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Голямата дейность на Общинската библиотека.
Навспкжде просвтътенитп хора полагать голгьми грижи, иждивяватъ несмгьтни суми, и жертвуватъ голгьма часть отъ приходитть си за да
задоволять духовнитгь си потребности на човгька покрай другитгь такта, е и четенето. А за
да чете човгькъ потребни еж книги. Такива не
веши може да си купи, о и невъзможно е единг
човпкъ да може да купи всичко, що го интере
сува. Затова още отъ най древните времена еж
създадени обществените библиотеки, които
иматг за цель да събератъ всичко печатано и
стари
ржкописи, всичко що е отъ об
ществено значение и служащо за обществена
полза. И нашата градска библиотека схващайки
значението си, че тргьбва да служи като фаръ,
който да пръска просвета и светлина, се стре
ми ежедневно все повече и повече да о т г о в а 

ря

на п р е д н а з н а ч е н и е т о СИ. Библио

теката днесъ може да се, похвали съ единь'
Н е в и д е Н Ъ , съ единь ненадминатъ, не,, но съ
единъ удивителенъ за страната ни п р о г р е с ъ .
Библиотеката презъ миналия месецъ — февруа
ри . —г е дала за домашно четиво 1 2 0 0 книги,
а въ самата читалня при библиотеката еж да
дени за прочить ЗОО книги, или всичко библи
отеката е направила оборотъ „от 1 5 0 0 книги
евт т единь месещ. А въ миналото градската

библиотека е раздавала за домашно четиво ГО"
ДИШНО 7 0 0 книги! Това е било нгьщо подоб
но на мъртвило, мгьсто за- което се е мислило,
че тамъ нищо не се работи, а библиотеката е
била считана e'iea ли не като институтъ съ
вършено излишенъ.
i

Днесъ дори едно дете отг второ отделение
ще ви каже обратното, и ще ви се похвали, че
въ библиотеката то е научило и видело това,
което вижда и въ училището, съ тая само раз
лика, че въ библиотеката детето е по-свободно!
Съ такъчь об,ротъ отъ 1 5 0 0 КНИГИ М в с е ч НО НИКОЯ отъ провинциалният библиотеки не
може да се похвали- Библиотеката ежедневно се
посещава отъ множество dtua, ученици, ученич
ки, студенти, студентки, граждани и граждан
ки, и на всички прави впечатление това, че по
мещението на библиотеката е вече тпено и не

удобно. При по-гопЪми у д о б с т в а б и б 
лиотеката би развила о щ е п о голЪ-

ма и ощё по ползотворна дейность.
: , . Желателно е да се прояви обществената
инициатива и по отношение на библиотеката,
за да може въ скоро време града [да се украси
съ още едно монументално здание — модерна
библиотека.
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ДОБРИНЪ ПОПОВЪ

Финансовото състояние на Варненската община презъ
последнит-fe години и нуждата отъ финансова статистика
(Продължение отъ миналия брой)
Едните и другите пъкъ еж резултатъ на пое
мане задължения въ рамките на гласуваните крекредити.но извънъ процента на постжпленията по
бюджета.
• • ,
До колкото разполагамъ съ възможностьта да
следя": касовите и бюджетни операции мога да твър
дя, че тукъ „се крие една отъ истинскит-fe причини
на финансовото 'зструдненйе на общината презъ
последните години. За да се премахне разбира се
това затруднение явно е, че е наложително, щото
презъ бюджетното упражнение да се извършватъ
разходи съобразно съ постжпвенията, т. е. въ рам
ките на вероятния процентъ на реализиране бюд
жета. За тоза разбира се еж нуждни данни, които
пъкъ би ни ги дала финансовата статистика, като
се взематъ подъ внимание и всички вероятни въз
можности произходяши отъ измененията на тоя или
оня законъ върху който почиватъ различаете об
щински приходи.
Изключвайки абсолютната точность, придър
жайки се въ законите на по-големата вероятность,
възможенъ е единъ пгтанъ на извършване разходи
rfe споредъ постжпленията за да се намалятъ до
известна степень постепенно дълговете на община
та. Такъвъ единъ планъ може да се начертае само
когато е на лице една истинска картина за финан
совото състояние на общината, правилното схваща
не на което е отъ особена важность както за раз
поредителя, така и за отчетника на бюджнта.
Статистическите данни ще определятъ тоя
планъ; т е ще посочатъ кога какъ трябва да се
оперира и какъ да се контролиратъ бюджетните
операции. Едно големо затруднение на общинските
финансии създаватъ и заемите, които предстоять
да се изплащатъ презъ настоящата и последующит е финансови години.
За да обрисувамъ по-ясно задълженията по
тия заеми дължа преди всичко да упомена некой
нтъ техъ:
1) Заемътъ отъ 1907 год. сключенъ съ 5 %
годишна лихва на сума 8,000,000 лева златни за
канализиране и водоснабдяване града и изплащане
стари дългове. Тоя заемъ е отъ Унгарската Търгов
ска Банка въ Буда-Пеща съ срокъ отъ 50 години.
Къмъ 1 августъ 1932 год. неизплатената сума, коя
то съгласно амортизационния планъ ще требва да
се изплати до 1957 год. вкл. е 6,408,750 лева. Тоя
заемъ ако и да се сметалъ на времето за единъ
заемъ сключенъ при лзгодни условия, то днесъ не
говите условия еж твърде неизгодни, тъй като за
всички изляезли въ тиражъ облигации общината
се задължава да плаща и разликите въ курса по
валутата по която се изплащатъ излезлите въ ти
ражъ облигации. Годишната вноска, която община
та требва да внася на Дирекцията на Държавните

