отъ Вар
( длъженъ да преценяба фак-ския факултетъ г. Иванъ калциева селитра а така
титЬ обектиВно и да освет
Странски
държа
лекции
ненската овщина многа отдавна, още преди 2-3 ) 'ОТ
сжщо силно е било зас
лява •• правилно обществото
въ
ученическото
кино.
трашена
чилеката
селитбьрху. всички Въпроси и съби
години. Наши сведения гласятъ, че презоворитЬ
Той очерта успъхиг-Б, ко- ренна индустрия и дори
тия, Журналиста трЬбва да
посочва и едновременно съ тоит© еж постигнати въ до самото финансово положе сл къмъ своя край% и тгь ще свършатъ бла 1Г
1а да бичува всички недъзи биването на искуственитъ ние на цъла една страна, гоприятно за Българця, а наи-вече за нашиятъ
Ьъ нашия общест".енъ и поли:1\ °Р
тич. жиботъ.
: : торове, особеико презъ ГО като Чили е било застра- градъ. Наскоро града ни ще бжде посетенъ отъ ,',,Ъ
8то защо, когато журна ДИНИТЕ отъ войната насамъ шено^ понеже тя дължи
една чехословашка комисия, която ще презпелиста Вземе перото да пишекато се спръ повече на своята мощь.ка ИЗНОСНИТЕ
|>ед
да условията въ Варненското пристанище съ •'•I
па избестенъ въпросъ той азотните торове добивани мита, които получава отъ
т$бва да познава всестран отъ въздуха по системата Чилската силитра.
огледъда блде обявено то за свободно пристанище. ;'ШО
но този въпросъ. 3(е познава на Хаберъ и Бошъ въ Гер
Упогребението
на
азотли добие въпроса, започне ли, мания. С е г а 'добиванигв
нит-в торове въ Германия
да пише по > слухове или по
''еж
настроения, той непременно по този начинъ азотни то което сега достига,до 200
ч,
рове съставляватъ главна хиляди тона чистъ азотъ
ще "сбърка.
Яоводъ да напишемъ нас- та часть отъ добивантъ годишно, е дало възможИтоящитЬ редове ни даде писвъ Ц-БЛИЯ езътъ торове и
на
адресв
поднесенъ
на
Н.
Високопреосве
ность
да
възобнови
плодо
анията *'< т е з и дни изъГермания се явява като
щенство Митрополитъ Симеонъ
родието на СВОИГБ почви
шктнитЬ вестници, че нор'•з1
главна
производителка
на
и да изравни добивитъ- й Ваше Високопреосвещенство!
ииробката която комисарст
На първо место, комитетътъ '
вото ,щ:прехраната е напра-т1ззи торове.. Благодарение. ^на-~«динкца ;, 4-1ЙОЩЪ.^ХЪ_.. .-~ Комик тътъ нв Царнемското, не може да не изкаже своята 1
кла на хл&ба и на други
тЬзй отъ преди войната гражданство, избранъ по слу благодарность предъ Провиде- л
продукти, била много висока.
чай отпразднуването на девет- ннето, че Ви е надарило съ |
}ЛлЬкото, четемъ въ „Вар кото на тази цена жито е (1913 година). Обаче, гер- десетгодишнината отъ Вашата оня запасъ отъ физически и ц а |
ненски новини"- трЬбвалада въ състояние да изхрани се .мгкцигБ'сж. си поставили възрасть и навършване 65 го духовни сили, които, обедине-^I I
се продава не по, 10 лева,, а демдесеть хилядното населе за задача да удвоятъ кон дини отъ Вашата плодотворна ни въ една хармонична яич- >
; р!
на много по-низка цена. Отъ ние на града.
сумацията на азотнигв то дейность въ разнит-Ь области ность, еж продължили Вашето »| р е
Ьррга'' страна се подхвърля, ' Н° нека оставимъ и този рове, което ще имъ даде на нашето църковно, културно сжществуввне до сегашната на- у
чеупрйвницитЬ на града не въпросъ на страна. Лонеже възможность ;да произве- и политическо възраждане, преднала възрасть и еж оси-*"гъ
ан
се грижели за гражданство се обвинява. Варненското ко
счита за свой отечественъ и турили яснотата и бодростьтан
то, тъй като.штотосепро- мисарство че нормира хлЬба ждатъ около 500 хиляди човешки дългь да се отнесе на Вашия умъ, за да запазите,]
давало по 4--50,,и 5 лб. кгр., а и другитй продукти на мно вагона зърнени храни по къмъ Васъ съ следните приз оная последователность стой-^.д
хлЬба , билъ норминанъ 6 20 го висока .цена, нека видимъ вече, отколкото сега и ще нателни слова, не само въ и- кость въ мис1льта, които сж>• с
лв.К.за да се създава нас какви еж ценитЬ на сжщитЬ направятъ по-малко зави мето на истината и правдата, тъй важни съ моралното сиI?'
троение протиВъ днесъ упра-продукти въ други по-гвлйми сима отъ външнитъ пазари. но и за назидание на бжде- влиявие върху нащата кояеб-,'1 331
ЬляющитЬ града, разправя а по-малки градове, въ стра
лива обществена среда. По тоя;. ш<
щ«те неши поколения..
се, че тази пскжпотия" била ната.
По ежщия пжть следват
поводъ комитетътъ Ви поже-Ц Вг
София: Мипобъ хлЬбъ 7 50 всички страни, производи подчерта, голъмата нужда лава да приключите, съ запаз-^ о т
само-въ $срна. 3(ие сме си
на сегашните си духовни!
зурни, чег дата които пишат лв. кгр., бЬлия —< произвол телки иа жита.
да се използуватъ преди ване
сили, до пълното Ви вековно';'
и разправятъ по хлЬба и про- на, млЬко, /0 12 лб., говеждо
По отношение използу всичко гелъмото количест сжществуваие и, по тоя на-'*
«уктитЪ, отъ първа недбходи месо 28 32 лв., агнешко месо
щсть, познаваха добре въп ЗЬ-38 лв. кгр,
ването на искуственитъ то во отпадъци, които се по- чинъ, образувате живата връз-1 а
Русе: Жиповъ хлЬбъ 6-30 рове ние сме останали най» лучаватъ въ нашата стра ка между три главни момента"; ня
роса, и/ш най-малко се 5Ьха
информирали' отъ тамъ, отъ лв. бЬлия — произволно; го назадъ не само отъ ВСИЧ на и които сега се изхвър- на новата история на народаг, :о
кждето биха могли да има се веждо месо 26, агнешко — 25КИТЕ европейски страни, нп Л55тъ въ рекигБ и морето, героичното му въздигане, се-'*ч
гашното му унижение и блиа-1
дадатъ точни сведения, не свинско —• произволна; млЬко
и огъ цълия балкански Така само отъ неправил кото му издигане на почвата|/ ь
биха > хвърлили толкова 10 лева.
незаслужени упреци и обиди Б у р г я а г : брашно г лв. полуостровъ. Отъ нгшитъ ното запазване на обор на очистенит-Ь прегрешения. '\х в'
по адре:ъ на управницитЬ на типовъ хлЬбъ 6 лб. — 980 съседи: Югославия консу ския торъ, страната ни гу
' 5Т0
Високопреосвещенство!;
града и на комисарството грама, бЪлия -— произволна; мира около 7 хиляди ва би годишно около 3 мили Беше
~
^
I
иш
па прехраната.
говеждо несо 28 лв.; агнешко гона искуствени торзве, арда лева отъ градскитъ
Просветили своята душа с * 1
Жреди всичко, никжде въ 30 лб., млЬко 12 лб,
нечистотии: само София гу живото слово на истината за! 'У
заповедьта на комисарство Ееки - Д ж у м а я : ХлЬбъ в Ромжния около 2500 ваго би дневно по единъ мнли- българския народъ, подобнсТ
то по прехрината за норми- лб.; агнешко месо 35 лб, млЬ на и Г*рция около 3400
на апостола Паала, Вие още| а,
вагона, когато нашата кон онъ лева. Кръвьта отъ гра въ юношески години стават*. •)0 г
ровката На продуктитЬ ме еко 8 Лв.
казано, че млЬкото, наприВъЛловдивъ
ценитЬ на сумация възлиза едва на дската кланица на гр. Вар беззаветенъ служитель на сво»(
п%ръ, ще се продава по /0 всички артикуки еж съ по нЬ- 40 вагона. Не е чудно при на, която се изхвърля въ Израилъ — чрезъ сжщата ис<; аг
или 12 лева- напротив е каза- колко лева по-високи отъ тия това положение, че Юго- морето, се оценява не по- тина, проповядвана изпървегчу
но, д.ри подчертано, че ар- въ Ворна.
въ теснит-в стаи на скромногс^ есе
тикулитЬ не могатъ да .се
ТорхитЬ цени еж Взети по слазянската пшеница ни малко на 600 хиляди лева българско училище, а по-сетн^'0^
продаватъ на цени по висакителефона лично отъ кмето- конкурира въ нашата ерб годишно, пепельта о т ъ и предъ българския християнИ г*
дървата и сметьта се оце- ски народъ, за когото църква'; '
отъ опредЬлената. {ЦенитЬ ЪетЬ на тия градове на 19 егвена страна.
'шн
се разбиратъ за най-добро- т. м. срЬда — преди обЬдъ,
Часть по-скоро тръбва няватъ на много милиони та се яви като изразитель Ш;'
до тук
самостойна к у л т у р а и н а д е ; 0
качественитЪ). У1 който отъОтъ всичко изложено
левове и т. н.
а
мократично-политиче ски теж? ш
търговцитЬ има смЪтка. да се вижда, че въ В рнч> как да се направятъ опити и
пт
Сказката
се
завърши
съ
Й!
въ
нашата
страна
за
да
нения.
продава ио ефтино отъ тЬзи то хлЬба, така и дригитЬ
Тъсната връзка между учиг'та
Цени, много естествено е, че продукти еж нормирани мно- бждемъ поне ориентирани филми, които представля
лището
и черновата намерих!^ [до
хпкой не може да го спре. ?.о по-низко въ сравнение съ въ употребата на искуст- ваха свързването на въз
живото единение въ Вашат|,'оо<
:
много
отъ
по
голЬмитЬ
гра
ХлЬба въ $арна както е
венитъ торове, тъй като душния азотъ — фабрику личность презъ всичкото вре;!
известно' е нормираиъ 6-20 дове въ страната.
Принудени сме да излеземъ ние имаме редица ценни ването на азотнитъ торо ме, догдето държавното го :
лв. кгр. безъ всякакви примйналожи раздЪлнот^ Щ
<я. Вдига се шумъ защо да съ горнитЬ данни, за да пре култури които могатъ да ве, добиването на Калие- развитие
имъ
сжществуваие.
Първат,|^ а
витъ
торове
и
резултатитъ
рентиратъ
приложението
ожде
6 20 лв. а не 4--50 или стане да се заблуждава об
3
Ваша
работа,
следъ
поемаН)! а
ществото,
че
въ
Варьй
е
по
постигнати
при
употребата
на това ново средство за
лв. колкото била цената
управлението
на
Преславска^
"в житото. ,3{иной, обаче не скжпо отъ всЬки другъ градъ увеличаване плодородието на искуственитв торове въ епархия въ 1872 г. Ь% не се!Че
си задава' Въпроса, какво ко в]страната и че управата на на нашигБ почви.
една германска опитна зе- мо уреждане . положението н; ^
л
Шство жито е продадено града не прави нищо за по
п
Господинъ професора млед-Блска станция.
черквите, при новото имъ ег(•аег
0А'5й и 5 лв. и 'дали купе- евтиняването на живота.

