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Абонаментъ:
За година . . . .
55 лв.
За б месеца . . . .
30 лв.
Броя 1 лв.

Обявления:
Всичко, що се отнася до
вестника, да се изпраща до
Официални по 2 лв. на кв. сант
кметството — Варна
търговски по споразумение.^
Редакцията: Общинското управлет«е, секретарията.
Броя 1 лв.

Еовиятв общински театара е почти при- респективно Народния театара се заеме се
варшена. Изготвя се вече програмата за- от неговото ръководство. Но с&що така не
криването му. Безспоренз факта е, че Варна бива да се отрича правото на общината да
ще има най-хубавия театара следа народния реди сама дтлата си така, както налтри
ва столицата. Повдша се вапроса за откри за добре. Защото, има среди, които като
ването ва Варна клона, оперена и драмати- че ли искате да наложатз своето становище
чена, отз Народния театара. Този вапроса на пост. присЖтствие.
отз известно време не слиза отз колонитпз
Пост. прис&тствие на общината изслу
на мтьстнитгь вестници. Изказаха се и, про- ша исканията на представителите на Народ
делжавате да се изказвате по него редица ния театзрз. Т/ь не с& така леки, както
видни варненски общественици. До като едина мнозина искатз да ш представяте.
отз ттьхз изказвате мнение да се открие ва
Не трпбва да се забравя, че се касае за
Варна клонз отз народния театрзбезз огледа
на условията, които се предлагате отз стра една жертва, която, днесе, поради финансова
на на управата на Народния театрз, друш криза, варненското гражданство мзЬчно ще
слггитате, че преди да се реши този вапроса, може да понесе. Пост. присЗстствие взема
ще тртьбва да се направи добра смптка — преде виде и свображенията на ония, които
смгьтатг, че по добре ще б&де ако общи
дали условията които се предлаштз ще бе
ната
сама, непосредствено, експлоатира но
дата износни за общинската каса и, дали
изобщо, този е начинзтз за най-правилното вата сграда на общинския театара. Ва вспки
използуване на новия общински театзрз. Не случай, то ще обс&ди най-внимателно ста
новището и на еднитгь и на другите и безз
може да се отрече, че Варна ще има теа
тара, такава, който ще отговаря напзлно на да се влияе отз когото и да било, ще раз
културниш изисквания на градове отз него реши взпроса така, както диктуватз инте
вия ранга, само тогава, когато державата, ресите на града и на общинската каса.
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ДЯНЪЧНИТЪ ОБЛЕГЧЕНИЯ
Ликвидиране съ старите данъци и нози облегчения за събиране преките данъци.
М-ра на финансиит-в г-нъ Стефановъ имайки
предъ видъ голямата стопанска и финансова криза
прокара реднца законоположения, които облегчаватъ отъ значителна степень бълаарскиягъ данъкоплатецъ. Внесенъ е законопроектъ споредъ
който:
„Данъкоплатецъ, който довроволно ппати въ
пари до 25 юни"! 1932 т. всички дължими отъ
него закъснели за времето отъ 1877 до 1930 —
1931 фин. година включително: а) преки данъци
сь връхнинигЪ", б) данъка върху материалите, отъ
които се вари раккя и в) данъка върху акциза
на виното, освобождава се отъ заплащане Глобата
за закъснение върху изброените данъци и полу
чава при плащането имь общо намаление върху
ц-влата платена сума:
1) За тези, които се отнасятъ за времето
отъ 1877 до 1924—1925 г. включително 40 на
сто, като въ този процентъ се включватъ и гло
бите за закъснение, наложени върху сжщигв
данъци;
2) тези за времето отъ 1925 —* 1926 до
1928—1929 фий. г. включително—15 на сто:
3) тези отъ 1929—1930 до 1930 — 19В1
фин. год. включително—10 на сто—само за да
нъкоплатци съ годишенъ данъкъ до 5,000 лв , в
Презъ м-цъ декемврий. Камарата гласува
нЪкои изменения и допълнения въ закона за съ
биране на прекигЬ данъци, които изменения дайагь възможность на данъкоплатеца да се справи
съ затрудненото си положение.
Поземления данъкъ за 1930—931 и 1931
—1932 финансова година се плаща безъ глоба
за закъснелите до 25 юний 1932 г.

