ГОД. ХХХУШ.

Варна, 1 априлъ 1938 год.

Брой 3 и 4.

СКИ
Лоигпа! с1е 1а титараНЬе с1е Уагпа
Издава Варненската градска община — Огдапе огНае! де 1а та1пе Де Уагпа.
Цена 2 лева
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Ябонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за б месеца — 30 лв.

ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 2'5Олв.на кв.см.
търговски — по споразумение

Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
— Варна.

Одринъ! Какво свтъто име! Какъеъ спо- лението.
менъ то буди\
А тамъ, при Одринъ. гдето героите—
светци, съ чиличените си гърди, устояваха
Ето двадесеть петь години отъ деня
на неприятелския напънъ, гдето съ свърхвъ който, българската героична армия, ту
ри край на легендата, за непревземаемость- човгьшката си решителность, прегазваха
страшнитгъ естествени и искуствени прита на Одринската крепостъ.
пятствия,
тамъ ликуването бе въ свойта
Ето' двадесеть петь години отъ деня,
апогея.
въ който, цтълото европейско общество, оста
Да, тамъ, предъ мощното и нескон
на вцепенено отъ известието, че българ
чаемо
— достигаше до небесните висини
ския стп>гъ, макаръ оцвп>тенъ отъ изобил
ната кръвь на скжпитп> български чада, се — ура\ и подъ вишия стоицизътъ и сти
хийния устргьмъ на нашите герои, волята
гордо развява по прочутите при Одринъ
на врагътъ бп> сломена, и той напълно ка
редути и крепости на вековната Отоман
питулира и се предаде.
ската империя.
И днесъ, останалитп> живи отъ тгъхъ
Ето двадесеть петь години отъ деня,
герои,
спомняйки си за този величивъ бъл
въ който българските майки и съпруги, ба
гарски
подвигъ, могатъ съ пълно право да
щи и братя, синове и внуци, гдето и да
се обърнатъ къмъ. днескашната младежъ и
се намираха те,. дълбоко въздъхнаха отъ
й кажатъ: „Свидни деца на майка Бълга
радостната вестъ, че техните близки
ри я\ — вдигнете гордо своитгъ чела. Не се
най-после сложиха още единъ по-блескавъ
лавровъ вгънецъ върху геройските си глави. отдавайте на унение. Имайте вгъра въ себе
си, защото въ вашите жили тече нашата
Ликуваше народа\ Ликуваше той по
кръвь — кръвьта на българския храбецъ,
бойнитгъ полета, по роднптгь поля и про
който съ неизброимитп» си подвизи, създаде
стори. Ликуваше той отъ градътъ до по
страници не само за нашата, но и за све
следната селска колиба.
товната история. Чада, скжпи, на още
Въ съзнанието на народа, Одринъ, бгъ по-скжпата Родина] Обединете се и тво
широка гробница, гдето хилядите свидни
рете блага за народа и себе си. Калете
синове, съ юнашкитгъ си тгьла, никога не
своя духъ за беззаветно творчество въ
ще я запълнятъ и жертвитгь ще се дамирния животъ. Калете го и за дни, >ако
датъ напраздно.
стане нужда, да създадете и по-героична
За това, радостьта бгъ неописуема; за
и по величава втора Одринска епопеяХ'
това, отъ стареца до пеленачето, всички
проливаха трогателните сълзи на уми
Цонко Ханджиевъ

Стр. 2.

„ВНРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Брой 3 и 4

Електричеството въ домакинството
Къмъ познатото приложение на електриче
ството за светлина и двигателна сила, настжпва
въ все по ГОЛ-БМЪ мащабъ и приложението на
електрическата топлина и то толкова много, че се
е развила вече специална область на електротоплинната техника, на която лежи бждещато на
домакинствата, занаятите и индустрията.
Произвеждането на електротоплина чрезъ
електрически токъ е значително различно, отъ
това на досегашните обикновенни начини за по
лучаване на топлина, чрезъ дърва, торфъ, вжглища или свЪтиленъ гасъ. При изгарянето на орга
ническите материали е нуженъ въздухъ(кислородъ)
образува се освенъ това пепель, сажди и пушекъ,
температурата при ГБЗИ химически процеси е по
стоянна и лежи между 1000° и 1500° С. Едно уве
личение или намаление на горивния материалъ
предизвиква едно изменение въ количеството на
топлината за едно определено време, но не и едно
изменение въ температурата. Въ практиката, обаче,
еж нуждни количества топлина при различни
температури. Една загревателна възглавница напримъръ има нужда отъ 50° С, температура, ед
на печка за печене отъ 200° С, и пр.
Съвсемъ друго яче е при електрическата то
плина; тукъ електрическата топлина се произвежда
чрезъ прекарването на електрически токъ презъ
•едно съпротивление, което се затопля и отъ голе
мината на силата на електрическия токъ въ едно
и сжщо загръвателно тъло (съпротивление) могатъ
д а се получатъ различни количества топлина при
различни желани температури; значи, електриче
ската топлина ни предлага на практика много по
големи удобства. Тукъ можемъ да имаме еДинъ
обхватъ на температури отъ 0° до 2000° С, при
това голъма чистота и хигиеничность, вследствие
липсата на пламъкъ по малка опастность отъ пожарь, л^сна и удобна прислуга, едно хващане на
ключа или натискане на едно копче е достатъчно
да се включатъ или изключатъ най-разнообразни
големи и малки мощьности топлина, а само за
нъколко минути можите да имате на разположе
ние топла вода отъ 85° С.
Ето защо електрическата топлина не само, че
е равностойна на другите топлини, но и въ многото
случаи требва да се предпочита, поради своите
технически преимущества.
Вследствие на всички тия преимущества, кои
то електрическата топлина ни предлага, нуждата
отъ една страна цъната на електрическия токъ да
се намали по възможность до минимумъ, отъ дру
га страна домакинята да се освободи отъ многото
работа въ кухнята, се е дошло до конструиране
то на най-разнообразни електрически апарати за
домакинството. Такъвъ единъ апаратъ съчетава
всички добри преимущества на числото, хигиенич
но и удобно електрическо готвене, отопление
и пр.
У насъ, се е създало убеждението, че така ни
е еждбата опредълила, да не можемъ да имаме
условията, удобствата и културата на европейците
и се сами подценяваме, чувствуваме се сами не
достойни за това или онова, предпочитаме, винаги
европейското и пр., като мислимъ, че всичко това
се дължи на особените лични качества на евро
пейците — което съвсемъ не е верно, защото,

ако говоримъ за такива, ние имаме качества, които
далечъ биха надминали тия на европейците при
равни условия, напримеръ: нашата трудолюбивость,
пестеливость, работливость, повече привързаность
къмъ домакинството отколкото къмъ развлечения
и пр., но не еж качествата само които допринасятъ за една култура, а условията и удобствата.
Думата ми е за домакинята. Европейката ще
я видите въ кухнята винаги спретната, остава и
време за разходка, за покупки, за подправка на
тоалета й и пр., но това не се дължи на нейните
необикновенни качества и свръхусилия, а На удоб
ствата, които и се създаватъ въ , кухнята чрезъ
светилния газъ, или електричеството; ако нашата
домакиня имаше тия удобства, тя щеше да има
още по образцовъ редъ въ кухнята си; но ней
или и липсватъ, или ако ги има не се възприема
така лесно, недоверчиво се гледа на техъ, или не
умело се използуватъ.
Къмъ удобствата въ кухнята требва да се
стреми всека домакиня, нека разбере, че те и
носятъ почивка спестяватъ й и време и трудъ.
Убеждението, че електрическия токъ е скжпъ
требва да се разпръсне, тъй като не винаги и въ
много случай не е верно, а да се желае въ слу
чаите когато той е економиченъ да се използува.
Всека домакиня требва да има поне една елект
рическа ютия, електрически чайникъ, или единъ
електрически кутлонъ за да се убеди, особено
презъ летния сезонъ, какви благодатни удобства
еж те за нея. •
Независимо отъ свойствените преимущества
на електричеството, електрическата централа, рес
пективно нейната техническа управа чрезъ съот-

ТОЙСИТо 30 СМоТЬ И КОЙОЛЪ
могатъ д а се събиратъ съ 10% намаление,
ако се предплатятъ въ първия
законенъ срокъ