свободно пристанище

• '

Пълниятъ текстъ

'

•'»»4#Ш^^

н^^^п^^Ш^т^Ч^м^йАаА-П!^].-^!^^'.^'ф^^М^йчЛгпИвтЩ

1айар>й^шяй>1*^^

.•/•

й

Издадени 14 пжтни л]
(отъ 10 до 15.11. 1930 год.
зархийско управкение, но и
стове
за животони:
•
включително):
свикването на учителския съволове
14 гла8|
боръ въ гр. Шуменъ — пръвъ
Ло бодопробода
крави
10
за тогавашнигЬ времена, който
унифицира програмигЬ и пра
3
ЗЙ дейностьта на рззнитЪ отделения
1. Поправени градски ч е телета
вилниците на разнит* селски
биволи
2
при
Вав&шн.
г&ид
община
шми 14.
и главни училища. По тоя на4
чинъ Вие поставихте началото
2. Поставени
в о д о м е  коне
А
р
х
и
т
е
к
т
у
р
н
о
.
телни
линии,
домашни птици
2
за систематизиране на нашето
2. Снимка н а Евксногр. ри 12.
отъ 2 до 8.11.1930 год.
народно образование, което до
Проверени еж внесени;*
шосе и изработване скица
3. Извадени водомери 2, въ града следните жцв ;
него време б4>ше двло на ли
включително
0
чни и мастни инициативи. Съ
у*
на с ж щ о т о между града и
5.
Отчетени
водоме
тински
произведения:
1. Напоава паянтова сте „Шокара."
установяването на вЪнчилнигЪ
ри 123.
топено масло
170 цГр1 0*
такси въ полза на църквата и на о т ъ 8 к в . м, и измазва-.
3. Измерване местата
5. Поправени спирателни
на училището, духовното раз не 16 кв. м. една общин
свинска
мась
600
витие на българина въ Ваша ска барака д о турските гро между Пекаревата махала кранове 2.
свинско месо
80
и шосето за с. Франга.
та епархия се поставя на трай
6.
Направени
скици
за
солена
риба
1740
бища.
на материална основа, освобо
4. Издадени скици: з а
дивечки кожи
20
ждава се отъ риска на случай
2. Направа 3 к в . м. та частни имоти 9 броя, з а водопровогни инсталации
ните доходи и дарения.
говежди крака
ванска мазилка в ъ телегр. бездомници 6 броя и д о по 5 заявлеиия.
и шкембета 400
Но грижата Ви за учебното пощен. станция.
7. Д а в а н е вода на 2 па
нотариуса 4 броя.
Д-БЛО въ Вашата епархия про
сирене
2600
Издадени позволителни
5. Приготвяне преписи рахода.
дължава и следъ освобожде билети за ремонтъ 10 броя.
пресни
риба
110 ] № 8. Направена градска че
о т ъ протокола н а админи
нието, като председатель на
черва
40 ( |лчч4. Издадени позволител стративната комисия о т ъ шма съ галванизирани
окржжния училищенъ съветъ
птици
1190 бр, 31*
въ града ни. Безъ да искаме ни билети за строежъ съ 13 декември 1929 г .
тржби 200 м. дълги.
ибида искаме да изброяваме всич планове 3 броя.
Проверено е 4500 литри
6.
Приготвяне
9
препис
Ло
канализацията
ки случаи презъ този периодъ,
5. Съставени актове по ки за комисия по чл. 27
1. Почистваие на 30 уто- млеко, взето е една мл^. 10
ще укажемъ на най-важните:
нарушениз
закона
з
а
бла
на проба за химически а,
отъ закона за благоустг ка в ъ града.
Вие спомогнахте за превръща
нализъ, която се оказ»
нето на Варненското класно гоустройството 4 броя,
ройството.
2. Д а в а н е линии з а н а  нормална.
училище въ държавна гимна
6. Състввени констатив
зия още" въ 1879 год. Вамъ ни актове з а заети места отъ 10 до 15.11. 1930 год, права три частни к а н а л и 
Проверенъ е градски» |[, дължи своето сжществуване и по у л и ц и т е о т ъ строител
зации
и
приемането
и
м
ъ
.
включително
пазаръ и докараните въ
Варнен. държавна девич. гим
3. отбиране дърва за на него 265 глави едъръи
ни
материали
н
а
строящи
назия (1883 г.), а сжщо и ско
1. Дадени 3 строителни права понривни капаци за
рошното следъ това издигане се сгради 3 броя.
дребенъ рогатъ добитъщ,
линии и измерени 9 пост ше-хтите изъ града.
сградата на мжжката гимназия.
и свини:
ройки.
Най-после, като депутатъ въ о т ъ 10.11. д о 15. И. 1930 г.
2 глави
Т е х н и ч е с к а д и р е к ц и я жребци
2.
Снимка
н
а
заграбени
Народното събрание, Вие сте
включително.
21
ратували за откриването на
т е мътта между Пекаревия
Постжпили отъ облози коне
12
1. Пробиване 2 прозоре к в а р т а л ъ и Франга-дере. за вода и каналъ, отъ раз кобили
повече гимназии, като необхо-,
Нидикость за развитие на бъл ца въ помещението, на
2
3. И з д а д е н и скици: н а ни такси за строежъ и др. кончета
гарската4 култура и гражданст-:. иуждника въ пощата.
2
бездомници 9 броя, з а н о  и издадени позволителни катъри
веность.
По.
2. Поставка на 3 желе тариуса 7 броя; служебно билети за частни водораз- магарета
9
Вашите заслуги предъ цър зни решетки (врати) въ
2
квата еж не по-малко очебий- свинското отделение на 12 броя; з а частни имоти клонения и канализация. говежди бикове 89
волове
10 броя.
ни. Съ авторитетното си слово
-21
въ учредителното народно съ-: скотобойната.
4. Адмистративната ко Отъ 3 до 8.11. 1930 година крави
брание Вие защитихте сегаш
3. Издаване позволител мисия е имала едно засе
38
телета
включително
ното демократично върховно ни билети за р е м о н т ъ 7 дание и е направила оце
28
биволи
управление на българската броя.
1.
Отъ
вода
45,204
лв.
13
биволици
нка по 12 преписки за ча
църква, начело съ единъ ко4. Издаване позволител стни имоти, 4 за маломер 2. п каналъ 13192 „
19
малачета
лективенъ синодъ Но твзи Ва
7353 _ ? • свини
ши възгледи не Ви попречиха ни за, строежъ съ планове ни общинеси м^ста и 3 — 3. „ такси
25
да защитите две години преди 1 брой.
Вичко 65749 лв.
Проверени еж и прег№
по заменяване на места.
това авторитета; на• Екзарха,
5. Съставяне актове по
два
ни всички работилници
6.
Обявени
еж
«а
второ
4.
Издадение
позволителни
IIш когато, следъ априлското въз- нарушение закона за бла
и
магазини
за преработва