Неизплатените данъци въ сроковете предви
дени въ чл. 16 огь закона за преките данъци
стзвать ззкъснели н отъ деня на закъснението се
събиратъ принудително съ глоба за закъснение,
както следва: до края на втория срокъ 5 % , до
края на третия срокъ 10%, следъ изтичането на
тоетия срокъ 1 5 % , върху сумата на закъснелигЬ
данъци. Ако дадъцитъ се изплатятъ съ закъсне
ние само до единъ м ць отъ визираните срокове,
те се събиратъ само съ 2 % глобз.
Неизплатените и следъ изтичането на третиясоокъ данъци и влезли въ втората година изц-вло
или съ остатъци се събиратъ съ 2 0 % глоба.
Глобите се налагатъ, както върху частьта
отъ данъка, която се внася въ държавенъ приходъ, така и върху частите, които се внасятъ на
общините, окржзите, търговските камари и фон
довете.
Неизплатекиятъ въ срокоБегв за добровол
ното изплащане данъкъ сърху сградите, ако горниятъ му разм-връ надминава 500 лв., до края на
финансовата 1933—1934 години и 1000 лева за
следващите финансови години, се събиратъ при
нудително съ глобитъ за закъснение въ разм-Ьръ
50% за закъснението въ повече отъ горнигЬ
глоби най късно до следващия четиримгс. срокъ.
*
* *

Не може да се отрече че м-ра на фикансиитъ
е направилъ много хубаво като е приготвилъ
горните законопроекти защото, даза се възмож
ность на данъкоплатеца да ликвидира веднажъ за
винаги съ старите си задължьния и второ, отъ
т*хъ се ползватъ почти всички данъкоплатци въ
страната, което не е отъ малко значение.

Варненския общински веетникъ е единствения
въ Варна, който изразява най вЪрно и точно
общата стопанска, финансова, благоустрой
ствена и културна политика на общината.

Граждани, следете впиши ориш - Шщт. общ.
Годишенъ абонаменъ — 55 лева.
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Стр. 3

Отъ 15 априлъ т. г. се откриха топлит-Ь общински лековити морски
бани, при намалени предсезонни такси.
Направени еж. постлшки и се очаква ВСБКИ день разрешение да се
премахнатъ паспортните такси за идящигв отъ Ромъния пжтници.
Опростотворени еж до минимумъ полицейските формалности за чужденцитв — гости на л-Ьтовна Варна.
Направени еж постжпки и, има всички изгледи да се разреши найпосле, веднажъ за винаги, големия въпросъ за пжтуването по Б. Д. Ж . съ 50
на сто намалени цени за лЪтовницитв отъ вжтрешностьта на страната.
ЧужденцитЪ проявяватъ голЪмъ интересъ къмъ нашето летовище. За
това свидетелствуватъ СТОТИЦИТЕ писма, които се получаватъ ежедневно въ
курортното бюро.
Нека бждемъ готови да посрещнемъ л-ЪтовницитЬ българи и чужденци:
да бждемъ гостоприемни, както сме били до сега; да не се блазнимъ отъ мисъльта, че ако дадемъ стаитЬ си на високъ наемъ или ако продадемъ продук
тите на цен"и по-голтвми отъ обикновените, ще спечелимъ много. Точно обратното.
Отъ насъ зависи, да спечелимъ или не Л-БТОВНИЦИТБ за редовни клиен
ти на нашия градъ.
;;;
-V
Да внимаваме!
:

Бъобщинскиятъ съветъ
Утвърждаване на разни търгове. Изготвяне правилникъ за вжтрешния редъ на
съвета. Изборъ на разни комисии и пр.
Заседание 4 априлъ 1932 г.
Заседанието се откри въ 4 и пол. часа отъ
кмета г. Ле. Брусевъ. Присжтствуватъ почти всички
г. г. общински съветници.
Кмета г. Брусевъ: Съгласно чл. 41 отъ за
кона за градскигЬ обшини въ първигЬ дни на м.
априлъ се открива редовната сесия на обшинския
съветъ. Обявявгмъ редовната сесия на съвета за
открита.
Протоколиста прочете протокола отъ минало
то заседание.
Авр. Г а ч е в ъ : Протокола не е точенъ. Въ
него е вписана декларация на сговористкитЪ съ
ветници . . .
Кмета: Нищо подобно.
Авр. Гачевъ: Въ протокола е казано, че ра
ботническите общински съветници еж гласували
съ лозунгъ противъ диктатурата...
Кмета: И това не е вЪрно. Не сте слушали
когато се чете протокола.
Авр. Г а ч е в ъ : Ето предъ менъ е общинския
вестннкъ.
Кмета: Тамъ отчета за миналото заседание
е предаденъ по единъ начинъ, а протокола на
съвета е съвсемъ другъ.