ТаксигЬ каналъ и смъть, • макаръ да се
събиратъ за извършена услуга отъ страна на
общината къмъ данъкоплатцит-в, по своето
естество, еж вземания отъ публично правенъ
характеръ, защото тия такси се събиратъ отъ
общинитъ- по силата на законъ, въ качество
то имъ на публично-правни тъ\па,~и никой
другъ освенъ ТБХЪ не може да извършва тия
услуги, нито пъкъ данъкоплатците да се откажатъ отъ тия услуги.
И понеже събирането на тия такси става
на срокове, съгласно чл. 16 отъ закона за
събиране прЪкитв данъци въ връзка въ чл,
80 отъ нар. законъ за град. общини, то при
изплащането имъ презъ първия законенъ
срокъ общините следва да правятъ \0% на
маление.
(Решение № 222 отъ 31X1937 год. на
Върхов, администр. еждъ),

Брой 3 и 4

„ВЯРНЕНСКИ

1
2

Електри
чески до
макински
прибори

Затоплителна мощность
въ вата

ветна тарифа, ТРИ лева за к. в. часъ, прави всичко
възможно, щото да се постигнатъ поносими сто
пански условия за приложението на сжщото въ
домакинствата.
За да не -бжда голословенъ ще дамъ някол
ко данни за нЪкои домакински апарати, отъ които
ще се види колко би струвало извършването на
една електрическа работа при нашите условия;
следващата таблица ни дава данни отъ практика
та за най-обикновените електрически апарати въ
домакинството.
Консумация на Костува лв.
електрич. токъ « я
1

ас «
а.—

за

1 часъ
1. Електрич.
450—600 гладене
ютия

' К. В. 4. 5.«

«3=
55*

0.5 1.5 л. 1.25л.

2. Електрич.
джезве

400

1С чаши
0.12 0.36л. 0.30л.
кафе

3. Тенджера
за вода —
Чайникъ

600

14 минути
завира 1. 0.14 0.42л. 0.35л.
лит. вода

4. Загр-вв.
възглав
ница

60

1 часъ за
топляне 0.04 0.12л. ОЛОл.
при 5ОоС

5. Електрич.
кутлонъ

1000

6. Готварска
машина съ
3 огнища
и 1 м%сто
за печене

800
1200
1800
1200

7. Елек. бойлеръ за ба
ня съ вмъстимость
80 латри
вода
8. Юлитровъ
бойлеръза
постоянно
топла вода
въ кухнята

1000

1000

2.5 часа
готвене

2.50 7.50л. 6.25л.

5 чл. семей
ство консу
миращо
средно на З.ОО
день на човъкъ по
0.6 к. в. часа
4 чл. семей
ство консу
миращо на
баня средно
на день 1.25 5
к. в. ч., на човвкъ.прибО
л. и 40о С во
да въ ваната
За 10 литра
вода до 85о С
температура
въ•продъл 1.3
жение на 1
ч. и 18 мин.

9.0л. 7.50л.

15 л. 12.5л.

3.9 л. 3.25л.

Горните апарати могатъ да се включатъ въ
електрическата ви инсталация — на контакта —
посредствомъ единъ допълнителенъ подвиженъ
контроленъ електромеръ костуващъ 600 лева.

Електроинж. Пр. Атанасовъ

5ИРНЙЧЕСКИ УДОСТОВВРЕННЯ
и неппатилит*. пжтния си данъкъ
Съгласно нареждането на министр. ' на
вжтр. работи и народ, здраве, общинитЪ не
ще издаватъ удостоверение по чл 52 отъ
закона за събиране прекитв данъци, безъ
заинтересования да е платилъ и пжтния сиданъкъ.

ВЕСТНИКЪ"

Стр. 3.

Единъ неопровдоиъ стрий»
Въпреки нееднократните официални увере
ния, че летовищата около Св. Константинъ не еж
били и не могатъ да бждатъ опасни за интересите
на варненци, страхътъ, обаче, продължава да сжществува и той обикновено става актуаленъ съ
наближаването на курортния сезонъ.
Ако има н^що, което да притежава, въ мно
го сличаи, силата на неопревержимо доказател
ство, то е статистиката. Ние, за нашия случай, ще
си послужимъ, тъкмо за това съ нея.
Известно е, че поради строгите полицейски
наредби, всъки дошълъ въ града и района на гра
да, требва да бжде зарегистриранъ предъ поли
цията. Известно е сжщо, че курортната управа по
няколко причини, а главно поради интереса да
събере съответнитъ лътовни такси, води прецизна
сметка за летуващите въ града и ц-влото. лето
вище отъ Варна до Узунъ кумъ. Очевидно е, че
поради тия две твърде сериозни причини, власти
т е притежаватъ точна статистика за числото на
лътовницитъ.
"
А ето какво показва тази статистика: презъ
изтеклата 1937 г. въ варненското летовище — ра
збираме града, вилите и ПОЧИВНИТЕ станции—еж
летували общо 29777 души и отъ т ъ х ъ въ почив
ните станции еж лътували само 920 души. Въ то
ва последно число не влизатъ разбира се децата.
Изтъквайки горните данни, ние върваме, че и най
отрицателно настроените варненски
граждани,
срещу сжществуването на почивните станции въ
околностите на Св. Константинъ, ще требва вече
да си изменятъ мнението- и да гледатъ на неща
та съ по-пълно спокойствие.
Посочвайки общото число на летовниците
презъ 1937 г. и сметайки, че една подробна ста
тистика представлява интересъ за любопитните и
интересующите се, ние я излагаме по-доло както
следва: българи 24347 души и чужденци 5430 ду
ши. Числото на чужденците по народность еж:
Австрия 571, Гермения 181, Гърция 40, Египетъ 12,
Полша 526, Румжния българи 1290, Румжния дру
ги 226, Турция 111, Унгария 237, Чехия 1952, Швейцирия 36, Югославия 104 и разни 154.
Отъ водените, до сега неколко годишни, ста
тистики се вижда, че прииждането на чужденците
отъ всека отделна държава, не е напълно затвър
дено. Техното число е въ постоянно движение и
по всичко изглежда, че това движение—намаление
или увеличение, на първо место се обуславя отъ
вътрешното стопанско и политическо положение
на всека отделна страна.
За отбелязвание е, че отъ 1934 г. до 1937 г.
включително начело на чуждениците летовници,
по число стоятъ идващите отъ Чехия.
За отбелязвание е сжщо факта, че отъ 1932 г.
до 1936 г. идващите отъ Румжния ежегодно еж се
намалявали и едва презъ миналата 1937 г, число
то имъ се е значително увеличило^
Може би,- некому ше се стори, че ние се от
клонихме отъ основната мисъль на настоящата си
статия което до известна степень е и верно. На
правихме го, обаче, съ единствената цель да хвърлимъ по-вече светлина по единъ въпросъ, който
интересува мнозина граждани и по този начинъ
да имъ вдъхнемъ вера, че техните интереси еж
достатъчно защитени.

Стр. 4.

„ВЙРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ'

Брой 3 и 4;