тание, турското правителство
изучване дворищната регуза частни водоразклонеискаше детронирането на Ан- гоустройството 2 броя.
не
и
продажба
на съестни
лация на 79 квартали отъ
ния 1.
тима I. Защищавайки автори , б. Съставени констатив памучния кварта лъ.
5. Издадени позволителни продукти отъ животински
тета на Сннодв, Вие не по- ни актове за заети мътта
б
Довършени
еж
и
из
за чгстни канализации 2 произходъ, и градския пвмалко защищавахте тогава и по улицитъ- отъ строител
неговото председателство. Гла- ни материали на строящи пратени 2 преписки по чл. Отъ 10 до 15.11. 1930 год, заръ на такива.
сътъ Ви по това Ваше схваща
Заклано е въ. градската
16 отъ закона за благоус
включително
ме не е звмлъкналъ даже и се сгради 1 'брой.
кланица едъръ и дребен*
тройството. ;
днесь. < . 64027 лв. рогатъ добитъкъ и свини:
7. Даденъ е ходъ на 1. Отъ вода
Регулационно
Вашата личность не малко
19895 : .
2.
„
каналъ
волове
257 гл. 39429 кгр,
всички
преписки
отъ
реотт? 3 до 8.11. 1930 год.
е свързана и съ живота на
2512
,
3.
„
такси
5823
гулациоиенъ характеръ.
крави
68
включително.
държавата ни, к!то избраникъ
764 ,
Всичко 86434 лв. телета
18
въ н-Ьколко народни събрания,
1. Дадени еж 2 строи- Води©- к а и а л н з а ц к е н о 4, Издадени позволителни биволи
гдето сте изказвали авторитет
6682 ,
45
ната си дума по важни народ
за частни водоразклоне- бив. бикове 1
110 ,
отъ 3 до 8 И. 1930 год.
ни въпроси, или сте били на правления, Вамъ дължать сво
ния
1.
биволици
18
3851 ,
товарвани съ най-деликнтни ето образование редице лица,
включително
5. Издадени позволителни малачета
4 „
[мисии, като членъ на делега които днесъ заематъ видно по
119 ,
цията по поднасяне избора на ложение въ страната. Разнитв
за частни канализации 1 овни
Ло бодопробода
99 „ 1532 ,
първия ни князъ предъ Царя благотворителни комитети въ
овци
3„
23 .
1. Поправени градско че
Освободителя, а сжщо и като града ни еж Ваше дело, или
агнета
2
'„
В
е
т
е
р
и
н
а
р
н
о
о
т
д
Ъ
л
.
шми
13.
12 .
членъ на друга по-важна де еж израстнали подъ Вашето
кози
18
„
легация — на коронацията на влияние. Най-новото дйло -—
320
,
Ь ^ " а _ В . в Н И _ В 0 Д 0 М ? р и . 3 0 т ъ 16 д о 31 януари 1930 г. свини
[Имперагоръ Ялександъръ III, приютътъ за работнически де
202
„
3. Извадени в о д о м е р и 2.
16423 ,
включително
1която делегация имаше за ми ца въ града ни, една отъ мо 4. Отчетени
А вгичко 748 глави д>'
водомери
сия да изглади отношенията дерните форми за социални
Издадени еж 97 пжтни ли 75088 кгр. месо
между Русия й България.
грижи на държава и общест 272.
листа
за следните сурови
Презъ сжщото време с*
5. Поправени в о д о м е р и 5
Но ние не ще бждемъ изчер во, е Ваше дело.
животински
произведения
унищожени като болни от»
6. Поправени спирателни
пателни, ако къмъ горните
Имайки предъ видъ всички
и съестни продукти отъ туберкулоза: 13 вола 136'
|Ваши дйла, за въздигането на горни Ваши заслуги, които кранове 4.
нашия родъ, йе подчертаемъ и смьрзватъ живота Ви съ единъ
7 Поправени пожарни животински произходъ за кгр. и 3 крави 230 кгр. Пс
ггова, което Вие, презъ почти отъ най-творческитЬ периоди
вжтрешноетьта на Царст ради „Пиемия" 1 волъ ~
|бО-годишното Ви ржководене на народната ни история, ние кранове 2.
122 кгр. „Цистеркусъ" |
8. Иззлиране водата в ъ вото:
на Варненско-Преславската е- се прекланяме предъ дългата
пресна риба
пархия, сторихте за. нейното верига отъ дела, оевнени съ 7 у л и ц и . ' • • •!
2360 кгр, свиня 37 кгр. и „Трихина'
национално свестяване и спло божественото благоволение и
5280 ,:„• 40 кгр.
9. Скицирани водопро солена „
тяване. Всички стари варненци въоржжени съ върховнигв про водни инсталации по 6 за пушена „
430 .
Докарани и заклани №
помнятъ разноцветния харак- яви на разума и волята и. Ви
хайверъ
730 „
то болни отъ туберкулора.
!теръ на града и на неговит-Ь пожелаваме още дълги години явления
'околности, преди освобожде да служите като приемствена
10. Дсване вода на 4 скариди
30 „ открити чрезъ туберкилинието и редица години следъ връзка между миналото, нас парахода.
свински консерви 130
низация: 26 вола, 9 крави,
това, и свързаните съ това тоящето и бждащато на наро
2 бивола и 3 биволици.
11;
Поправка
водопровосвинска
мась
110
странични тежнения И акз ние да ни, въ които се проявяватъ
Констатираха се 4 бесни
да
на
ул.
Успенска.
говежди
консерви
610
диесъ можемъ да констатира благородните постижения на
кучета, които се убиха; и*
ме пълното и общо примире неговите поколения за насаж
12. Поправка водопрово- кашкавалено масло 80
ние съ българската национал дане божесвената правда въ да на бул. Фердинандъ.
топена мась
70
пратени еж 9 человекаДО
на църква, това е резултатъ нашата земя за благото иа бъл
„
,
отвара
190
антребично лечение, кат°
а една дълга духовно-култзр- гарина и българката.
ухапани отъ бесни «и
Ло канализацията
2760
Г 0 В е ж д и ; кожи
|на деиность, начело на която
Целуваме светата Ви десни
вотни.
1. Почистване 32 край-, говежди черва
250
:те стояли Вие- съ Вамъ по ца, изпросвеме светите Ви арвереното паство.
вълна
7500
Отровени еж 20 куче*8.
хипастирски молитви и оста улични отоци.
Най-сетне да укажемъ, и на ваме на Ваше Високопреосве
2. Направа на покривни рога
,
1350
и 7 котки (празноскитащи) |
Вашата благотворителна дей- щенство' смиренв и преданни капаци за шахти по кана- кожени опадъци 850
Лекувани еж б заболи ^
ность въ най-разнообразни на- духовни чада,
лизацията.
сухи кости
17000
общински коня.
г