Протокола се прие така, както бъ- прочетенъ.
Авр. Гачевъ иска думата преди дневния редъ.
Кмета: Г-да общински съветници, създала се
е една практика, при липса на изработенъ пра
вилникъ, да се взема думата преди дневния редъ
за да се развива схващана по известни въпроси.
Тази практика е погрешна. Позволено е преди
дневния редъ само да се задаватъ въпроси. Пост.
приежтетвие ще си взема бележка и ще отговаря
въ следующето заседание. Това може да се допу
ща. Но да се вземе думата и да се развиватъ идео
логии, заявявамъ, че подобна практика, ние н^ма
да следваме. По въпроси извънъ дневния редъ,
ще давамъ думата следъ изчерпването на днев
ния редъ.
Авр. Гачевъ: Искамъ думата.
Кмета: По дневния редъ ли ще говорите?
Авр. Г а ч е в ъ : Дайте ми думата и ще чуете
какво ще говоря.
Двр. Гачевъ иска думата за да прочете дек
ларацията на трудовата група въ общин. еъаетъ.
Следъ дълги пререкания съвета реши да не се
дава думата на Авр. Гачевъ преди изчерпването
на дневния редъ.
Докладваха се няколко преписки по произ-
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ведени търгове, а сжщо и поемни условия за про
извеждане на нови търгове.
Доккадва се търга по доставка на бензинъ.
Ст. Савовъ предлага да се утвърди търга
за да не страда работата. Търга бъ удобренъ.
Докладваха се тържнитв книжа по отдаване
то подъ наемъ на неотдаденитв до сега павилио
ни въ Морското казино. Търга за павилионъ № 3
не се утвърди поради това, че добитата цена е
много низка. Реши се, да се праизведе новъ търгъ
съ съкратенъ срокъ.
Утвърдиха се търговетъ за доставка на 70
хил. кгр. ечмикъ за общинския добитъкъ, за до
ставка хранителни продукти за Мвйчинъ домъ, за
доставка 60 нови хавлии за нуждитЬ на мор. бани.
Известно е, че всъка година се отдава подъ
наемъ на държавата общинското здание въ което
се помещава пощенската станция въ Варна. Мина
лата година годишния наемъ е билъ 400,000 лв.
Тая година договора е сключенъ при 340,000 лв.
годишенъ наемъ.
Кмета предложи да се утвърди така сключе
ния договоръ.
Авр. Гачевъ противъ.
Хр. Мирски: Общината не може да обявява
война на държавата. Днесъ при общото спадане
на наемигв и при очевидното поефтиняване на
живота, наема който се дава отъ държавата е
износно, общината е длъжна да даде съдействие
на държавата за намиране здание, защото се об
служва на гражданите.
Н. Поповъ: Наема е износенъ, предложи да
се утвърди договора.
Утвърди се.
Докладваха се поемнитв условия за отдаване
на закупчикъ интизапското право.
Авр. Гачевъ предлага събирането на този
общински приходъ да става направо отъ общината.
Кмета: Има предприятия, които не могатъ
да се експлоатиратъ направо отъ общината, кол
кото и усилия да се положатъ. Такива еж: афишно право, интизапа, кръвнина, кринина, пазарищно право и пр.
Прие се да се отдаде на предприемачъ съби
рането на интизапа.
П. Стояновъ предложи да се избере коми
сия, която да изработи новъ правилникъ за вжтрешния редъ въ съвета.
Хр. Мирски подкрепя предложението на г.
П. Стояновъ, като добави, че заседанията требва
да се водятъ при единъ строго опредъленъ редъ
Андрей Пеневъ смъта, че тая мЪрка е на
сочена противъ работническите общински съвет
ници и се обяви решително противъ изработване
то на такъвъ правилникъ.
Ст. Савовъ: Вь интереса на града и на об
щината е, да се установи единъ редъ при водене
заседанията на съвета.
Др. Неиковъ: Този правилникъ е толкова