Наставления за наемодателите
Вследствие войните, Варна загуби богатия
хинтерландъ земя — обширна Добруджа и съ то
ва претърпя голяма загуба въ търговско и ико
номическо отношение.
Загрижени за сждбата на онеправдана Варна,
усилията на община, съсловия и гражданство еж
насочени къмъ намиране нови източници, за поминъкъ и за повдигане благосъстоянието на града.
Единъ отъ най-важнигв източници за това, безпорно, е издигането на града като единъ първостепененъ курортъ. Обаче, само природните красоти и
ОТЛИЧНИТЕ климатически условия, съ които приро
дата е била тъй щедра да надари Варна, не еж
достатъчни за
привличане
на повече
летовници въ нашия градъ. Необходимо е да се
направи много още, за да се създадатъ всички
ония предпоставки, които обуславятъ развитието
на единъ курортенъ градъ, за да може пребива
ването на летовниците да бжде удобно и приятно.
Ето защо, съзнавайки, че се явява отъ твърде
голяма важность за успаха на курорта ни въпроса
за квартиригЬ, съ огледъ тъхната уредба, удоб
ства и хигиена, курортната управа намира за на
временно и целесъобразно да даде следните препоржки:
Вс^ки който приема курортисти требва да се
ржководи отъ принципа: курортиста е мой гость.
Следователно той требва да го посреща и изпра
ща сь подобающа любезность и внимание и да
направи всичко- възможно, за да се приспособи
къмъ желанието му, щото той да се чувствува
като у дома си.
Ценить: точно опредълени конкурентоспо
собни. Поетия ангажйментъ по отношение на ценитъ не требва да се изменя, даже и при найголямо търсене презъ лотото. Бждемъ ли упрек
нати въ измама, това добива валидность за града
и страната, и загубите, които въ последствие ще
претърпимъ ще бждатъ много по-големи отъ
евентуалните печалби.
Обзавеждайте стаите чисто, уютно и удобно,
с ь еднообразна, семпла, здрава и нескърцаща мебелъ. Истински .луксь не се изисква, а фалшивия
такъвъ е смъшенъ. Желателно е къмъ всъко лег
ло да има по единъ гардеробъ, обезателно нощ
но долапче, канапе или разтягащъ се столъ за
следобедна почивка и столъ-подложка за багажа.
Въ случай, че гардероба бжде за два кревата, то
той требва да бжде съ по-широки размери.
Къмъ необходимитБ прибори (легенъ съ кана
ако нъма течаща вода въ стаите, чинийки за
четки за зжби, четка за дрехи, подложка за гжба,
стъкло аа вода за пиене съ по една чаша на
лице, кофа за нечистата вода обезателно сь капакъ)
непропущайте да прибавите и специалния дамски
умивалникъ и нощно гърне, местото на което е
винаги въ нощното долапче.
Бельото требва да бжде чисто, здраво и да
се смЯня за вевки новодошълъ, а на по-дългоСТОЯЩИТБ — по-често, най-малко седмично. ВълнеНИГБ или, памучни покривки (одеяла) сжщо да
бждатъ здрави и чисти и съ разкопчани чаршафи.
КърпитБ за лице и др. нужди — чисти, и съ
прилични размери, за всъко лице отдЪленъ комплектъ.
Украса съ картини, особено старомодни

такива, илюстровани картички, семейни портрети
и разни други украшения угрозяватъ стаитъ.
Имайки предвидъ, че. Варна следъ завърш
ването на новия водопроводъ „Батова — Варна"
и включването му въ градската мрежа, превъзмогна
напълно нуждата отъ вода, и че градътъ има вече'
въ изобилие чиста вода, на лице е най-глввното
условие ,.за ^прекарване, течаща водд. ,въ. стаите,
модернизиране клозетите,, инсталиране бани. или
поне душове.
.
'
Баните и клозетитъ. Отъ много голъмо
/ значение е състоянието въ което се намиратъ тъ
въ една къща. Тъ требва да бждатъ модерна
обзаведени и въ тъхъ да има безупречна чистота.
Автоматичнитъ и други приспособления да функциониратъ добре. Въ клозетите да се постави въ
достатъчно количество специална клозетна хартия,.
която следъ употребление изхвърляна въ самия
клозетъ, прави излишно употр-Ъбледието на сандъчетата и кошчетата, които загрозяватъ и съ съдър
жанието си (употребената нечиста хартия) издаватъ
миризма. Нъма опасность отъ задръстване на
канала, защото изхвърлената употребена клозетна
хартия се превръща въ каша, която лесно се
повлича отъ силната водна струя въ канала, стига
тоя последния да бжде въ изправность. Порцела.
новитъ клозети, умивалницитъ и ванитъ лесно се
изчистватъ и дезинфекциратъ съ разтворъ отъ
Солна киселина. Това тръбва да се прави по-често
за да не се напластяватъ нечистотии, които изда
ватъ неприятна миризма.
Прозорците требва да бждатъ защитени
сръщу нежелателна свътлина съ гжети тъмни трансперанти. Завеситъ и драпериитъ на прозорцитв
да бждатъ отъ тънки модерни платове, които по
цвъта и десена си да хармониратъ на общата
обстановка и цвета на стенитъ; да се изхвърлятъ
отъ употребление старите тежки вълнени претрупани съ разни бродерии и апликаци такива.
Отъ голъмо значение е състоянието на подо
вете, таванитъ и стените въ коридоритъ и стаите.
Предъ всъки сезонъ требва да се предприема
ремонтирането и боядисването имъ. Неприятно
впечатление правятъ кърпежите и боядисването
съ тъмни и неприятни тонове, сжщо и многоцвътНИТБ тапети, които не еж вече на мода. Препоржчва се стенитъ да бждатъ боядисани въ свътли
едноцвътни тонове, които да хармониратъ на об
щата обстановка въ стаитъ.
Чистотата е отъ най-гол-вмо значение за
реномето и като по-нататашната препоржка на
квартирата. Тя може да се подържа много добре
ако входоветъ, стълбите и коридорите бждатъ
постлани съ здрави и чисти пжтеки, които всеки
день да се' обезпрашвать. СЖЩИТБ пжтеки ще
послужать и за претъпяване на шума и въ сжщото време придаватъ и хубавъ видъ на жилище
то. Яко стаит% не еж съ паркетъ или постлани съ
мушами,.подоветъ обезателно тр-Ьбва да бждатъ
боядисани съ мазна боя, отъ което зависи освенъ
хубавия видъ, но и възможностьта да се подържа
чистота. ВсЯки день, следъ излизането на госта,
тр-Ьбва да се пристжпи къмъ почистване, подреж
дане и проветряване на стаитъ и намиращите се
въ тъхъ мебели. Това требва да става най-кжено
до объдъ. Поне веднажъ въ седмицата да се из-
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Още зз оОоазователния аен1ъ ва търгавцитъ Сждебна практика
Най-новото изменение и допълнение на за
кона за вжтрешната търговия, публикувано въ
„Д. в." бр. 164 отъ 31. VII. 1937 г. относително
образователния цензъ на търговцитъ съ б годи
шна търговска практика, М-ра на търговията, промишленостьта и труда дава следните упжтвания:
1) Съ §1 се допълва ал. II отъ забележката
къмъ чл. 5, като се прибавятъ думит-в „и безъ да
иматъ предвидения въ чл. 3, §4, образователенъ
цензъ, но да бждатъ грамотни".
Смисълътъ на това измънение е, че щомъ
единъ търговецъ има 6-годишна практика като
самостоятеленъ търговецъ, стига да ;е грамотенъ,
може да открива търговски заведения отъ всички
браншове безъ да има минималното образование.
Следователно, достатъчно е лицето да. има
б-годишна практика като самостоятеленъ търго
вецъ. Тази практика може да бжде както преди
влизане на н. законъ за уреждане на вжтрешната
търговия въ сила, така и следъ това. Тази практи
ка, сжщо така, може да бжде отъ единъ или Н-Бколко бранша, както и да бжда непрекжсната или
съ прекжсване, стига сборътъ отъ самостоятелно
управляваната търговия да дава б години.
Ньприм-връ: Ако едно лице е упражнявало
самостоятелно 2 години бакалска търговия, 2 годи
ни кръчмарство и 2 години е било кафеджия —
ще се счита, че отговаря на условията на ал. II
отъ забележката къмъ чл. 5 и ще може да откри
ва търговски заведания отъ всички браншове, сти
га да бжде само грамотенъ.
вършва основнр почистване на всичко въ жили
шетоДобро осветление, сжщо ламбичка за четене
отъ леглото (угасване и запалване отъ самото
пегло).
Тишината въ и около кжщата играе много
голЪма роля. Да се избътватъ всъкакви звънци,
тупане килими, лаещи кучета, петли и пр. Пове
чето курортисти еж хора нервни, затова отъ 10 ч.
вечерьта до 8 часа сутринь и отъ 2—3 ч. сл. плад
не тр-вбва да цари пълна тишина.
Препоржчва се почистването на обущата на
ГОСТИТБ да става сутринь рано, а така сжщо безъ
да се чака запов-Ьдь, сутринь и вечерь да се носи
топла вода въ стаитъ.
Много важно е да се погрижимъ, щото пре
биваването на госта въ квартирата му при лошо
време, да не бжде неприятно. Яко той се чувству
ва тамъ въ известно отношение уютно, то той не
ще си отпжтува веднага следъ като времето се
развали. Препоржчва се, при постройка на ку
рортни квартири и пансиони, да се предвидятъ
закрити веранди къмъ стаите, за ползуваъе въ
случай на дъждъ и лошо време.
При пансионъ (полупансионъ) избътвайте упо
требата на овчо, козе масло и млЪко й разни ра
стителни масла.
При отпжтуването на госта не требва да се
дава никакъвъ поводъ за оплакване. На прощал
ния поздравъ на хазаина, госта би требвало да
отговори „До виждане", а не да не желае да по
сети града ни.
Курортното отделение.