- . * • ' •

-м
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Л, К. Бочевъ

Голяма часть о т ъ сегаш
ните приходи на общиниГБ водятъ началото на
съществуването си още
преди освобождението. Въ
преки, че тогавашиитБ ус
ловия еж се изменили в ъ
много отношения и за Н Б кои, макаръ вече да нЬма
шзоп а" еЧге продължа
вай» да б ж д а г ъ едни отъ
главнитъ източници на об
щинския бюджетъ. Т а к ъ в ъ
приходъ е предвидения в ъ
чл. 88 п. 5 отъ закона за
градските и чл, 67 п. 5
отъ закона за селскитъ
общини отъ такса за ползвуване отъ общински мърки и теглилки, известенъ
подъ името „крина и кан
тарина". Той датира отъ
преобразувателната епоха
настъпала в ъ турската им
перия следъ кримската вой •
на. Между другитв рефор
ми, тогава била и създава
нето на градски кметства
наречени „Билвднета".,На
последнитъ- се в ъ з л о ж и л и
известни грижи, които из
исквали специални разходи
По тази причина се съз
дали нъкои, сега още сжществующи в ъ нашитъ за
кони за общинитъ, прихо
ди, както интизапъ, кръвнина отменения вече бачъ
и др. между които и раз
глеждания нареченъ тога'
ва „Духулие" или още
„Кантарие, ш н н и к ъ — п а ръсж,