дълг ве, тъй като заематъ е подъ гаранцията на
Държавата се движи около 500,000 лева.
Тоя заемъ въ госледните години почти не се
плаща, макаръ че ежегодно въ бюджетите се предвиждатъ съответните суми за погасяването му.. Ди
рекцията на Държавните Дългове, обаче ежегодно
прави вноските си и изплаща излезлите въ тиражъ
облигации за сметка на общината.
t .
По такъвъ начинъ Държавата е заплатила за
сметка на общината анюитети, излезли въ тиражъ
облигации, разлика въ курса и разноски до 1931 г.
на обша сума лева 6,242.864 Тази сума (ариеретата) заедно съ сумата 5,045,401 лева, която представ
лява единъ авансъ отъ нереализиранъ емисионенъ
заемь отъ 1011 год. държавата ги включи презъ
1931 год. наедно като отделенъ заемъ носещъ име
то: „10% заемъ на Варненската община отъ 1931 г."
Споредъ амортизационния планъ на тоя заемъ, утвърденъ съ указъ № 4'2735 отъ 28.11.1931 год. об
щината ще требва да плаща въ продължение на 4
години 5°/о лихва върху б,?4 2,864 лева и
12°/о лихви върху 5,045,401 лева.
—
Отъ 31. Ш. 1931 год. до .31 Iff. 1934 год. общи
ната требва да плаща само тия лихви, които възлизатъ на обща сума 2,752,656 лв. Изплащането на
тия лихви става чрезъ равни шестмесечни вноеси по
459,776 лева или годишно 917,552 лева. До днесъ
обаче Варненскати община не можа да внесе нито
една отъ тия вноски, които еж при това съ 10°/о
лихва за закъснение. .Тоя заемъ, колкото и да е
сключенъ при изгодни условия, е едно големо бре
ме за общината. Отъ 1934 год. съгласно закона за
заемали амортизационния планъ общината ще треб
ва да почне изплащането на сумата
6,142,064 + 5,045,041 = 11,287,465 лв.
заедно съ 10% годишна лихва чрезъ равни годиш
ни вноски отъ 905,735 лв., до 1944 год., т. е. ще
требва да се изплатятъ, ако изплащането става безъ
закъснение всичко:
Капиталъ 11,287,465 лева
и Лихви
6,827,248 лева
Всичко : 18,114,713 лева
Или за изплащане на тоя заемъ отъ 1931 год.
до 1944 год* общината, ще требва, да плати безъ
лихви за закъснели вноски всичко 20,867,369 лева
Така, че тоя заемъ, който има своя произходъ
отъ нередовното изплащане на заема отъ 1907 год->
е едно бреме за общината.
При днешното състояние на общинските фи
нансовото погасяване е почти небъзможно тъй като
и самия заемъ отъ 1907 год. не може да се изплаща.
За изплащането на тия два заема общинската
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управа ще требва да намери начинъ, защото тъй
както е сложенъ въпроса съ неизплащането имъ ще
имаме по-лоша картина на общинските финансии
з а и д н и т е години.
2) Другъ единъ заемъ на общината е така на
речения »Заемъ на Кооперативенъ строежъ на Ос
новни Народни Училища" при Българската Землед-Ьлска Банка — Варна.
Тоя заемъ е образуванъ чрезъ четири после
дователни аванси отпуснати на общината отъ Бъл
гарската Централна Кооперативна Банка възъ осно
ва на закона за кооперативенъ строежъ на Основ
ни Народни Училища.
Първиятъ а в а н ъ е отпуснатъ на 20.Х.1925 год.
въ размёръ на 2,000,000 лева, вториятъ иа 5.1.1927
год, — 2,000,000 лева, третиятъ на 24.Х.1927 год.—
400,000 лева и последниятъ на 11.XI.1929 год. —
3,000,000 лв. Така, че общата сума, която е полу
чила общината е 7,400,000 лева, подъ форма на те
кущи СМ"БТКИ СЪ Ю°/0 ГОДИШНИ ЛИХВИ.
Първите три сметки еж прехвърлени къмъ
"Варненския клонъ на Б. 3. Банка и преобърнати въ
единъ дългосроченъ анюитетенъ заемъ за 20 год.
съ шестмесечни анюитетни вноски по 251,893 . лева
платими на 1.1 и 1.V1I. всЬка година.
Дължимата сума на заема на 1.VII.1929 год. е
4,322,243 лева. По тоя заемъ общината не е напра
вила никакви погашения до днесъ за това пъкъ съ
гласно договорите по заема, лихзитъ- и глобите продължаватъ да увеличаватъ дължимата сума. Не е