Таксата за смъть, каналъ-и вода тежи
върху имота, който се обслужва и поради
това тя следва да се заплаща отъ собстве
ника на този имотъ. За общината нЪма зна
чение, че въ договора за наема е предвидено
тази такса да се плаща отъ наемателя. Договорътъ за наемъ има значение за право
отношенията между странитъ- по сжщия договоръ. (Решение № 368 отъ 16. IV. 1937 г.
на Върховния касац. еждъ).
*

Обезщетението, което общината следва
да плати на притежателя на конфискувано
въ общинската кланица месо, съгласно пра
вилника за обезщетяване притежателите на
конфискувани меса въ общинскитъ- кланици,
се опредъ\пя въ размъръ 3/4 отъ средната па
зарна цена на месото въ общината, а не 3А
отъ покупната цена на животното, показа
на въ интизапския билетъ. Оценката се из
вършва съ огледъ на качеството на месото
— вида, пола, възрастьта на животното и
съгласно правилника за прилагането на за
кона за надзора върху съестнитБ продукти
отъ животински произходъ. (Решение № 485
отъ 4. X. 1937. г. 1 отд., по д-вло за отмЪна
№ 138-1937 г. на Върхов, администр, еждъ).
*

С т р о е н и е т О н а КалКаНЪ. На
редбата на чл. 133 отъ зак. за имущ., собственностьта и сервитутитъ- относително строението на калканъ на гранична линия не е
отъ публиченъ редъ и странитъ могатъ съ
частно съглашение да правятъ отстжпление
отъ това право, което администрацията е
длъжна да прилага, щомъ е предупредена за
съществуването на съглашението. (Решение
№ 122 отъ 12.111.1937 г., общо събрание Д. 0 .
№ 541-1936 г. на Върх. администр. еждъ).

Тарифа на такситЪ
за ползуване отъ градските, помпи, дезин
фекционни машини и други подобни дви
жими общински имоти.

1) Наемъ за градската ржчна помпа за
единъ или по малко отъ единъ часъ се плаща 30
лв.; за вевки последующъ часъ се плаща 10 лв.
2) Наемъ за голямата механическа стъл
ба на день по 100 лв.
3) Наемъ за общинския валякъ, даванъ
на частни лица заедно съ машиниста и ог
няри, а горивния материалъ отъ наемателя
за едннъ день 500 лв. При СЖЩИТБ условия
за държавни учреждения 300 лв.

Стр. 6.
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Окржжни наредби по минист. на финансигЬ
Отдкпение за прЪкигЪ данъци
Патентъ при нькопко занятия
Окрмжно № 1 — 139 отъ 8. XII. 1937 г.
— До данъчнитгъ началници. Забележката къмъ
чл. 64 предвижда въ случаите, когато едно лице
упражнява две или повече занятия отъ една и
сжща или отъ различни групи да се облага съ
единъ общъ патентъ по таблицата къмъ оня членъ,
къмъ който подлежи на облагане главното заня
тие. За главно занятие се счита занятието, което
то дава най-много приходъ.
Типиченъ случай едно и сжщо лице да упра
жнява въ едно и сжщо заведение две занятия, отъ
две различни групи, имаме при питиепродавството, защото търговията съ спиртни питиета е тър
говско занятие, а готварството — занаятъ. За да
се постигне едно справедливо' облагане въ тъзи
•случаи, преди да се внесатъ декларациите въ облагителната инстанция данъчните органи да събиратъ изчерпателни сведения отдълно за прихо
ди отъ питиепродавство и отделно отъ готварство
и въ зависимость отъ това, кои приходи преобла*
даватъ ще се опредъля патентъ по чл. 8 или по
чл. 11. Въ зависимость отъ това кое е главното
занятие, ще се определя и представитель на кое
браншово или общо сдружение ще учествува при
•определянето на патента — питиетродавското или
готварското.
Настоящето ще се спазва при предстоящето
определяне на патентитъ.
С п а д а н е н а у д ъ р ж а н ъ д а н ъ к ъ п о чл. 3 4
Окрмжно №1 — 143 отъ 16. XII. 1937 г.
•— До данъчнитгъ началници.
— Съгласно чл.
34 на наредбата-законъ за данъка върху приходи
те, фабрикантите на захаръ, циментъ и пр. задържатъ за смътка на купувачите 3 или 5 на'хиляда
данъкъ занятие. Този данъкъ първите внасятъ по
принадлежность най-късно до 20 число на следния
месецъ. Задържаниятъ данъкъ се вписва подъ.
отделно перо въ фактурата, а независимо отъ
това фабрикантътъ снабдява купувача съ удосто
верение, въ което се посочватъ освенъ закупенитЬ стоки и задържания данъкъ. но още № и да
тата на квитанцията, сръщу която е внесенъ да
нъка. Понеже срока за внасянето на последния е
до 20 число на следния месецъ, удостоверението,
обикновено, се издава следъ тази дата и следова
телно куповачътъ нъма възможность да докаже
внасянето на данъка преди да получи удостовере
нието, а отъ друга страна, той желае до внасянето
на своя данъкъ (20 число на месеца) да приспа
дне оборота, за който му е задържанъ данъкъ
по чл. 34.
За избъгването на евентуални спорове при
провъркитв, съобщава ви се, че до 20 число на
месеца куповача може да приспадне отъ оборота
за изтеклия месецъ възъ основа на фактурата,
оборота, върху който е платенъ данъкъ по чл. 34,
като удостоверението се представи допълнително.

Отд-Ьление за държавни тъ- привилегии
и акцизитъДокументи при откриване на кръчми и др<
Окрмжна наредба №36,380 отъ 11. XII.
1937 г. До акцизнитгь и данъчни началници

и кметоветгь. — Изпращатъ имъ се за сведение
и съблюдаване нарежданията и разясненията На
м-вото на вжтрешнитъ работи — отдъление ад
министративно й за изборните учреждения, дадени
съ писмо №21,210 отъ 2. XI. 1937 г., което гласи:
„Съгласно чл. 129 отъ наредбата-законъ ,.за дър
жавната полиция лицата, които искатъ да откриятъ заведения като — хотелъ, ханъ, кръчма и пр.,
предварително требва да се снабдятъ съ полицей
ското разрешение, като представятъ изискуемитъ
се по чл. 130 отъ сжщата наредба-законъ доку
менти. Сжщитъ документи се изискватъ и при
издавани патенти по наредбата-законъ за държа
вните привилегии, акцизите и патентите. За да не
се обременяватъ заинтересованитъ лица съ изли
шни разноски, като представляватъ двойни доку
менти, наредете до полицейските органи, следъ
издаване разрешението по чл. 129 отъ наредбатазаконъ за държавната полиция, да повръщатъ
всички представени документи на правоимащигБ".
П р о и з в о д с т в о и п р о д а ж б а на с в е щ и
Окрмжна наредба №37,400 отъ 15. XII.
1937. г. — Изпраща се на акцизните и данъчни
началници и кметовете за сведение и съблюдаване
на разясненията, дадени отъ Св. Синодъ съ писмо
№8461 отъ 29. X. 1937 г. въ допълнение на § 5
отъ „Нарежданията и разяснения по прилагане на
чл. чл. 293, 485 и 486 отъ наредбата-законъ за
държавнитъ привилегии, акцизите и патентите",
публикувани въ държ. в-къ бр. 188 отъ 30. VIII.
1937 г. Това писмо гласи следното: ^Заедно съ
това писмо връщаме Ви преписката, изпратена
при надписа подъ №27,277 съ уведомление: Съгла
сно Екзархийския уставъ и чл. чл. 293, 485 и 486
на наредбата-законъ за държавнитъ привилегии
акцизитъ'и патентите, никой нъма право да про
извежда и продава свещи за обществено и частно
богослужение, освенъ органйтъ на църквата.
Въ страната ни, обаче, има доста селища, въ
които, поради бедность, малочленость на населе
нието и др. причини нъма църкви, или пъкъ ако
има такива, нъма назначени съ възнаграждение
свещопродавци. Въ такива именно случаи, за да
бждатъ своевременно задоволени- религиознигЬ
нужди на населението, църковната власть се е
виждала принудена д,а делегира правото за про
дажба на свещи за обществено и частно богослу
жение на нъкои частни лица — кооперации, ба
кали и др., които по тоя начинъ услужватъ както
на населението, така и на църквата. Разрешенията
за продажба на свещи на тия лица се даватъ отъ
църковните власти твърде грижливо. Постоянниятъ
надзоръ пъкъ, койго се упражнява надъ тъхъ,
изключва каквато и да било възможность за зло
употреба. Така, че разпорежданията на наредбата
не само не противоречатъ на закона, но еж въ
пълно съгласие съ него, защото този монополъ е
изключително право на църквата и натоваренитъ
лица съ продажбата на восъчни свещи за смътка
на църковните настоятелства еж мандатьори на
църквата. При това, съ услугата, която се прави
по тоя начинъ на християните, отстраняватъ се
ПОВОДИТЕ за продажба нечисти — парафинови
свещи, защото се даватъ възможность на населе
нието при нужда да намира лесно потръбнитъ
му восъчни свещи".
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За превръзка обикновена — малка се
плаща — 10 лв. за средна — 20 лв.; за пре
връзка голяма обикновенна — 30 лв. За пре
глеждане въ амболаторията по — 20 лв. За
бележка: Стойностьта на употребени! е ле
карства се плаща по аптечните цени. За
подкожни инжекции—10 лв.; мускулна ин
жекция — 20 лв.; венозна инжекция — 30 лв.;
за разни малки кръвни операции, флеумони
и др.— 40 лв.; за изваждане чуждо ГБЛО отъ
отъ носа или ушите — 30 лв ; за изваждане
чуждо тътто повърхностно —• 30 лв.; за промивка на стомаха —100 лв.; за промивка на
матката — 20 лв.; за промивка на пикочния
каналъ — 30 лв.; за промивка на уши и пр.
— 10 лв.; за разни други промивки — 30 лв.;
за изваждане на медицински свидетелства на
чиновници и други лица — 30 лв.