разбиране е основанието за
вземаната в ъ тия случаи
такса^ унифицирана с ъ им
ператорски указъ, чрезъ
обща тарифа, за всички
мъста. На страница 440 и
441 т. I. въ преведенитъ
отъ г. Дриаудовъ осман
ски закони е поместена
такава тарифа отъ 5. редж е б ъ 1286 г. (29. IX. 1869
г.) Тая такса, безпорно е
една берия раг ехсеНепсе
и се е събирала в ъ полза
на градскитъ каси. Упо
требявала се и за градски
нужди. Събирането се е
отдавало на занупуначъ
(матер1алъ
дия изучешя
Бопгар1и, часть презая, випускъ I, Букурещъ, 1877
г., стр, 116).
Следъ провалянето на
турския режимъ въ нова
та държава останаха в ъ
сила за б ж д а щ е много за
кони и наредби. Окупаци
онкото правителство презъ
и следъ освобождението
нареди да продължава ежбирането на всички стари
берии з ъ дотогашнитъ имъ
размири Това по—късно
влезе в ъ вечки закони и
наредби за общинитв. Съ
п. 1 на чл. 53 отъ времен.
правила за гр. съвети отъ
5. IX. 1888 г. този приходъ
б ъ ш е оставенъ в ъ градоветъ в ъ полза на граж
данскитъ общини, а въ
селата се събираше в ъ пол
за на държавното съкро
вище. По—късно с ъ зако
на за общинитв и аа град
ското управление отъ 23.
IX. 1882 г. тия права еж
били предвидени като обик
новени приходи, които об
щинския ежветъ може да
наложи в ь полза на об
щинския бюджетъ до най
ГОЛБМИЯ размвръ опредъл е и ъ в ъ закона. А в ъ респестивнитъ закони за град
дскитъ (чл. 109 п. п. 6 и
7) и селскитв (чл. 80) об
щини отъ 1886 г.,, това
право е предвидено като
редовенъ приходъ, какъв
то остава и до днесъ.

Турското
правителство
мотивирало на времето твхнато създаване с ъ жела
нието да се обезпечи правилностьта на търговията.
Така за духулието то каз
вало, че се . въвежда, за
да не се продава „Ечсикъ"
И наистина, въвеждането
на теглене и мерене с ъ
официаленъ кантаръ и ш и никъ (отначало правител
ствени, а по сетна общин
ски) е било една необходимость за търговията. То
зи начинъ е билъ счетенъ
за най-сигуренъ противъ
чзсто проявязаната недобросъвестнось по отноше
Презъ всичкото време
ние количеството на сто
наежществуванетоси
"кри
ката иредметъ на покупко
нината
и
кантарината"
е
—продажба. Измамигв еж
била
предматъ
на
спорове
биле често явление. Лип
сата на
к а к ъ в ъ да е Едни еж считали, че тег
ааконъ контролъ е било ленето и м времето съ об
условието за тъхното с ж - щински кантаръ и шиникъ
Ществуване. Това наложи е задължително за всич
ло казаната мърка, която, ки стоки базъ изключение
обаче, коствувала извест и че безусловно за ТБХЪ
ни разходи, чиито покри трьбва да се заплаща на
установеното
тие е следвало най спра общината
право.
Други
еж считали,
ведливо да става отъ тия
че
неговото
заплащане
е
въ полза на които е била
разко
само,
ако
е
прибъгвзета — търговцитъ, слу
жащи си с ъ официалнитъ нато до услугата ка об
мърки и теглилки. Това щинското управление за
теглене или мърене на
СТОКИТЕ

СЪ

общИНСКИТБ

Издадени еж 16 свиде официелни мврки или тег
телства за правособстве- лилки. Върховния касациность на е д ъ р ъ рогатъ до- о н е к ъ е ж д ъ -не в е д н ъ ж е
билъ сезираиъ съ такива
битъкъ и коне.
Ь Издадени еж бележки въпроси и въ редъ свои
за износъ в ъ н ъ отъ пре- рещения (Яа 493. 3 0 . X.
237, 27. V.
ДБЛИТБ 3 — за разни живо .1896 г.; №
1897 г,) се е произнесълъ
тински произведения.

че правото за теглене е
такса, която се взема са
мо за извършена услуга и
с ъ решени № 373. 16. X.
1897 г„ че правото шиникъ-парасж ; се взема взе
ма при всъка продажба—
покупка на храни, а не и
при преминаването имъ
презъ всъки. общински районъ транзитъ. По отно
шзние на хранитБ, които
се изяасятъ в ъ странство
стенало е нужда Народно
то събрание да таксува
(заседание на 18 XI. 1888
г., протоколъ 20), че об
щинитв могатъ и за ТБХЪ
да събиратъ, това право
(окр. № 527-1889 г. на М.
В. Р.).
Поради тъзи спорове и
неясности наложило се е
следъ щателно проучване
на въпроса М. В. Р. да
внесе в ъ Народното съб
рание презъ 1897 год. закоиопроектъ за измене
ние закона за градскитБ
общини, в ъ които между
другото се прокарвало схва
щането на В. К. С в ъ то
ку - щ о цитиранитБ реше
ния, като се е казвало, че
крината и кантаринината
се събиратъ условно, т. е.
ако продавачътъ или купувачътъ пожелаятъ да
имъ се претегли или премъри стоката съ общинс
ки кантаръ или крина На
родното събрание е прие
ло това, обаче, прибавило
забележка, споредъ която
НБКОИ общини, въ видъ
на изключение,-събиратъ
тона право зздлъжително,
по решение на общински
съветъ,
утвърдено отъ
Мик. на В. Р. : Тази забеле
жка, обаче, епарализизрала условното събиране на
кринината и кантарината
згщото о б щ и н с к ш ъ с ъ в е 
ти еж се надпреварвали
в ъ възлолзвузането отъ
нея и Мин. на В. Р. не е
м о г ъ л ъ . д а не утвържда
ва ТБХНИТБ решения, за
щото законътъ не е пое )чв а л ъ за кои общини това
се допуща „ в ъ в и д ъ на из
ключение". Това дало поводъ презъ
1900 г. в ъ
новъ законопроекъ за из
менение закона за градски
т ъ общини, който минис
терството е внесло в ъ На
родното събрание, тая за
бележка да се заличи и
Г Б З И права да
останатъ
незадлъжителни.
Проект ъ т ъ е билъ приетъ отъ
Народното ежбрание, но
министерството паднало и
указътъ не излБзалъ. Две
години с л ъ д ъ това за тре
ти пжть 4 билъ направенъ
н о з ъ опитъ въ това нап
равление. И наистина с ъ
два закона отъ 7. XII. 1902
г., приети отъ Народното
събрание и утвърдени отъ
Кчяза, кринината и кантатарината ставатъ факулта
тивни, т. е. могатъ да се
взематъ само когато тег
ленето и мъренето се извъ
рша с ъ официал. теглил
ки и мврки по искане отъ
купувача или продавача.
(Държ. В. брой 269. 10
XII, 1902 г.), Една година,