чудно, че единъ день тоя заемъ да получи физиомията на заема отъ 1907 год.
Останалата получена сума отъ 3.000,000 лева
и до днесъ стои като текуща сметка, изплащането
на която още не е уредено какъ ще стане, макаръ,
че въ договора за отпущането й е уговорено, че
ще се преобърне въ дългосроченъ анюитетенъ заемъ,
обаче и до днесъ отъ 1929 год. насамъ не еж уре
дени размЪриттз на анюитдтнйгтз вноски за изпла
щането на тоя дългъ, а това требва да стане поскоро, защото общината не може да определи
точните размтзри на кредитите, които .требва да се
гласуватъ за изплащане заемите, и бюджетътъ пре
търпява по тоя пункъ една значителна корекция
при утвърдяването му по искане на кредиторите.
Най-редовно отъ всичките заеми се плащатъ
двата заема при Б. Н. Банка, единия нареченъ за
емъ № 94 отъ 1915 год., а другия № Н 5 отъ
1918 год.
Първиятъ отъ тия заеми е на сума 500,000
лева, а къмъ 1. VIII. 1932 год. е билъ 401,057 лв.
Годишно по него общината плаща 37,385 лева, ко
ято е внасяна на време, тъй като самите анюитети
еж твърде малки.
'
Вториятъ заемъ е на сума 400,000 лв., а къмъ
1. VIII. 1932 год. дължимата сума е 431,056 лева.
И тоя заемъ се погасява редовно, тъй като годиш
ния анюитетъ е 36,659 лева. Единия и другия заемъ
х ж отпуснати отъ дършавата за борба съ безрабо
тицата и срокътъ за изплащането на първия е 40
год. съ б°/о лизва, а на втория — 45 год. съ 7 %
лихва. На общината предстои да изплаща презъ на
стоящата и идните бюджетни години 4,000,000 за-'
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емъ отъ 1931 гол. сключенъ при Варненската По
пулярна Банка за доискарване на общинския театъръ. Тоя заемъ съгласно договора требва да се
изплати вь срокъ отъ 9 години начиная отъ 25. VII
1932 год. до 25. VIII. 1936 год. съ равни годишни
анюитети отъ 1,109,639 лева платими на 25. VII. и
25. VIII бстзка година. Падежите на тия анюитети
еж нагодени отъ Варненската Популярна Банка съ
огледъ да бжде осигурено плащането имъ отъ при
ходите отъ морските бани, тъй като заемътъ е гарантиранъ съ тия приходи. Първиятъ анюитетъ, кой
то требваше общината да направи презъ миналото
лето, не можа да се внесе тъй като отъ приходитьотъ баните се изплащаше и доизплати 5,000,000
заемъ сжщо отъ Полулярната Банка сключенъ презъ
1928 год. за постройката на казиното и морските
бани.
По заема за театъра, съгласно амортизацион
ния планъ, ако анюитетит-fe се внасятъ безъ закъс
нение, отЗщината ще требва да плати
1) За погашение лева 4,000,000
2) За лихви
лева 1.548,185
Или всичко лева 5,575,895
Обаче съ неанасянето на първите две вноски,
горнята сметка се измтзня тъй като обшината ще
плаща за гЬхъ и лихви за закъснение, разноски,
глоби и пр., така, че заемътъ ще стане около 6,000,000
лв. до изплащането му.
Друго едно голямо задължение на обшината
къмъ държавата е отпуснатия авансъ презъ 1920 г.
срещу нереализиранъ заемъ за прехрана на населе
н о т о . Тоя заемъ просто б^ше нгложенъ на го
лемите общини и по сметката, която се води по
тоя ввансъ къмъ 1. VIII. 1932 год. общината дъл
жи 4,636,387 лева. Сметката по тоя заемъ е при
Върховнота Сметна Палата и мисля, че за сумата
е наложенъ запоръ на общинесите връхнини при
държавните бирници.
Най после къмъ зедълженията на Варненска-,
та община по заеми и нереелизнрани заеми при
надлежи и сметката на Съединените Български
Банки произходяща отъ бившия общински магазинъ за 3,077,970 лев?. Тгя сметка стои открита
и по нея нищо не се предприема io уреждането й.
Въобще къмъ 1. VIII. 1932 год. Варненската
община дължи по заеми къиъ държавата и част
ни банки сумата отъ 37,690,114 лева. Отъ тая с у 
ма 7,077,970" лева еж къмъ частните банки, а оста
налата отъ 30,612,144 лева е къмъ държавата.
(следва)