Освобождаввтъ се отъ такси:
а) Бедните граждани и чиновници, тех
ните семейства признати з^ такива отъ об
щинския съветъ, които притежеватъ книжка
за бедность съ право на безплатна медицин
ска помощь.
б) Болни отъ заразни болести съ задъл
жително уединение, щомъ установятъ, че еж
бедни.
в) Инвалидите, опълченците, поборни
ците, както и семействата на загиналите
презъ войните отъ разни болести, придобити
при изпълнение на отечествения си дългъ.
г) Всички венерично болни, които заявятъ, че еж болни.
д) Длъжностни лица по санитарното ве
домство.
е) Всички тежко болни, намерени въ
безпомощно състояние или изпратени отъ по
лицейските власти. Материалното състояние
на тия болни се установява отпосле и щомъ
те не притежаватъ означените по-горе усло
вия (буква „а" и „д"), таксите за лекуване
се събиратъ отъ техъ.
ж) Всички служители при общината се
освобождаватъ отъ такси за лекуване въ
общинските амбулатории, а съ заплата до
2510 и семействата имъ.
з) Бедните отъ I, II, и III категория се
освобождаватъ отъ всички такси въ общин
ския майчинъ домъ. Въ амбулаториите при
градските лекари и общинския майчинъ домъ
се преглеждатъ и приематъ предимно бедни
варненски граждани, отъ друга община само
по изключение.

Стр. 7.

за всЬки пръвъ прислужникъ, слугиня,
д о м а ш е н ъ слуга, ратай, шофьоръ и пр.
1) Въ домакинството съ единъ отъ следнигЬ
домашни помощници: прислужникъ, слугиня, до
машенъ слуга, ратай, щофьоръ и пр. господарьтъ
заплаща — 100 лева.
2) За ВСЕКИ кой

да

е последующъ отъ гор-

нитъ, господарьтъ заплаща — 500 лева.
Прислужникъ, слуга, домашенъ слуга, ратай,
шифьоръ и пр. се счита ВСБКО лице, което срещу
известно възраграждение извършва физическа ра
бота въ едно домакинство.
Не плащатъ такса:
а) Чистачки, перачки и др., които работягь
периодично въ дадено домакинство и получаватъ
само надница т. е. нъматъ постоянна заплата или
възнаграждение.
б) Домакинствата на дипломатическите кон
сули, но не и почетните и търговски такива.
в) Пазачите на кьошковете, вратаритъ на
съжителскитъ домове и
г) домакинствата, които еж дошле презъ ку
рортния сезонъ въ гр. Варна заедно съ слугините.
и пр., или пъкъ дошлигЪ презъ годината отъ дру
ги градове и представятъ квитанция, че еж здпла.
тили таксата си.
***
Тарифа за събиране такса отъ стопаните.
на луксозни кучета
1) Отъ стопанигЬ на всички луксозни кучета
въ гр. Варна (луксозни еж всички кучета отъ ка
квато и порода да еж — чл. 285 отъ правилника
за прилагане закона за градските общини) —
годишно 100 лв.
2) Отъ' стопаните на ловни кучета (гонче),
по етери отъ една година, не членове на ловната
организация — 500 лв. годишно.
3) Отъ стопанитв на хрътки по (чл. 26 отъ
закона за лова) — 1000 лв.
З а б е л е ж к а : I: Всъки стопанннъ освенъ так
сата, заплаща още по 20 лева за всъко куче за
фондъ „Общаствено подпомагане" — чл. 34 буква
„Л" отъ закона за обществено подпомагане, за
което се издава отдълна квитанция и 5 лева за
значка, която получава отъ общината и задължи
телно окачва на кучето си.
З а а е л е ж к а II: Горнитъ такси не се съби
ратъ:
а) отъ стопанигв скотовъдци, стадата на кои
то еж вънъ отъ града или покрайнинитв и куче
тата, които не водятъ изъ града, нито нощуватъ
по домоветв или другаде безъ стадата;
б) За кучета на военните, полицейските,
държавни и общински власти, както и на двореца
Евксиноградъ.
в) За малки кучета, които бозаятъ;.
г) За всички кучета на жители отъ селата въ
района на общината и на ония, които прииждатъ
презъ пазарни или други дни; тия на овчари кои
то млБкуватъ презъ лътото, а така сжщо и за
ония, които еж по лозята, градинитъ нивитъ и
никога не идватъ въ града- ..
д) Организираните ловци, които удостов-Брятъ
членството си къмъ Ловната организация, съ под
робно описание белезите на собственитъ имъ
кучета.
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Разни общински приходи
I отдадени по договоръ
Месарскитъ хали II участъкъ — 160,400 л.;
месарскитъ хали пазарния площадъ — 64,204 лв.;
месарскитъ хали на ул. „Владиславъ" —26,841 лв.
месарскитъ хали на ул. „Нишъ" — 5,548 лв.; риб
ни хали — 18,048'лв.; зеленчукови дюкяни — па
зарния площадъ — 140,043 лв.; рекламната кула
на ул. „6 септемврий", и булевардъ „Сливница"
— 74-500 лв.
I I . Предстоятъ да б ж д а т ъ дадени подъ
наемъ (приблизителенъ наемъ)
Отделение въ скотобойната за чистене кра
ка и трамбуси — 90,000 лв.; бюфета скотобойната
—5,000 лв.; павилиона при техническати дирекция
— 5,500 лв,; разни бюфети и др. постройки 980,000 л
%Лриходи отъ непокрити недвижими имоти
Зеленчукови градини въ Орта Чаиръ—77,794 л.
зеленчукови градини въ Пейнирджикъ—19,353 лв.;
ниви въ Баба-бурунъ — 41,353 лв.; мъста за по
чивни станции 50,000 лв.; зеленчукови градини и др.
места въ Св. Константинъ 150,000 лв.; отъ столове,
въ морската градина 70,000 лв.; отъ разни мъста
изъ града и ниви отдавани по тарифни цени. —
621,179 лв.
Тарифа на такси за гробни мъста, погре
бение и др.
I за погребална колесница се плаща: а) ек
стра колесница съ 6 коня и покривала 1500 лв.;
б) I разрядъ колесница съ 4 коня и покривала
1000 лв.; в) II разрядъ колесница съ два коня и
покривала 300 лв.; г) III разрядъ съ 2 коня безъ
покривала 100 лв.; д) IV разрядъ съ 2 коня безъ
покривала 50 лв.
За израилтяни се събира съ И-ро рвзрядна
колесница по 300 лв.
И. За гробни мъста за 9 години се плаща:
а) За гробъ I разрядъ на православни, григорянци, протестанти и католици 500 лв.
б) За две гробни мъхта съседни и включване
пжтеката между тъхъ 1500 лв.
в) За гробъ II разрядъ 300 лв.
г) За гробъ III разрядъ и детско праздно ме
сто 50 лв.
д) Израилтянитъ плащатъ на гробъ, безраз
лично на кое мъсто 300 лв.
е) Мохамеданитъ плащатъ на гробъ I разрядъ
ЗОО лв. II ризрядъ 150 лв. III разрядъ и праздно
детско мъсто 50 лв.
ЗЯБЕЛЕЖКЯ: Ако въ периода на деветъхъ
години въ местото се погребе новъ починалъ за
плаща се такса въ размъръ 50 на сто отъ горнитв.
III. За гробни мъста за въчни времена се
плаща:
а) Петоренъ размъръ за I и II разрядъ по по
сочения по горе п. I'.
б) Шесторенъ размъъъ за III разрядъ по сжщия пунктъ II.
IV. За семейни гробници за въчни времена
се плаща:
а) I Разрядъ места за православни, протес