на обшинитЬ
Новиюгъ зякогвопроектъ за градскьтЪ
общини
Бюджета се гласува о т ъ о б 
щинския съветъ. Разпоредитель по бюдшета е кмета, в
отчетникъ бирника. Бюджета
се предлага следъ гласуването
на окржжната сметна палата,
за да даде последното мнение
за неговата законосьобразность и б е з ъ да бжде прегледанъ о т ъ която и да бжде
друга компгтенция, се изпраща
съ мнение на окржжния управитель за утвърдяване. Наме
рените-недостатъци на бюд
жета се поправятъ по досега
шния редъ, а всички спорове
по утвърдявонето на бюджета
се разгле'ждатъ и решвввтъ окончателно о т ъ Върховния административенъ ръвекъ.
Й.По начало, всички приходи,
иоито не еж поменати, изрич
но в ъ закона, като такива на
мБстната община, еж приходи
на административната община,
като:
1. Налогъ върху надписите.
2. Налогъ рърху мелниците.
3. Налогъ върху велосипе
дите и пр.
обаче, , ,следъ това се
, вниса въ Народното събрание
предложение еа въвеждане наново задлъжителкото събиране, което е било
възприето и отъ началото
на 1904 г. стааа законъ.
То е легнало и въ изра
ботения правилникъ за съ
биране общинскитБ берии
кринина и кантаринина,
утвърденъ съ указъ отъ
25. II. 1904 г. подъ № 79
(Д. В. бр. 47-2. III. 904 г.),
в ъ първия членъ на който се подчертава, Чй ТБ
се взематъ задължително
безъ да се обръща внима
ние даки купувйчътъ или
продавачътъ теглятъ и МБрятъ или не стоката съ
официалните мърки и тег
лилки.
Отъ краткия историчес
ки прегледъ, който напра
вихме н а разглеждания
приходъ се вижда ясно,
че той е билъ създаденъ
в ъ турско времакато бер
ия, който характеръ
запаз
,
ва и в ъ ПървиТБ години
следъ освобождението. Въ
последствие, обаче, губи
тази си основа и се движи
мажду данъкъ и берия,
като му се предава ту ед
иния ту другуя характтръ.
Съдебната практика, без
порно, съответно на зако
ните, е също различна.
Изобщо, този приходъ има
една доста сложна изтория
въ нашия общински данъченъ режимъ. Неговото
правно основание е често
менявйно главно по фин
ансови съображения.
Следва
ГРйЖЩАКИТЪ родени
пре?ъ 1890 гсд. н 1891 г. —
40—39 години се свиаватъ на
1 априлъ т. г. еь с«ои инстру
менти дз отбият^ 10 дневната
трудова повяноаъ. Неспособ
ните за физическа рвбо!в да
се яватъ 29 мзртъ 3 ч, елздъ
пладне в% санктвриото отдЪ
ленке-пожарната команда, за
дв бддатт» освяд^телствувани
отъ комисията.

;,•«
•

к

•!

И1

]М
4. Налогъ върху керемидар- '! 01
ници и пр.
5. Налогъ върху табли и пр. • КИ1
6. Интизапъ.
1, б
7. Кръвнина.
8. Кантарина.
9. Театрални представления. >; АП.
10. Налогъ върху публични
търгове.
Г НС
11. Позволителни билети з а
постройки.
'
раЕ
12. З а издаване документи. ;1I КЕ
13. Такси о т ъ слугини.
.V.
14. Откупи о т ъ трудова п о - | , .
винность и други.
•>, к в ;
Разходите по бюджета на И 8к<
административната община оти- ' | е р
ватъ за покриване на следни- •} апо
т е нужди:
15 р
1. Заплати на личния пор-; 1 ,^
со.чалъ.
'"
и
2. Пжтни и дневни на чле- г°
ковете на административния об-'' , зъ
щински съветъ, на кмета и пр. 1 >от
3. Поддържане канцеларията;; т ,
4. З а подържане санитарна-]/.
та и ветеринарна служба въ])Г :
общината.
'{1.'°Р
5. З а поддържане пожаро-, ( ,ъ
гасителното д е л о .
(' (
,6. З а направа на регулации;"] ъ
онни, нивелационни, канализа-;
ционни, водоснабдителни и е-; >вд
лектроснабдителни планове и/|»
реализирането на тия мЪро-^но
приятия.
|, и
6.3а подържане и направаг1 еж
на улици, мостове, шосета, ре-.^
гулираие водите, пресушаване(1,"
блатата и мочури и пр.
д|
Бюджетите се изготвятъ отЪ|1Е
кмета, секретаря, бирника, кон-|('з*
трольора.кждето има такъвъ/
Разпореднтель по него е кмета,!
бдитель контрольора, а изпъл-!
нитель бирника. Следъ гласу-л
ването се изпраща за прегледъ| Врв
.
въ окржжната сметна палата,;,1 а |
за мнение по неговата законо-. 1
съобразность. Утвърдява се отЪ' р|^
° к р * ™ я управитель, ако ре-| ^
довния вюджетъ е до ЮОООООц! г
л в , а о т ъработи
Министра на в ж т - ) с ъ
решните
тая[ ШЩ
цифра. Споровете се надъ
отнасятъ]
въ Върховния Ядминистрати^ I
венъ Съветъ.
*'• \
ЗПриходната и разходната; аЗЕ
часть на бюджета е съвокупч' ш с
ность о т ъ приходите и р а з х о - / дите на мъстните и админи-1; в"
стративни общини.
* от
8 Фондовете по начало сжще-, цв(
ствуватъ само при администА* Т(
ратйвната и самостоятелна об-. • '
щиии. Т е биватъ два вида; фа-;! н а
култативни и з а д ъ л ж и т е л н и / '
уЧредЯването на факултатив-^ -0
Н И Г Б се представя на усмотре-(1 де
нието на общините, а звдълг ь
жителнит-Ь оставатъ или пркмастните или при администра/,
тивнитъ общини, или при са^г ИГ
мостоятелнит-Ь общини, съ из/ Д'
ключение на пенсионния, кой) :>уг
то сжществува и при трит%;
вида общини.
. • !\ о
Факултативни общински фон, г ° г
дове оставатъ:
' {
1. На ефорията за строен*; аж
санатооиуми.
_
Ргчу
2. З а постройте нови желъз : : е0П(
ИИЦИ И П р И С Т а Н И Щ а .