повече неуместенъ, защото започна да се говори,
че съвета не се занимава съ стопански и общо
полезни въпроси, а въ него се само политиканствува.
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Кмета: Изработването на такъвъ правилникъ
е крайно необходимо. Съвършенно неоснователни
еж опасенията на Андр. Пеневъ, че съ него се
цели да не се дава думата на работническите об
щински съветници. Нека създадемъ правилникъ за
да можемъ да имаме единъ редъ, едно самоува
жение, единъ правилникъ който е крайно нуженъпри разрешаването на важни въпроси.
Избраха се комисии:
По изработване на правилника: Ан. Янковъ, Н. Поповъ, Ст. Пешевъ, Авр. Гачевъ и кмета.
Регулационна: Др. Ненковъ, Ив. Давидовъ,
П. Стояновъ.
Театраленъ комитетъ: Ж. Желябовъ, Ст.
Пешевъ, Н. Поповъ.
Библиотеченъ комитетъ: Ан. Янковъ, Ст.
Савовъ.
Аптеченъ комитетъ: управ. съветъ— Ан.
Янковъ, контр. съветъ — д-ръ Неновъ.
Курортна комисия: Др. Ненковъ, Ан. Ян
ковъ, Н. Поповъ.
Скотовъдна: Г. Трайковъ, Хр. Малиновъ и
Юмеръ Налбантовъ.
Снабдяване с ъ нотар. а к т о в е : Софрони
Георгиевъ, Хр. Теохаровъ, Дим. Янакиевъ, Ст. Пе
шевъ и Ив. Давидовъ.
Проверяване смЪткитЬ на Комисарството
— П. Панайотовъ, Авр. Гачевъ, Вартаянъ.
Определяне ценитЪ на гладкия и дивъ
лозовъ материалъ: Г. Трайковъ, Хр. Теохаровъ.
Комисия при електрическото стопанство:
управ. съветъ — Ив. Давидовъ и Ан. Петровъ;
контр. съветъ — П. Панайотовъ.
Н. Поповъ предлага въ тази комисия да се
постави единъ опозиционеръ, за да вижда какво
става въ това най-голъмо общинско стопанство.
Предложението на Поповъ се взе предъ видъ
отъ пост. приежтетвие.
Археологическия музей: Христо Мирски и
юрисконсулта Янко Сираковъ.
Хр. Мирски: Въ София сжществуватъ народ
ни трапезарии, уредени отъ общината, отъ които
се ползуватъ всички ония бедни граждани, които
съгласно правилника на общината се разпределять
на категории. ТЪзи отъ първа категория се пол
зуватъ съвършенно безплатно, а другите категории
— съ много низки цени. Азъ бихъ помолилъ съ
вета да се съгласи да се избере една комисия отъ
трима общински съветници, които да обмислятъ
по какъвъ начинъ може да се уредятъ и въ Варна
такива народни кухни.
.
>
Съвета единодушно реши пост. приежтетвие
да приготви проектъ и да го докладва въ съвета.
Пристжпи се къмъ уволнението надзирателя
при житното тъжище г. Ж. Бостанджиевъ и назна
чение другъ на негово место.
/ .
Н. Поповъ: Нъмамъ нищо противъ, но на
шето желание е, когато бжде учолненъ нъкой, то
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-той да бжде зам-вненъ съ по-достоенъ. Традиция
-е когато се уволнява нъкой чиновникъ, то това
уволнение да е мотивирано.
Хр. Мирски: Лицето, което сега завежда бор
сата не притежава изискуемия се по щатните таб
лици цензъ. Кандидата, който предлегаме прите
жава напълно ценза, а освенъ това е работилъ въ
тази область.
Кмета: Досегашния надзиратель не отговаря
;на ценза. Това е единственото ни основание да го
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уволнимъ. Назначаваме едно лице, на което въз
лагаме голвми надежди. Съ болшинство бъ налначенъ на тази длъжность Тодоръ Минчевъ.
Авр. Гачевъ следъ изчерпването на дневния
редъ прочете декларацията на трудовата група.
Въ декларацията се изброяватъ редица искания,
които целятъ да облекчатъ положението на бед
ните граждани.
Заседанието се вдигна за следния день.