танти и католици 10,000 лв.
б) Въ II разрядъ мъста за сжщитъ 5,000 лв.
в) Въ III
„
„
„
2.000 лв.
г) Израилтянитъ заплащатъ за самостоятелно
м%сто за гробница 10,000 лв. Сжщитъ заплащатъ
въ останалите мъста опредълени за гробници
5,000, лв.
д) Мохамеданите заплащатъ въ определените
• м^ста 5000 лв.
е) За ВСЕКИ новопогребенъ членъ въ семей
ната гробница, както иза поставяне кости се пла
ща 50 на сто отъ таксата, за гробното мъсто споредъ разряда на гробницата.
ж) Изплащането на семейнитъ гробници мо
же да стане на части до края на текущата година"
V. За пренасяне кости изкопаване старъ *
гробъ се плаща:
а) За изкопаване на старъ гробъ въ I раз
рядно мъсто 80 лв.
в) Сжщо за II-ро разрядно мъсто 50 лв.
г) Сжщо та II 1-то
„
» 30 лв.
д) За пренасяне кости се плаща 50 лв.
VI. Позволителни
1) За постройка гробница: въ I разрядно мъ
сто ЗОО лв.; въ Н-ро — 150 лв.; въ Н1-то —50 лв.
2) За поставяне паметници: въ 1-во разрядно
мъсто — 150 лв.; въ Н-ро — 100 ла.; въ Ш-то 50 кв.
За пренасяне и поставяне стари паметници
се плаща 50 на сто отъ таксите.
з) За ограждане съ бордюри: въ I разрядни
м^ста 50 лв.; въ Н-ро 30 лв.; въ Ш-то 10 лв.; въ IV
разрядни места не се взема такса.
Забележка: Позволителнитв се издаватъ отъ
архитектурната служба на общината; За паметни
ци въ места отъ I разрядъ се иска предвари
телна скица.
VII. За украса, палене кандила и подържа
не се плаща
а) За 1-во разрядно украсяване съ цветя " го
дишно ЗОО лв.; за Н-ро 150 лв.; за Ш-то 100 лв.
б) За почистване гробъ 20 лв.
в) За една ржчна количка пъсъкъ, . торъ,
пръсть и' др. 10 лв.
г) За поливане гробовете месечно се плаща
20 лв. за сжщото годишно 100 лв.
д) За поправка на гробъ 20 лв.
. е) За палене кандило ежедневно за 1 година
въ предлата 500 лв.; за 1 месецъ 50 лв.; за палене
единъ пжть седмично за 1 месецъ 15 лв.; за пале
не 2 пжте седмично за 1 месецъ 20 лв.
Забележка: Определените до тукъ такси въ
п. I до VI се заплащатъ въ селата присъединени
къмъ Варна и кварталъ Лспарухово по размъра
отъ III разрядъ.
VIII Освобождаване отъ такси
1) Около площада и параклиса се опредълятъ места за семейна гробница за заслужили вар
ненски граждани, които се отпущатъ безплатно,
както и се освобождаватъ отъ т а к с и
за
поставене п а м е т н и ц и
и др., съ реше
ние на общинската управа; въ сжщитъ гробници
могатъ да се погребватъ и членоветь на тЪхнттъ
семейства по права линия — възходяща и низхо-
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Удържане ео откупнтВ

С т р

д

ТЪРГЗИГЙНЕ

за временната трудова повинность за 1938 г-

съ питейни патенти отъ други лица

Министерството на общ. сгради, пжт. и благоустрой
ството нарежда до всички началници на учреждения
и предприятия да разпоредтъ до касиеръ-платцигЬ
си да задържатъ задължително отъ заплатите на
подведомствените имъ служители, подлежащи на
временна "трудова повинность, по 150 лв. за месе
ците май и юний т. г. или всичко 300 лв.
На работниците въ държавните и частни,
фабрики и предприятия, откупа да се задържи
отъ заплатите или надниците имъ за месецъ май,
юний и юлий.
Така удържаните откупи" се внасятъ втъ касиеръ платците и работодателите въ общините, въ
които се намиратъ учрежденията или предприятията
лмъ или въ ония общини, въ които еж на постоян
но местожителство служителите или работниците,
които прихождатъ у т%хъ само' за работа.
Касиеръ-платцигЪ или работодателите изискватъ отъ всички служащи или работници, постлшили на работа следъ 1 юлий, да представятъ удо
стоверения за отбитата трудова повиность, като
на не представилите такива удостоверения удържатъ
откупа отъ заплатите за първите два месеца по
150 лева.
Общините внасятъ определените за държа
ното съкровище 30 % въ Б. н. б. въ 15 дневенъ
срокъ, а на чиновниците и работниците срещу
удържаните и внесени откупи издаватъ редовни
кочанни удостоверения.
Длъжностните лица и работодателите, които
не се съобразяватъ съ горните нареждания, ще
б/кдатъ глобявани отъ органите на временната
трудова повиность.
На работници отъ държавни, общински, ав
тономни .и частни фабрики и предприятия', които
презъ известно време на годината, изпадать въ
принудителна безработица, се разрешава да отработятъ временната трудова повиность презъ мърт
вия сезонъ, като въ такива случаи отъ общините
могатъ да се определятъ и извънредни смени, ако
въ едно населено место се явятъ най-малко 10
работника. Отработването требва да стане до 30
ноемврий.
Частните лица, подлежащи на временна тру
дова повинность, които желаятъ да се откупятъ
внасятъ откупната сума въ откупната каса найкъсно до деня, въ който смената, съ която се викатъ
започва работа.
Разрешава се откупа отъ такива лица да се
внесе на два пжти, като първата половина се
внася до определената по-горе дата, а втората
следъ единъ месецъ.

Съ издаденитв патенти за питейна тър
говия могатъ да търгуватъ и други лица, но
Само отъ името, за смътка и отговорностьта
на притежателя на патента и то, ако еж но
тариално упълномощени и отговарятъ на
условията,, изисквавИ' отъ питиепродавцитв
съгласно закона за държав. привил, акц. и
патентитъ.
Нотариално завареното за случая пълно
мощно не може да бжде валидно, освенъ
най много за срока на питейния патентъ на
упълномощителя. Тоя срокъ требва изрично
да се указва въ пълномощнато, както и въ
нотариалната му заварка.
Следователно, ако питейния патентъ на
упълномощителя е за полугодие, то и пъл
номощното дадено отъ него на упълномоще
ния не може да има сила, освенъ най-много
за сжщото полугодие. Сжщото важи при ГО
ДИШНИТЕ питейни патенти.
УпълномощенитБ лица при разнитв слу
чаи представятъ предъ надлежнитБ учрежде
ния следующигБ документи:
а) Яко пълномощното се дава отъ питиепродавецъ, който е открилъ за пръвъ пжть
питейно заведение и поради това, на основа
ние чл. 319, ал. III, е представилъ всички до
кументи за питиепродавство, то и лицето,
което ще бжде упълномощавано, следва да
представи всички документи, за пълномощникъ, предвидени въ п. „2" на окржжната
наредба № 14460 отъ 23 априлъ 1937 год.
б) Яко пълномощното се дава отъ питиепродавецъ, който е снабденъ съ питиенъ па
тентъ за 1-то полугодие на календарната го
дина или за цълата календарна година и
поради това. на основани^ чл. 319, ал. III, е
представилъ всички документи за питиепро
давство, то и лицето, което ще бжде упъл
номощавано, следва да представи всички до
кументи за пълномощникъ, предвидени въ
п. „2" на сжщата наредба упомената въ гор
ната точка „а".
в) Яко пълномощното се дава за пръвъ
пжть презъ II то полугодие, отъ питиепродавецъ, който като такъвъ и презъ 1-то полу-'
годие на сжщата календарна година, на осно
вание на чл. 319, ал. III, е представилъ за
Н-то полугодие бирнически удостоверения за
платени държавни и общински данъци и ме
дицинско свидетелство, тр лицето, което ще
бжде упълномощено, ще следва да представи
ВСИЧКИТЕ документи за пълномощникъ, пред
видени въ п. „2" на окржжната наредба