!>;л

3. З а борба с ъ маларията. {,{ Г
4. З а подпомагане пострада! Р
лит-Ь о т ъ войната.
)• 1ан1
5. На д-во „Червенъ кръстъ'- о
6. На д-вата за борба с ъ д е | н а т ,
тската престжпность.
|
7. Читалищенъ фондъ.
,',?та
8. Фондъ местно ч и т а л и щ е т о
Задължителни фондово пр|', помЪСтнигЬ общини.
№
1. Пансионъ.
Задължителни Фомдове пр!1 иви
АдмннистратмвкитЪ и сана) ча

стоят* лни о б щ и н и
1. За лЪкуващит-Ъ се про; да,
тивъ бесъ.
:•;е
2. З а кооперативно строени Ь
народни училища.
|,
яеж,

ь

.щ

ц. >.

/.-...

"

..

"

3. За учителски заплати
4. Кооперативно планиране и
одоснабдяв. населенит-Ь мъхта
5. Телефонна мрежа въ се
лата.
. .г
6. Общински пжтищв.
7. Пенсионенъ фандъ.
8. За строене ветеринарни
ечебници и амбулатории.
9. ЕпизоотнитЪ. ,'...•
10. Пожарно д^ло..
11. Благоустройствени цели
70 на сто отъ откупите на
•рудовата.
,";,.,
12. Обшествени осигуровки.
13. За ограждане пазарйшаа за довитъкъ.
14. Постройка кланици.
15..Обезщетение притежатештъ на конфискувано месо.
16; Временна трудова повинюсть — 30 на сто.отъ трудо| ия откупъ и 50 на сто 0гь
1лобигЬ.
17. За застраховка на ДО
ВИТЪКЪ. :. '
18. За издръжка общински
чилища.
,;. , •

Ю. О б щ и п о л о ж е н и я

по б ю д ж е т а

1

О 5 м
а
Б Ч •В"

66
Е«в»а
С и

хх
ов
«•?
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и

и
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Г
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СГ'

I гр аябул.
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Варненско' Град.- 06ш,шв, Управление

в л е н и е '.-'

Общинско

Управление

гр. Варна, 13 мартъ 1930 год.
Въ допълнение на обявление №4167 отъ 28.
II. 930 год., публикувано въ Държавния весникъг,
брой 277 отъ 11. Ш. с. г., обявява се интересующи-,.
Т-Б се, че на ; 22 мартъ-т. г. до 10 часа въ Варнен
ското окржжно данъчно управление ще се произве- ,
де търгъ съ тайна конкуренция за отдаване^на
предприемачъ чистенето на нуждницигв и помийни
ями за време отъ 1 априлъ 1930 г, до 31 мартъ
1931 година
'•''
Първначална цена 50, 000 лева. Залогъ 10 на
сто въ банково удостоверение. Документи съгласно'

3, Б. 0. П.
Всички рашоски по публикация, гербъ, данъци
и пр. еж за смЪтка на купувача,
ПоемнигБ условия се виждатъ въ общината
1—1987—1
Отъ общината
гавиияемяишмкяаш»»»»^^

Вариенско

Градско

"

Общинско

Управление

Варна, 17 февруарий 1930 г.
Варненското гр. общинско управление за после
денъ пжть кани всички притежатели на лозя и дру
гр. Варна, 13 мартъ 1930 г.
ги полски имоти, да постааятъ табелки на видно
м-Ьсто съ следното съдържание:
Въ допълнение на обявление № 4101 отъ 26
II
930
година публикувано.въ Държаненъ вестникъ
У
Име и презиме на стопанина
брой
277
отъ 11. Ш. 930 год., обявява се на инте№ на нотариалния актъ
рес^гющит-Б се, че на 12 април т, г., до 10 ч, в ВарненАдресъ на стопанина въ града
••( ското окржжно данъчно управление ще се произ
Точката квадратура.
веда търгъ съ явна конкуренция за отдаване подъ
Съ това ще улеснятъ всички полски стражари наемъ отъ сключване договора до 31 мартъ 1931 г.
при обхождане имотит-Ь; лозарото отделение при 7—.тЪхъ. павилиона и до 31 мартъ 1933 т . №№7 и
8 въ морското казино.
аьбиране сведения и пр.
'
Първоначалния наемъ на вс^ки павилионъ се
. : Отъ" о б щ и н а т а . :
определя отъ тържната комисия. *
За правоучастие залогъ 10 на сто и документи
Зарквиско Градска Общмн«ко Управление
съгласно 3. Б. О. П.
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
и пр. за скЪтка на наемателитЪ.
Поеинит-Б условия се виждатъ въ общината.
, : ;:-.::;•;• гр. Варна, 4 мартъ '1930 год,
1—1986—1
Отъ общината
• „ О б я в я в а сена интересующигв се, че на 15 того
отъ 9 часа въ Варненското окржжно данъчно упра
, Варнанско Градско Общинско Управление
вление ще започне спаз(аряаането за доставка по . я и и » — д и м я — 1 » » и ч — < а я и и м и • 11к• иIт 'т »и\тип•тпити чк^шяшмтмияншишпщимп н ш и ш м м т ш т ! I т^ттттгвшчттшчш^тч ' .
доброволно съгласие на 3200 кгр. суперфоефатъ и
2500 кгр. амониевъ сулфатъ.
Приблизителна стейность 36,900 лв. Залогъ 10
гр., Варна, 19 мартъ 1930 година
на сто въ банково удостов-Ьрекие. Ще се прйематъ"
Въ допълнение на обяление № 4615 отъ 7.
предложения и по отделно за двата тора.
;
1Н.|930 година, публикувано въ Държавенъ вест
Доставката ще са извърши въ десеть. дневенъ
никъ брой 282 отъ 17. Ш, с. г., обявява се на инсрокъ отъ ежобщението, че му се възлага достев^ата.,":'..' ..•.•' .:•.•'•
" ' и - •'.'•;'•:''•••.-/••.\ • ТересуюЩит^ се, че на 28 мартъ т. г. до 10 часа
Всички: разноски по публикация, гербъ. данъци въ Варненското окржжно данъчно управление ща
се произведе търгъ съ ;. тайна конкуренция за от
и пр. еж за смЪтка на доставчика.
|
сергийното право за време
'
Общят-Ь поемни условия, закона за Б. О. П. и даване на закупвачъ
отъ 1 априлъ 1930 год. до 31 мартъ 1931 година.
правилника за приложението му еж задължителни.
1—-1935—1
Отъ общината
Първоначална цена 200,000 лв. Залогъ 5 на
сто въ банково удостовЪртние: и документи съгла
Б. О П.
Есърга. Гр*^д. Оо1и(„ У е р а в л е н и е : сно 3.
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
• (Фднзнсово отделение) '[Ц
и пр. еж за смЪтка на закупувана,
. «шипцвамдйжчии
Поемнит-в условия се виждатъ въ общината.
т
1—2020—1
Отъ общината
' •