Свобо&ма тгжбуиа.

Д-ръ Д. П.

Грижи за детето.
Колкото единъ народъ е съ по-голъмъ напредъкъ въ цивилизацията и колкото той стои повисоко въ културно отношение, толкова грижите
.му за покровителството на детето еж по-големи.
Изоставено само на себе си детето е безпомещно
и застрашено вь живота си. Граждани здрави,
силни и просвътени може да има само тамъ, кждего за человъка се бди още отъ самото му раж
дане и кждето за слабото още и безпомощно дете
ч:е взематъ грижи да не бжде изоставено или под
хвърлено на улицата, кждето го чака неминуема
смърть.
За да може общината да изпълни своя дългъ
и се яви като истинска покровителка на детето
требва:
а) Да открие за малки, новородени деца
приюти, наречени »К8рмачнщи«, назначението на
които требва да бжде да се прибиратъ въ тЪхъ
за отглеждане всички изоставени или подхвърлени
деца новородени, както и тия за които не се по
лага или не може да се положи достатъчно гри
жа отъ страна на родятелигв имъ, било по бедность или болесть. Съвършено никакво значение
не може да има, дали прибраното дете ще бжде
; законородено или незаконородено. Покровител
ството тукъ се дава само съ огледъ на самото
дето, а не на родителят* му. За да не се по
ощрява, обаче, съ тъзи приюти разпуснатостьта и
• моралната поквара, нищо не пречи да се взематъ
строги мерки противъ провинените майки. Тези
!
приюти, за да отговарятъ на назначението си^
тръбва да иматъ образцова уредба и да се намиратъ подъ грижливия контролъ на лека рь-спе
циалиста.
б) Да открие къмъ своите общински лабо
ратории отделъ за стерелизиране на млекото,
(предназначено за храна на децата. Количеството

на приготовляваното млеко ще се опред-вля отъ
направените поржчки, т. е. споредъ абонамента.
в) Да се откриятъ други приюти за деца,
наречеш »детопазачници«, имащи назначение да
приематъ за пазене и гледане презъ време на работнигв часове, децата на ония майки, които, като
работнички, не могатъ да си гледатъ, нито пъкъ
има кому да ги повърятъ. Тия деца не требва да
бждатъ по-малки отъ 30 дни и по-големи отъ
три години. Разбира се, че приемането на тия
деца требва да става срещу определена такса.
но тр-ввва да се каже, че за тая указана услуга
общината не бива да има реализирване на пе
чалби.
г) Да открие забавачница за деца по-въз
растни, но които още не могатъ да постжпятъ въ
първоначалните училища. Тия забавачници въ
сжщность еж и требва да бждатъ домове възпи
тателни. Тукъ децата се учатъ на редъ, покорность, внимание къмъ това, което ще имъ се да
де да изработятъ, изкореняватъ се злонравията и
се туря начало на онова другарство, което поста
вено подъ грижливия контролъ на вещия възпитатель, ще послужи за база, върху която ще мо
гатъ да се култивирате ония възвишени чувства
на взаимна предаьость, на алтроизмъ, които еж
най добрия белегъ на едно добро обществено
възпитание.
д) Общината не тръбва да забравя сжщо и
грижата си за откриване литни колонии за повъзрастните деца, ученици въ първоначалните
уличища или пъкъ да изпращатъ тия деца въ откригв вече.такива колонии въ други общини, които
се намиратъ въ добри хигиенични условия Твър
де полезно ще бжде да се уреди една размъна
въ приемането на децата въ разнигв колонии,
е) Требва сжщо да се грижи общината за
снабдяване беднитъ ученици съ учебни помагала.
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ж) Отъ направените анкети е установено, че
толъмъ процентъ бедни деца отиватъ въ учили
щето безъ всека сутринна закуска. Това е зловредно. Гладния и изтощенъ организъмъ не може
да изтрае на преумората, а отъ тукъ се причиняватъ заболевания съ твърде лоши последици.
Следователно, необходимо е да се уреди даването
на такива бедни деца утрена закуска, както и да
бждатъ уредени за гЬхъ безплатни обеди.
з) Знаейки, че на много талантливи деца пжтя имъ къмъ напредъкъ и проявяване на добрите
имъ способности се прегражда отъ бедностьта,
общината требва да насочи грижите си за спомагане на такива талантливи деца и да имъ даде
възможность и средства да продължаватъ образо
ванието си.
и) Нека споменемъ сжщо, че общината въ
грижите си да покровителствува детето, не требва
еа забравя и дългътъ си за упражняване ефикасенъ контролъ върху детския трудъ и вземане
мерки противъ злоупотребленията. Нашия законодатель още въ 1905 год. се е погрижилъ по тоя
важенъ въпросъ и имаме специаленъ знконъ за
детския и женския трудъ. Не е достатъчно, оба
че, да има закони, а требва още щото те гри
жливо, разумно и целесъобразно да се прилагатъ.
Тъкмо за това имено общината е длъжна па бди
за запазванието и точното изпълнение на добрите
наредби, наложени съ закона.