дяща до II степень, включително и съпруга срещу
500 лв. такса.
2) За заслужили покойници, както и за по
чинали на общинска служба служители са отпуцдатъ безплатно колесница и место за гробъ по
нареждане на кмета.
3) За починали войници се отпуща безплат
но колесница и гробъ Ш разрядъ.
4) За бедни покойници, признати, за такива,
преходяши бедни подобни се отпуща и гробно
место IV разрядъ по нареждане на кмета.
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Сезонни и градински питейни патенти
Съгласно ал. I на таблица VI отъ закона за
държавнитъ привилегии, акцизитъ и патентитъ, за
питейна търговия на дребно въ заведения съ площь
по-голъма отъ 60 кв. метра, патентътъ за всъки
30 кв. м. или часть отъ тъхъ се увеличава съ 2 5 %
до площь 210 кв. м. Заведенията съ площь по голъма отъ 210 кв. м. плащатъ патентъ, като съ
площь 210 кв. м. Това важи само за заведенията
въ постоянни сгради, а ако къмъ тъхъ има и гра
дини, за питейна търговия, въ последните се пла
ща патентъ въ размъръ 40% отъ основния па
тентъ за постоянната сграда.
1. При издаването на питейни патенти за
гражданитъ къмъ питейнитъ заведения на дребно
въ постояни сгради, разпорежданията на казаната
ал- I на таблица VI не еж еднакво прилагани отъ
акцизнигЬ и данъчни началници. Едни отъ тъхъ
еж изчислявали патентътъ за градинитъ къмъ въпроснитъ питейни заведения въ размъра на 40%
отъ стойностьта на патента издаденъ за питейното
заведение въ постояна сграда, а други 40% отъ
основния патентъ — безъ увеличенията му за
площьта — на питейното заведение въ постояната
сграда.
Като се има предвидъ, че размъритъ на пи
тейнитъ патенти за търговия на дребно по табли
ца VI еж предвидени за площь- до 60 кв. м., и че
отъ така опредъленитъ размъри се изхожда за
изчисляване на питейнитъ патенти за на дребно,
съ площь по-голъма отъ 60 кв. м., че отъ размъ
ритъ на патента по сжщата таблица се изхожда
за изчисляване на патентитъ (съ 50% увеличение)
за търгуване съ инострани спиртни питиета или
за изчисляване патенти (съ 50%' намаление), за
продажба на едро само на пиво отъ представи
телите на пивоварните фабрики и пр., следва, че
подъ основенъ питеенъ патентъ требва да се раз
бира размера на съответния патентъ, предвиденъ
въ самата таблица VI къмъ закона за държавнитъ

№ 14460 отъ 23 априлъ 1937 г., тъй като
упълномощаването се дава за пръвъ пжть
презъ Н-то полугодие и, следователно, тия
документи пълномощника не ги е представилъ за I то полугодие на сжщата календар
на година.
г) Яко, обаче, упълномощеното лице
представи всички документи предвидени по
пунктъ 2 на окр. наредба № 14460 отъ 23
априлъ 1937 г. за 1-то полугодие на кален
дарната година, то ако упълномощителя-питиепродавецъ се снабди и за II то полугодие
•на сжщата година това упълномощено лице,
при издаването удостоверение за заварка на
пълномощното му за Н-то полугодие, ще
представи само бирнически удостовергння за
платени държавни и общински данъци и ме
дицинско свидетелство, тъй като останалите
документи то е представило при упълномо
щаването му презъ I то полугодие на сжща
та година.

привилегии, акцизите и патентите.
Предвидъ на това, патентътъ за питейната
търговия за градините къмъ питейните заведения
на дребно въ постояни сгради, ще бждатъ въ
размъръ Л0/4 отъ основния патентъ по таблица
VI за питейно» заведение на дребно въ постоянна
сграда, а не 40% отъ питейния патентъ • издаденъ
за питейно заведение на дребно изчислена съ
отледъ на увеличената площь, надъ 60 кв. м. на
постоянната сграда.
Освенъ това, отъ текстътъ на казаната ал. I
отъ таблица VI следва, че така изчислениятъ, {40%,
отъ основния патентъ на заведението на дребно
въ постоянна сграда) патентъ за.градина не е въ
зависимость отъ питейната нлощь на сжщата. Па
тентътъ за градината ще се изчисли, безъ огледъ
на питейната й площь.
Въ връзка съ' гореизложеното тръбва да се
иматъ предвидъ и разпорежданията на алинея 2,
13 и 15 отъ сжщата таблица IV на закона за дър
жавните привилегии, акцизите и петентите.
Съгласно ал. 3 отъ таблица VI — ако площьта на питейното заведение на дребно на тротоара
или градината къмъ него не надминава 60 кв. м.
заведението се снабдява съ патентъ до 60 кв. м.
включително, безъ да се държи отделна смътка за
градината или тротоара, когато тъ използуватъ за
питейна площь.
Отъ съпоставката на ал. 1 съ ал. II на табли
ца VI, следва, че ако къмъ питейното заведение
на дребно въ постоянна сграда съ питейна площь
по-голъма отъ 60 кв. м. има тротоаръ, използуванъ като питейна площь, то за тротоара следва
да се вземе патентъ А0% отъ основния патентъ
на заведението въ постоянната сграда.
Яко ли къмъ такова питейно заведение съ
площь надъ 60 кв. м. има едновремено тротоаръ
и градина, използувани като питейна площь, па
тентътъ за тъхъ (за градината и тротоара) ще бжде 40% отъ основния патентъ, за заведението къмъ
което гЬ се числить,
Значи, въ такива случаи „тротоара" н „гра
дината", съ огледъ на питейнитъ патенти, еж иден
тифицирани — равнозначущи.
Н. Съгласно пъкъ ал. ал. 13 и 15, за питей
ната търговия въ сезонни питейни заведения, като
кьошковитъ, градините и други такива, се плаща
патентъ равенъ на 40%' отъ съответния годишенъ
патентъ за обикновени питейни завадения въ пър
ва зона, първи разредъ, на населеното место въ
района, на които спадатъ, безъ огледъ на площьта.
Този патентъ има валидность отъ 1 априлъ
до 1 ноември.
За питейнитъ заведения открити отъ 1 априлъ
до 1 ноемврий, въ курортите, макаръ и въ по
стоянни здания, се плаща патентъ, като за сезон
ни питейни заведения.
Отъ съпоставката на ал. I, съ ал. II на таб
лицата VI, следва, че:
а) сезоннитъ питейни заведения въ некурортни места, тръбва да бждатъ отъ вида на кьошко
витъ, на градинитъ и други такива самостоятелни
сезонни питейни заведения, не въ постоянни сгра
ди. Патентитъ за такива заведения важатъ отъ 1
априлъ до 1 ноември на календарната години;
б) Сезоннитъ питейни заведения могатъ' да
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1. Всъкакъвъ видъ търговски и др. реклами,
известия, съобщения и др. подобни, издавани отъ
частни лица, заведения, фирми и пр., съ еднакъвъ
текстъ съ размъри до 70/100 см. — 60 лв.
2. Сжщитъ съ културно-просвътна цель и за
разни трупи и отделни артисти, съ входъ до 5 лв.
— 25 лв.; надъ 5 лв. — 35 лв.
•
3. СЖЩИГБ за рекламиране филми и пр. на
кинотеатрите, вечеринки, утра, забавления и др.
подобни — 40 лв.
Забе'лежка: За по-големи отъ 70/100 до
удвоенъ размЪръ такситъ еж въ въ двоенъ разм-ьръ; до утроенъ размъръ такситъ се събиратъ
въ троенъ размЪръ и т. н.
4. За плакати отъ търговски характеръ, съ
художествена изработка на платъ, дъска, ламари
на, хартия и др. поставени на разни мътта изъ
града, или разнасяни отъ хора, коли и всъкакъвъ
другъ начинъ, съ размери до б кв. м. независимо,
че има заплатена такса за афиши, по горните
пунктове, се заплаща такса на кв. м. — 100 лв.;
за по-голъма отъ б кв. м. се заплаща на квадратенъ метъръ — 200 лв., а за вевка последующа
плаката съ сжщото съдържание, се заълаща по
— 50 лв.
5. До 5 броя плакати съ разм-ври до 6 кв. м.
и 5 броя ленти за едннъ и сжщъ филмъ, за кинотеатритБ, се заплаща общо — 100 лв.
бждатъ и въ постоянни здания, но само йко еж
въ курорти, признати за такива по установения
редъ въ закона за народното здраве. Патентите
за такива заведения сжщо важатъ отъ 1 априлъ
до 1 ноемврий на календарната година;
в) въ признатите по установения редъ курор
тни места сжщо може да се откриятъ сезонни
питейни заведения отъ вида на КЬОШКОВИТБ И та
кива въ непостоянни здания, съ градина непосред
ствено до него и съставяща съ сжщото едно
питейно заведение. Патентътъ за такива заведения
сжщо важи отъ 1 априлъ до 1 ноемврий на
календарната година.
г) за градинигв и тротоарите, когато площьта имъ се ползува за питейна търговия къмъ пи
тейните заведения на дребно въ постоянни сгради
надъ 60 кв. м., патентътъ ще бжде въ размъръ
на 40 % на основния патентъ за постоянната
сграда. Взетия допълнителенъ патентъ ще има сила
за полугодието, респективно за годината за която
е издаденъ патента, а не отъ 1 априлъ до 1 ноем
врий на календарната година.
, III. При снабдяването съ допълнителенъ па
тентъ за градина и тротоаръ къмъ питейно завидение на дребно въ постоянна сграда (ал. I на
таблица VI) ще се иска представянето на бкрнически удостоверения за изплатени държавни й
общински данъци, независимо отъ представянето
на такива удостоверения при снабдяване съ па
тентъ за питейно заведение въ постоянна сграда.
(Окржжна наредба №16772 на финан. М-во)