Всека община има бюджетъ,
нито проектъ, до 1 декември
е приготвя отъ кмета съ ~по(ющьта; на секретаря, бирника
> кждето има контрольорът съ
|частието на последния, за са-.
юстоятелнитЪ и администра'
ИВНИТ-Б общини — отъ кмета,;
ъ помощъта на! деловодителя
О' опредвленъ образецъ отъ
Министерството на вжтрешниЬ работи и народното здраве;
ой се разглежда и гласува,
[тъ общинския съветъ.
<
Разглеждането и гласуване-1
о на бюджета става непрекъх1ато въ редовната декемврийЧ
(ка сесия, и до като той се не
риеме, другъ въпросъ не мОке да се разглежда презъ тая
есия.
•
•/•'•."'•Времето презъ което е въ
и ла бюджетно упражнение.
Бюджетното зпражнение трае
тъ 1 априлъ до 30 юнийслената финансова година.
Най-късно до 1 януарий бюжета, подписанъ отъ' общннкия съветъ, се изпраща: за
твърждение на окржжния упавитель, а за обшинитЬ въ
кржжнигв градове, които и1атъ повече; отъ ЮОООООО лв.
бюджета на специалните об
щини се утвърждава отъ ми
нистерството на вжтрешнигЬ
[аботн н народното здраве.
рюджвтитЬ се изпращатъ чрвзъ
|ъответната окржжно постоян
на комисия, която е длъжна
[а проа-Ьри, че тон е съста|внъ и гласуванъ празилнО;
>езъ грешки и опущения и
>езъ нарушения на надлежни•к закони. Яко Окржжната по
стоянна комисия констатора,
« бо!джета е гласуванъ закоюсьобразно, тя постановява
>ешение, съ което дава мнегие, че бюджета може да бж;е отвърденъ. Яко окржжната
рстоянниа комисия констати
ра, че има грешки и опуше15 шя при съставянето на бюд«ета, или че предвидените приоди или разходи еж незако|Осъобразни, тя. постановява
решение, "съ което изказва мие
ше; че бюджета следва да не
е утвърди, а да се върне на
Н»ответната община да: го съ
образи сь исказаното мнение'.

Градско

сведения за извършената ркбота отъ 10III. до 16Ш. 1930 г.
ЦЩЦЯШ.^

Промахватъ са сясдиитЪ :
фондове

1. За културни м-Йроприятия
2. Строитвленъ фондъ,
3. КултурИо-стопански фондъ !
4. За културни мероприятия
>тъ скотовъдни комисии.
51 20 и 40 на сто за скотоъдне и училищни фондове при
родажбата на общински мЪста
6, Подобрение скотовъдство:о — 20 на сто отъ наема на
•бщинска-мера.
Никакъвъ общинско фондъ
1е може: да бжде съставенъ
(Ъкой специаленъ звконъ,еко
ой не бжде съответно предвиенъ въ закона за общините.

Вгриенско

Снимшрно отделение

•

•

.V •

.

-

.

'

•

.

'бявленме :№,5501

Обявление № 918

гр. Варна. 21 мартъ; 1930'година
Обявява се на интересующнт-Б, че на 24 й мартъ
т. п 9 часа преди об-Ьдъ на пазарния площадъ ще
се преизведе публиченъ търгъ за продажба на едно
теле 2 год> (женско) сцекеко за 1000 лева собственесть на Димитъръ Костадиновъ отъ гр. Варна по
наказателно постановление на Варненски Окр. Ветерикрренъ лЪкарь.
1— 2032—1
Отъ общината

]

йшш :ИИ

№305 . / •:;-./:.;;.
гр. Варна, 20 февруарий 1930 год.
Управлението на Варненския Онржженъ ГгБкарь
търси помещение за канцелария за времето отъ 1
Априлъ 1930 год. до 31 Мартъ 1931 год. Помеще
нието да има б стаи, таванска стая и изба.
.Срокътъ за подаване предложения е до 1-й
Мартъ 1930 година.

1—1873—-1

Вармекеко

Грацско» Общинско

Управление

гр. Варна, 6 мартъ 1930 година.
Въ допълнение на обявление Яа 3749 отъ 21.
II. 930 година публикувано въ Държавния вестникъ
брой 271 отъ 4. Ш, с. г., обявява се на интересуюЩ И Т Б се. че на 5 априлъ т. г. до 15 часа въ Вар
ненското окръжно данъчно управление ще се про
изведе търгъ съ тайна конкуренция за доставката
на разни материали и уреди за пожарната команда:
маркучи,, каски, стълби и др.
Приблизителна стойность 170 000 лв. Залогъ
10 на сто въ банково уоостов-врение. Документи
съгласно 3. Б О. П.
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
и пр, еж за ймътка на доставчика.
ПоемнитБ условия се виждатъ въ общината.
1—1946—1
Отъ общината
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