Умоляаатъ се абонатигЬ
на Варненски Общински вест
никъ да си изплатятъ абона
мента!

Варненски Общински Вестникъ,
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О Б Я О Н И ~Г ЕЛ Й И Б Е /1 Е Ж К И
за «цицата и местностите на който се именуватъ улиците на.
градъ Варна.
Продължение отъ брой 302—303
36. Велико Хришовъ

37. Венелинъ

Родомъ отъ Еленскигв ко
либи Недълковци въ послед
ствие виденъ търговецъ въ
Варна — отваря първата бълг.
търговсла кжщ-а въ Лондонъ.
Пръвъ кметъ въ Варна следъ
освобождението ни. Презъ не
говото кметуване е построена
съборната църква „Св. Бого
родица", основава* се търгов.
камара и др. Народенъ пред
ставитель въ Учредителното
народно^събрание презъ 1879
година.
Юрий Ивановичъ B e н е л и н ъ
1802—1839 г. Възторженъ славистъ, свършилъ въ Русия. Двторъ на книгата „Древния и
новейшие болгари" въ която
доказва, че българитъ еж сла
вяни, а не татари

38. Витоша

Планина въ подножието на
която лежи столицата на Бъл^
гария — София.

39. Владиславъ

Полски Краль Владиславъ
Варненчикъ, който презъ 1444
год. е дошелъ да отбие турЦИТБ въ

нашествието

имъ и

падна убитъ въ околностьта на
гр. Варна.
•1 ' •
40. Воденъ

Веслецъ

Планинско бърдо въ Вра
чанския балканъ.

42.

Войнишка

Улица водяща за казармитЪ.
По нея еж минали цъли поко
ления български войници.

43.

Волоег

Панайотъ Воловъ роденъ въ
Шуменъ, другарь на Бенковски.
Обявили възстанйето въ Ко
привщица съ Каблешковъ и
при Бягането имъ за Влашко,
се удавилъ въ р. Янтра при
БЪла — 1876 год.

44.

Възраждане

Гурко

Иэвестенъ полководецъ отъ
освобод. война с ъ превземане
на Търново, Петроханския про-.
ходъ, София, П л о в д и в ъ и
Одринъ, като разби войскитъ
на Сюлейманъ паша и стигна
до Санъ-Стефано.

47. Ген. Столипинъ

На 27 юлий 1878 г. влиза въ
Варна като освободитель на
града заедно съ генералъ Цимерманъ. Следъ това билъ е
назначенъ за губернаторъ на
гр. Пловдивъ, успокоява духо
вете в ъ южна България по
ради -откжеването й отъ се
верна и способствува за наз
начаването Европейска коми
сия по изготвянето на органи
ческия уставъ.

48. Ген. Цимерманъ

Началникъ на Руската до
бруджанска армия презъ осво
бодителната руско-турска вой
на въ 1877—78 год. която ми
нала Дунава при Мачинъ и на
27 юлий 1878 г. влиза въ гр.
Варна като освободитель на
града.

49. Ген. Колет

Началникъ на конната диви
зия презъ войната 1915 — 18 г.
съ успЪшнигв си действия въ
Добруджа отбелязва дЪла до

Градъ въ Македония, билъ
е стара столица на западното
Българско Царство 963 г.