Грижи за жената — майка
работничка.
Ролята на жената, като майка възпитателка
е отъ голъмо значение. Когато Напалеонъ велики
е запиталъ майка си Лютеция, една бележито умна
жена, като какви социални реформи намира тя, че
требва да се въведатъ, за да се осигури едно
добро възпитание и се сдобие страната съ добри
гражданя, майката отговорила: „Требватъ добри
майки". — .Да. каза Напалеонъ, гЬзи три думи
съдържатъ въ себе си цела възпитателна система
и то най-добрата". И наистина, любящата майка
само тя е, коя го отъ всички най-добре може да
присади въ крехката душа на детето възвишените
граждански добродетели: обичь къмъ ближния,
обичь къмъ родината и самопожертвувание за на
родния идеалъ; само тя. любящата майка, е която
съ своята нежна грижливость присажда граждан
ските добродетели, приучва детето въ упоритъ
трудъ, затвърдява волята му, закалява характера
му и му внушава смелость, за да устоява то, като
гражданинъ, противъ всички несгоди и злочестни,
безъ да пада въ малодушие, въ осждителенъ сервилизътъ предъ силните на деня и да се влачи
съ пречупенъ гръбнакъ предъ ГБХЪ, очакващъ
тЬхното благоволение.
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Жената не требва да бжде кукла — за и г 
рачка и забава на необуздани и извратени при
щевки, а истинска майка, добра другарка и съ
трудница за обезпечаване на поминъка. Знае се,.
обаче, че благодарение на новигв ечономически
условия на живота, жената започна да се откло
нява н%какъ отъ домашното огнище, да се отдъля дори отъ присжщитъ си грижи за отглежданена децата и да се грижи за гвхното възпитание.
Грижата и да се труди изключително за уредбата,
на домътъ се зарязва Тя влезе въ работилни
цата, въ канцелариите и се предаде на трудъ за.
изкарване на прехраната. Отъ домакиня, тя стана
чиновничка, работничка. Трудътъ на жената е цененъ приносъ въ- економично отношение, ала же
ната, по природа, е слаба, нежна и силите й ско
ро се изчерпватъ отъ труда. Но изтощението е*
още по-големо и още по-бързо се изчерпватъ
силитъ й, когато тя, освенъ като сътрудница въ
поминъчното отношение, освенъ като работничка,
требва да се яви и въ ролята си на майка. Въ
тази си грижа, тя има грижи особени, които и
еж наложени отъ самата природа. Често пжти за
своята любяща рожба, майката не спи, а това я
изнурява, НейнигЪ сили бързо изчерпватъ и тру
дътъ се явява убийственъ. И тукъ е имено найсжщественото различие на жената — майка работ
ничка отъ мжжътъ работникъ. Очевидна е, про
чее, необходимостьта за покровителството на же
ната, като работничка и майка. За такива имено
жени общината требва да се погрижи за органи
зиране и откриване кухни за приготовляване за
техъ обеди, т^зи обеди требва да се плащатъ
по костуема стойность, безъ печалби. Освенъ това
общината, която е длъжна да се грижи за своигЬчленове, за да се запази техното здраве и моралъ отъ поквара, тръбва да упражнява и ефикасенъ контролъ да не се злоупотребява съ труда
на жената.