41.

t

46. Генерал*

стойни за адмирация. Съ ГБХЪ

добринесе за общия успЪхъ на
операциите и прослави своето
име и увенча с ъ лаври бъл
гарската конница. Благодаре
ние на неговото умъло манев
риране той можа въ най-кри
тичния моментъ да се яви въ
флангъ и тилъ на противника
при Добричъ и да го спаси.
Починалъ презъ време на вой
ната отъ болесть придобита
отъ сжщата. v
60. Ген. Перенсовъ

Първоначаленъ устроитель
на военната и политическа слу
жби въ Варна и пръвъ воененъ
министъръ на Княжество Бъл
гария.

51. Ген. Протогеровг

Известенъ военачакникъ въ
последната война и македон
ски д-вецъ.

Въ память на нашето въз
раждане.

45 Ген, Кргстевичг
Ратникъ по църковното ни
:
г
възраждане. Генералъ-губернаторъ
за малко време
на
на източна-Румелия? презъ
ноето време стана съединението

52.

Ген. Скобелевъ
••••'••••--'•''•>

•''•>:•'.

Героятъ на ПлЪвенъ презъ
Рускортурската,»война.
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Помощи?! събрани отъ общегражданский комитетъ за подпомагане на бедннтЪ.
(Продължение отъ миналия брой).

06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
и4)
55)
56)
57)

ПрЪносъ
Магазинъ Измиръ
Коста Василевъ
Жеко Саблевъ
Василъ Бояджиевъ
Левчо Искаръ
Петръ Ивановъ
Игнатовъ & С-ие
Стефанъ Топаловъ
Благой Константиновъ
Парфюмерия Здраве
Малага
Ст. Ганчевъ
Ида
Парижъ
Сузи
Хл-вбарница Екстра
Бакалъ Ив. Петковъ
Гарабедъ Ованезовъ
Месарска Кооперация
Якимъ Сапунджиевъ
П. Блашевъ
Шипка
Мавро — Кръчмаръ
Попганчевъ
Дтанасъ Киряковъ
Бакалница Прповъ
Борисъ Нечевъ
Георги Нейковъ
Сивриевъ
Кр. Пинзовъ
Симо хявбарь
Бор. Ярнаудовъ
Морско око
Бай Пеню
Н. Боевъ
Бакалн. ман. Георгиевъ
X.
Лондонъ кафене
Иовковъ & Жечевъ
Т. Узуновъ
Фоти Георгиевъ
Сукисянъ
'
Василъ Фидановъ
Пандо Поповъ
Бехаръ
Станко Калчевъ
Пивница Ченгёлъ
Стратевъ
Т. Г. Николиевъ
Саркизиянъ "-:Казанджиянъ
Бр. Милеви

38,880 лв.
20 лв.
50 „
100 „
50
20
50
50
20 ,
20
50
30 r
100
50
~ 50
50
20 r
20
20 »
1000
100 „
- 50 „
30 „
50 *
50
40
20
20 >
50
40
100 t
50 ,
40 ,
200
50 t
50 ,
50 ,» L
50 „
150 „
200 „
100 „
50 „
50 „
20 „
100 „
20 „
100 „
30 „
100 „
200 „
50 „
20 „
50 >
t
i

t

t

i

J

t

t
t

t

j

}

t

1
t

t

•J

f

4

1
J

1

158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
294)
195)
196)
197)
198)
199)
200^
201)
202)
103)
204)
205)
206)

Братя ЖеяБЗКови
Д. Парушевъ
Вас. Урмановъ
Геронъ
Мосачо
Поповъ
Яраратъ
Поповъ
Бангиевъ
Бояджиянъ
Р. Басонъ
Бохоровъ
Нисимъ Бохоровъ
Ст. Стояновъ
Книжарница Велчевъ
Ц. Карагьозовъ
И. Константиновъ
Василъ Русевъ
Блажо Угриновъ
Дюлгеровъ
Г. Димковъ
Поповъ
Войниковъ
Сарайдаровъ
Симо Келешовъ
Симеоновъ
Цезаръ
Янко Кръчмаровъ
Ив. Георгиевъ
Коста Трандафиловъ
Ив. Стефановъ
Трудолюбие
Хайрабёдъ Саркизовъ
Бурназовъ
Хр. Кожухаровъ
Пърнаровъ & Тачевъ
Юрданъ Продановъ
Дов-врие
Пандо
Накашевъ аптека
Ичковъ
Илия Тръпчевъ
Дим. Стояновъ
Николай Габровски
Дим. Ивановъ
И. Николовъ
Магазинъ Хрантъ
Д. Траидафиловъ
Парасковъ

150
50
100
50
200
100
300
300
50
100
50
50
200
20
150
50
50
50
50
20"
50
20
^100
50
50
50
200
50
30
20
300
100
. 200
100
50
200
50
100
100
100
50
50
. 100
50
50
150
100
100
100
47,690

(следва)

лв.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
у.
„
„
„
лв.
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Заседание на 2 февруарий 1933 г. 4 5 0
часа сл. об^дъ.
Присжтствуваха всички общ. съветници.
РЕШЕНИЕ 32
Приемане бюджета за финансовата 1932
1933 година следъ утвърждаването отъ Вар
ненския Окр. Управитель.
РЕШЕНИЕ 33
Приемане правилника за използуване об
щинските зеленчукови градини.
РЕШЕНИЕ 34
Назначаване комисия отъ общинските съ
ветници г. г. Никола Поповъ, Др. Ненковъ и
Д-ръ Неновъ за изработване правилникъ за
отделяне на общинската аптека въ отделно
общинско стопанско предприятие.
РЕШЕНИЕ 35
Одобряване търга на Училищното насто
ятелство' за доставка на дрехи за нуждите на
прислужниците и разсилнигБ при училищата.
РЕШЕНИЕ 36
Одобряаане разни командировки. .
Заседание на 3 февруарий 1933 г.. 4*40
часа после объмгь.
Присжтствулаха почти всички общински
съветници.
РЕШЕНИЕ 37
.Одобряване поемнитв условия за отдава
не на предприемачъ събирането на таксите
„слугинско право".
РЕШЕНИЕ 3 8 "
Одобряване поемнитв условия за отдава
не на предприемачъ събирането на общинс
кия приходъ „Сергийно право".РЕШЕНИЕ 39
Одобряване поемнитв условия за отдава
не на предприемачъ събиране таксите отъ керемидарницитв, тухларниците и др.
РЕШЕНИЕ 40

'

Одобрява поемнитв условия за отдаване
на предприемачъ събирането на общинските
такси отъ продажбата на едъръ добитькъ
„Интизапа".

РЕШЕНИЕ 41
Одобряване поемнитв условия за отдава
не на предприемачъ събирането на такситв
върху „луксозните кучета".
РЕШЕНИЕ 42
Одобряване поемнитв условия за отдава
не на предприемачъ- сбирането такситв на
„глава животно вкарано въ пазаря за про
дажба".
РЕШЕНИЕ 43
Разглеждане молбата на Кооперация „Димятъ" за изкупване сградата й, построена на
общинско М-БСТО находяща на ул. „Македон, ска" № 65.
РЕШЕНИЕ № 44.
Одобряване спазаряването за литографи. ране въ 6000 екземпляра плана на гр. Варна.
РЕШЕНИЕ 45
» Приемане първия допълнителенъ бюджеть
на общинската аптека за финансовата 1932/33
година " съ 27271 лева приходъ и толкова
разходъ.
РЕШЕНИЕ 46
Разрешаване да се продадътъ на публиченъ търгъ безъ всвкакво ограничение след
ните общински места:
I. Въ Пекаревата махла.
1. Кварталъ№891 парцелъ№№ 1, 2, 15,16
2.
.,
№ 896
„ №№ 7, 9
3.
№897
№№ 6, 7, 8
4.
№898
№№ 2, 6, 7
5.
№899
7 № 6
6.
№902
№№ 4 и 6
II. Около расадника.
1. кварталъ № 906 парцелъ №№ 2, 7 и 9
№№ 2, 7, 15,18, 22 и 23
2.
№ 907
№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
3.
№ 908
4.
№ 909
№№ 1 и 7 "
5.
•№ 910
№ 7
6.
№ 911
№ 77.
№ 912
№№ 12 и 18^
№ 913
8.
№№ 4, 5 и 6
№ 914
9.
.
№
7
•
• ' • • ' . •
№ 915
10.
№ 7
№ 917
11.
№№ 4 и 5 ,
-'.-..
№ 918
12.
№1
№ 919
13.
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III. Старата часть на града.
1. Кварталъ № 124 парцелъ № № 15 и 16
2.
. . № 160
№ 4
3.
„
№ 287
„
№ б
4.
»
№ 353
.
№ 16

ДобититБ отъ продаването на тия м-вста
суми ще се употр+збять изключително за по
строяване на училищно помещение.
РЕШЕНИЕ 47

Усилиха се следнитв параграфи:
§ 31 п. 1 съ
20,000 лв.
§ 22 п. 2 буква а съ
100,000 лв.
§ 24 п. 17 е
,
140,000 лв.
Заседание на 13 февруарий 1933 год.
4'40 часа после об-вдъ. Присжтствуваха почти
всички общински съветници.
РЕШЕНИЕ 48 •
Приемане по принципъ общината да склюД-ръ Г. Пановъ.