Грижи за подържан© на сиро
питалища и старопитаяища,
Старостьта, неджгавостьта, мизерията, бед
ствията н злочестните еж неизбежни сьпжтници
на человеческия животъ.
Ако алтроизма е приежщъ дори на животни
те, той за человвческитъ общества е наложителна
необходимость и требва да се проявява колкото
отъ чувство на филантропия и за изпълнение една.
отъ най-висшит-е морални повели — да не забра
вяме ближния си, толко и за запазване принципана обществената солидарность.
Въ некои държави, издигнати твърде много •
съ своята култура и цивилизация, има дори спе
циално министерство за социални грижи и тамъ^.
наистина, се полагатъ грижи за ближния и се ра-
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«боти планомерно, съ разбиране и съзнание на
дългътъ. Тази грижа не тежи и не требва да
тежи само на държавата, но и на общината. По«следната, въ зависимость отъ средствата, съ които
разполага, требва:
Да открие и поддържа сиропиталища за де•щата на членовете на общината. Тия деца, които
злочестината ги е лишила отъ родиттелски ми
лувки и родителски грижи, не може и не бива да
се оставятъ на улицата безъ подслоиъ и безъ ко
рица хлебъ. Нека не се забравя, че щастието е
измънчиво, че участьта е неизвестна и никой не
знае какво го очаква въ утрешния день. Ако скжпимъ за своите деца, ако гЬ еж. намъ мили и
скжпн, нека не забраваме, че и нещастнигв си
раци еж деца наша ближни. Тъ еж. бждгщитъ
наши граждани и бждащигЬ защитници на роди
ната ни. Нека общината, като представитель на
обществото, съ грижигЬ си за тия сираци имъ
даде примЪръ на състрадание, на угвха, на из
пълнение на дългъ, за да може и тя да разчита
на отплата.
Общината требва сжщо да открие старопиталища — приюти за стари хора. Мнозина може
*би отъ тия неджгави и грохнали старци, никога
въ младостьта си еж принасяли ценни услуги съ
своята дейность и на общината, и на държавата
Но те еж хора наши ближни и само като такива
имъ дължимъ помощь въ тежкото имъ положе
ние: Нека гвзи старци огаснагь и склопятъ очи
съ чувство на благодарность и утеха, че еж жигвЪли между хоря любящи ближния си.

Културни вести
Новиятъ общински театъръ
Кмета на града г. Ас. Брусевъ е издялъ
заповедь съ която назначава комисия въ съставъ:
пом. кмета Софроний Георгиевъ, като председатель
и членове: юрисконсулта при общината Я К. Сираховъ, контрольора П. Поповъ, финансовия началникъ Я. К. Цанковъ и общинския архитектъ
Ж. Богдановъ, която да даде мнение последните
въпроси:
1. Смътка за новитъ зали, които требва да
се направятъ надъ задната сцена по кскането на
.Директора на Народния Театръ К. Сагаевъ.
2. Какви еж приходигв отъ Зала Съединение
и какви загуби въ наемъ ще понесе общината, ако
тамъ се настани градската библиотека.
3. Какви суми ще еж нужни годишно за ос
ветление, отопление, вода, каналъ, афишно право
кИ Пр.
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4. Какви еж погашенията въ анюитети и
лихви по заема предъ Варненската попул. банка.
5. Заплати на персоналъ за надзоръ въ сгра
дата включително и 2-ма постоянни пожарникари.
6. Какъвъ е билъ и какъвъ се предполага
да бжде размера на постжпленията отъ фондовите
марки за доизграждане на общинския театръ.
7. Какви суми еж нужни за ремонтиране на
сградата годишно.
8. Субсидията, която общината ще плаща на
държавата.
Съставения протоколъ за цельта, ще бжде
представевъ на г. Кмета.
„^ег;»'.;;.:-

ЗАПОВЪД^ШЩ
№ 32

4 « Л У^»й**

гр. Варна, 13 априлъ 1932 г ^
§ 16
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На основание чл. 158 отъ закона за подоб
рение земледълското производство и опазване ПОЛ
СКИТЕ имоги и чл. 64отъ закона за градскитъ
общини.
Запов-вдвамъ:
1. Забранявамъ абсолютно пускането произ
волно на всЬкакъвъ видъ добитъкъ и птици въ
лозята, разсадниците, градинигв, ливадигв и пр.
на гр. Варна.
2. Стопаните и наематели на лозя — живу
щи въ сжщите, които иматъ добитъци требва да
ги изкарватъ на определените отъ общината мЪста
за паша, като ги предаватъ на пазачи. Домашнигв птици требва да се държатъ въ кафези или
мЪста оградени отъ всекжде съ мрежа.
Противъ нарушителите на настоящата ми за
поведь ще се съставятъ актове и освенъ плащане
на констатираните вреди по силата на чл. 157
ще имъ се налагатъ глоби до 5ООлв., а ако до
битъка е хванатъ нощно време — 1000 лв. (чл.
160 отъ цитирания законъ).
Изпълнението на настоящата ми запокедь
възлагамъ на полските стражари при общинското
лоззро овощарско стопанство.
Кметъ: (п.) Ас. Брусевъ.
Върно,
при Варненското Грздско Общинско Управление
Секретарь: К. М. Дюлгеровъ.