Стр. 7

чи отъ Варненската Популярна Банка заемъ
въ размъръ на 6,000,000 лева, които да се
употр-вби за постройка на училищни сгради.
РЕШЕНИЕ 49
Разискване отделянето въ отдЪлни об
щински стопанства ,,Водно-канализационо" и
„Курортно бюро".
РЕШЕНИЕ 50
Командирова се управителя на лозовия
расадникъ П. Н. Днтоновъ въ София за взе
мане участие въ конгреса на лозаригв.
РЕШЕНИЕ 51
Приемане правилникъ за изработване кре
дита по § 22 п. 2 буква г. отъ разходната
часть на бюджета по общината за финансо
вата 1932/1933 год. въ които еж предвидени
сумата отъ 200,000 лева за създаване работа
на безработните.

Инфл уенца

Заболели въ лека форма отъ инфлуенца сре
щаме всеки день. Вестниците съобщаватъ, че въ
Англия има заболели въ тежка форма и че болестьта е взела елидемиченъ характеръ. Въ Берлинъ
е станало нужда да назначать още много лекари
на градска служба, за да могатъ да се обслужатъ
болните.
Болните отъ инфлуенца прекарватъ сравнител
но леко, но има болни въ тежка форма, а често
тия даватъ г^л^мъ процентъ отъ смъртнссть.
Огъ инфлуенца се заболЪва внезапно —току
що се върнапъ човЪкъ отъ работа, билъ е въ театъръ, въ канцелария и почувствува се неразположенъ. Обикновено болнитъ казаатъ, че ги е „раз
тресло"—чувствува студено или.мнсго горещо, съ
усилено главоболие, болки въ кръстната область,
болки въ стомаха, гадене да повръща, липса на
апетитъ, жажда. Въ общи черти тъзи еж призна
ците на заб->ляза.)его. Това еж признаци на засег
нати въ организма: нервна система, стомахъ и бЪлъдробъ.
Най-тежката форма на боледуване отъ инфлу
енца имаме когато е засегнатъ белия дробъ —има
ме пнезмонично заболяване. Тази белодробна фор
ма дава най-голЪмъ процентъ на смъртность.
Презъ време на войната имахме тъй наречената„Испанска болесть ".Наречена б е испанска, поне
же започна въ Испания и за сеп»^ всички страни.
Може да бжде наречена. АНГЛИЙСКА", «ШВЕДС
КА" и т. н. въ зависимость отъ началото й гнездо.
Бацила на инфлуенцата е познать. Може да
се констатира въ екскрета на дихателните пжтища
—носътъ, ларингса, бронхите, белиятъ дробъ, или
по материалите отъ храносмилателния пжть.

Инфлуенчната зараза минава отъ боленъ на
здравъ чрезъ всички предавани предмети. Инфлу
енцата пжтува отъ заразените къмъ незаразенитъ ме
ста и страни съ во-чки съвремени съобщителни
средства — третокласно купе или спаленъ ввгонъ,
или пъкъ съ аеропланъ. ЗасЪда въ колибата на
падаря, както и въ палата на царя.
Децата въ по—младата възрасть еж сравни
телно пощадени. А между възрастни не подбира
полътъ — боледуватъ еднакво мжже и жени.
Отъ инфлуенца се боледува 8—10 дни, следъ
което настжпва оздравяване, обаче дълго време
боледувалия се чувствува изморенъ, изтощенъ.
Случва се непосредствено следъ оздравяването
боледувалия да заболее отъ плевритъ — сухъ
или воденъ.
Лвкуването на инфлуенцата е симптоматично:
противъ високата температура се предписватъ
познатите антипиретици.
Днесъ вЪкътъ е на предпазната медицина.
Преди да ни навести инфлуенцата, или друга бо
лесть, необходимо е да се взематъ всички мерки
да се отбегне заболеването.
Въ борба съ инфлуенцата требва да се ежблюдаватъ всички предписания на личната и обще
ствена хигиена: чистота въ домътъ, в ь училище,
канцеларии, казарми, затвори, кафенета, сладкар
ници и др- Да се отбегватъ излишни общения.
Да се препоржчва употребата на спиртни пи
тиета, като предпазно средство п р о т и в ъ инфлу
енцата, значи да се надсмиваме на собственото си
невежество.
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ВАРНЕН. ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

: Of яление № 2987

Обявление № 2990

*VJrp--Варц^17 февруарий .1933 г.