Варна
Печатница „Войниковъ"
Телеф. 502.
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ЗАПОВЪДЬ № 153
гр. Варна, 30 Мартъ 1932 година
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Съгласно
на Министерството на Земледелието и Държавнитъ .Имоти
съгласно предписанието
предписани
з а градскит1
0бЩИни
отделение Ветеринарно № 2231 отъ 1/ мартъ т. г. и
3 А ПО В Ъ Д В АМЪ :

|
;

1) Всеки стопанннъ е длъженъ най строго да се придържа въ наредбата на Министерството
за ограничаване и прекратяване на болестьта „БЪСЪ" (Каглез) по кучетата.
2) Нарушителите на настоящата ще се глобяватъ.
3) Испълнението на настоящата ми заповъдь, възлагамъ на общинската ветеринарна власть,
а на полицията вменявамъ въ дългъ да дава съдействие за приложението й.
Преписъ отъ настоящата заповедь да се испрати на Варненски Окржженъ Управитель в
Варненски Окржженъ Ветеринареаъ Л*карь за сведение.
„_„.,
Кмегь: А. БРУСЕВЪ,
Н-къ ветер. отделение: Д-ръ ВЛАДОВЪ.

ВРЕМЕННА НАРЕДБА
ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ БОЛЕСТЬТА „БЪСЬ" ПО КУЧЕТАТА
Съ цель за откриване и унищожаване всички бесни, съмнително-бесни и безстопански
кучета Върховния ветеринаренъ съветъ одобри следнитъ мерки:
§ Отъ 1-й априлъ до 1-й юний всички кучета въ градовегв и селата, независимо отъ това
дали е констатирано или не бЪсъ по кучетата, се държатъ денонощно затворени или вързани, за
да не скитатъ по улиците, площадите и около заселищати.
§ Овчарски, ловджийски, полицейски и т%зи отъ изолираните въкъ отъ населените места
стопанства кучета се изключватъ отъ това задължение, обаче, когато се прибиратъ въ населените
мъгла, тъ се затварятъ или връзватъ, за да не скитатъ свободно изъ улицигв, площадите и пр.
§ Допуща се презъ това време воденето на ржка на луксозните кучета, но снабдени съ
здрави наглавници (намордннци).
§ Унищожаватъ се (преза това време) отъ 1 Й априлъ до 1-й юний (всички проявили приз
наци на бесъ кучета, всички скитащи се изъ улиците, площадите и край населените места ку
чета, като съмнителни отъ бесъ, независимо отъ това дали въ населеното мЪсто е константирано
или не сжщата болесть.
§ За луксозните, ловджийски и овчарски куцета се прави изключение, като на стопаните
имъ се съставятъ актове и глобяватъ отъ 300—500 лева, а ако и следъ това т е пакъ продъл*
жаватъ да пущатъ свободно да ходятъ изъ улиците, площадите и около населените места куче
тата си, последните се унищожаватъ.
§ Унищожаването на съмнително-бесните и скитащи кучета става: "
1) чрезъ нзлавяне и умъртвяване;
2) чрезъ изтравяне съ стрихининъ, което става подъ контрола на ветеринарната власть,,
за да се избЬгнатъ нещастни случаи и
3) чрезъ избиване съ огиеострелно оржжие (безгласни ловджийски и други пушки).
§ Разходите по унищожаване на безстопанските съмнително-бесни кучета еж. за сметка на
фонда „Еписоотии- за селата, а въ градските общини~за сметка на общините.
§ Въ населените места, дето се констатира за напредъ бесъ, се прилагатъ най-строго на
режданията на Министерството (тримесечно връзване на всички кучета, регистрация маркиране,
избиване всички скитащи се кучета като съмнителни за весъ, устройване хайки за избиване съм
нително- б%сно диви животни: вълци, лисици и чакали и пр.
§ Къмъ 10-й юний длъжностните ветеринарни лекари представягь на окржжнитъ ветери
нарни лекари сведения за резултата отъ усиленото преследване на болестьта бесъ въ района имъ
за всеко населено место по отделно. Сведението да съдържа: общото число на кучетата, числото
на побеснелитъ и унищожени презъ тоаа време кучета и числото на унищожените съмнителнобесни и свободно скитащи се кучета.
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