гр. Варна, 17 февруарий 1933 год.

Въ ''допълнение на обявление № 2325
отъ 7 февруарий 1933 год. публикувано въ
държавенъ вестникъ бр. 258 отъ 16. II. 933
г., обявява се на интересующитв се, че на
17 марть т.. г, въ Варненското окржжно да
нъчно управление ще се произведатъ търгове,
съ тайна конкуренция за отдаване на зекупувачъ: 1) Сергийно право. Първоначална цена
400,000 лева. Предложенията се приематъ-отъ
6 до 10 часа; 2) Кариерно право. Първона
чална цена 270,000 лева. Предложения се
приематъ отъ 14 до 15 часа.
Експлоатационния срокъ за дветБ пред
приятия отъ 1 априлъ 1933 год. до 31 марть
1934 год.
Залогъ 5 % въ банково удостовърение.
Документи съгласно 3. Б. О. П. Всички раз
носки еж за смътка на купувачитъ.
Поемнитв условия се виждатъ въ об
щината.
ОТЪ ОБЩИНАТА.
ВАРНЕН. ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

Въ допълнение на обявление № 2327
отъ 7. II. 933 год. публикувано въ държавенъ
вестникъ брой 258 отъ 16. II. 933 г., обявява
се на интересуюшитв се, че на 17 марть т. г.
въ Варненското окржжнО данъчно управление
ще се произведатъ търгове, съ тайна конку
ренция, за отдаване на закупувачъ:
1) Слугински такси. Първоначална цена
60,000 лв. Предложенията се приематъ отъ 9
до 10 часа;
2) Луксозни кучета. Първоначална цена
50,000 лв. Предложенията се приематъ 14 до
15 часа.
Експлоатационния срокъ за дветъ- пред
приятия отъ 1 априлъ 1933 г. до 31 марть
1934 год.
Залогъ 5 % въ банково удостовърение.
Документи съгласно закона за бюджета, отчетностьта и предприятията. Всички разноски
еж за смътка на закупувачитъ\
Поемнитв условия се виждатъ въ об
щината.
ОТЪ ОБЩИНАТА.

Обявление № 2989
гр. Варна, 17 февруарий 1933 година.
Въ допълнение на обявление № 2326 оть
7 11. 1933 год. публикувано въ държавенъ
вестникъ брой 258 отъ 16 II. 1933 год. обя
вява се на интересующитБ се, че на 17 марть
т. г. въ Варненското окржжно даначно управ
ление ще се произведатъ търгове съ тайна
конкуренция, за отдаване на закупувачъ: "
1. Интизапъ—първоначална цена 200,000
лева. Предложенията се приематъ отъ 9 до
10 часа;
2. Пазарище — първоначална цена 30,000
лева. Предложенията се приематъ отъ 14 до
15 часа.
Експлоатационния срокъ за дветв пред
приятия е 1 априлъ 1933 г. до 31 марть 1934
година.,
.
Залогъ въ банково удостовърение 5 на
сто. Документи съгласно З . Б . , О . П : Всички
разноски еж за смътка на закупувачитв.
ПоемнитЬ условия се виждатъ въ об
щината.•'••• ••-•>*•
ОТЪ ОБЩИНАТА.

ВАРНЕН. ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

Обявление № 2988
гр. Варна, 17 февруарий 1933 год.
Въ допълнение на обявление № 1988 отъ
3. II. 933 г. публикувано въ Д. В. бр. 258 отъ
16.11.333 г. обявява се на интересующитв се,
че на 17 марть 1933 год. въ Варненското
Окржжно Данъчно Управление до 10 часа ще
се произведе търгъ съ тайна конкуренция, за
отдаване на предприемачъ отпечатването на
7100, кочана входни билети за морскитв бани.
Приблизителна стойность на предприятие
то е 25,000 лева. Залогъ за правоучастие 10%,
въ банково удостовърение и документи съ
гласие! закона за Б.,,0. П.
/ПоемнитЬ условия се виждатъ въ общи
ната. ВСИЧКИТЕ,, разноски .по настоящето пред
приятие като гербъ, данъци, публикации и щ>.
еж за смътка на доставчика.
ОТЪ ОБЩИНАТА