6. За поставени надъ 5 броя плакати и ленти
съ СЖЩИГБ размери и съдържание, се заплаща до
пълнително за вс^ка плаката по — 200 лв.; за
плакати по-грл"Ьми отъ 6 кв. м. се заплаща за
всЬки кв. м. въ по-вече — 20 лв.
7. За реклами отъ какъвто и да е произходъ
или характеръ да еж, прожектирани на открито
по улиците, площадитЬ или кждето и да бжде,
чрезъ свътливи картини или свътливи ефекти, на
кв. м. се заплаща — 20 лв.
З а б е л е ж к а I: Освобождаватъ се отъ такса свъТИЛНИТБ реклами и надписи направени чрезъ Неоно
ви тржбички.
З а б е л е ж к а II: Фирми съ електрически круш
ки въ занаятчийски предприятия, се освобожда
ватъ отъ тая такса.
8. За поставяне реклами въ „кулата" и др.
м-Бста изъ града, такситв се опред-Ьлятъ по спо
разумение отъ кмета.
9. Такси за разгласяне частни обявления, чрезъ
общинския глащатай съ барабанъ, ще се събира:'
а) За всЪка еднократна обява отъ частенъ
характеръ за единъ само участъкъ на града по
— 60 лв.
З а б е л е ж к а : За разгласяване на СЖЩИГБ
обявления и въ други участъци на града, се пла
ща допълнително за всеки участъкъ по 20 лв. б)
За всека еднократна обява за културни, полити
чески и просвътни цели, се плаща половината отъ
такситъ предвидени въ п. а,; а за ония, които еж»
задължителни по разните закони — безплатно.
в) За участие на общинския глащатай при
публични продажби се плаща на часъ п о — 2 0 лв.
З а б е л е ж к а : Настоящата тарифа не се при
лага за селата. •
10. Освобождаватъ се отъ горнитъ такси:
а) Освободените съ специаленъ законъ: дър
жавна лотария и др.
б) За всички благотворителни сдружения, на
които Ц-БЛИЯ приходъ е за благотворителни сдру
жения, и на които Ц-БЛИЯ приходъ е за благотво
рителна цель; но ако на участвующигв въ заба
вите и др. лица се заплащатъ и най-малкигв въз
награждения, таксит-Ъ се събиратъ.
О б щ и н с к и с л у ж и т е л и при в а р н е н с к а т а
община
Общото число на служителигв при варнен
ската община е 516 души разпределени както
следва: централното управление — 9 души (въ то
ва число еж и кметскигЬ намъстници на селата
присъединени къмъ Варна); админастративно от
деление 29; гражданско състояние и социални гри
жи 28; адвокатура 3; финансово отделение 41; ма
териална служба 11; държавно контрольорство 7;
техническо отд-вление 51; санитарно отделение 37;
ветеринарно отделение 31; землед. стопанско от
деление 59; курортно отд-Ьление 11; пожарна ко
манда 47; библиотека 6; общински еждъ 8; коми
сарство 6; служба чистотата 133.
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Тарифа за такеитй
отъ

театарални

представления, свирачи

1) Кинотеатри и циркове плащатъ върху
брутната стойность на продаденитъ билети 2%'2) Драматични
представления, опери,
танцувални курсове и вечеринки, разни кон
церти, балове, градински и най:различни за
бави, утра и пр. плащатъ върху брутната
стойность на продаденитъ- билети Ъ%. Сжщиятъ размеръ се заплаща и за оперетите.
3) Бирарии,- кафенета и всекакви заве
дения въ които участвуватъ: оркестри, хоро
ве или групи заплащать месечно или часть
отъ месеца: а) само за единъ човекъ 50 лв.
б) до трима — 100 лв. в^допеть — 150 лв.
г) за по-вече отъ 5 души, на ВСЕКИ човекъ
се плаща по 20 лв. надъ 150 лв.
За дансингъ въ чертите на града и „Св.
Константинъ" месечно — 5 0 0 лв.; за дан
сингъ вънъ отъ чертите на града — 200 лв.
4) За свирене съ радиоапарати на пуб
лични места или въ магазинъ, се плаща
годишна такса, независимо колко време се
използува — 500 лв. Сжшр съ " грамофони
и латерни — 200 лв.
5) За фотографии, за стрелбища съ

и др.

пушки, халки и др. уреди за опитване на'
сили или други развлечения, безъ гърмежи,
заплащать месечно — 100 лв.; за уреди съ
гърмежъ — 200 лв.; менажерии заплащать
за сжщото време —: 300 лв.; панорами, му
зеи и др. подобни за сжщото време — 150лв.
б) За зрелища по улиците, площадите,
панаирите отъ разни акробати, куклойграчифокуси, разиграване на разни животни, сви
рачи на разни инструменти, зурли и тжпани,
когато събирате парси, се събира за до
30 дни — 50 лв.
1) На моторна люлка се заплаща месеч
но или часть отъ месеца — 300 лв.; при
променяване на местото въ сжщия срокъ се
доплаща— 100 лв., а на ржчна люлка ме
сечно или часть отъ месеца — 100 лв.
Забележка: Освобождаватъ
се отъ
такси по настоящата тарифа: представления
на Държавния и Варненския народни театри
и опери, Държавното ученическо. кино и
ония давани за благотворителни цели, когато
целиятъ приходъ остава за здружението.

]а шиш..-н нттчшш.. йишиш

Въ м-вото на т. п. и труда, както и въ
м-вото на в. р. н. з. постжпватъ оплаквания
отъ занаятчии, занаятчийски здружения и т. и.
камари, че въпреки разпорежданията на чл.
136 отъ закона за б. о. п. и заповедь №911
на г. министра на т. п. и труда, тържните
комисии при произвеждане на търгове (чл. 120
отъ закона за б. о. п.) или спазаряване по
доброволно съгласие (чл. 167 отъ закона за
б. о. п., а не чл. 172 ал. 2) еж допускали
да участватъ лица — не занаятчии, за до
ставки отъ занаятчийски характеръ. Тези опу
щения на тържните комисии, поради които
не малко търгове еж били неутвърждавани
еж не само противни на чл. 136 отъ закона
за б. о. п., но „и лишаватъ занаятчийството
отъ покровителство, съ което се ползува отъ
закона за занаятите.
За да се задоволятъ законните и спра
ведливи притенции на правоспособните за
наятчии — майстори и занаятчийски произ
водители и за общи продажби кооперации,
бюджето — контролното о"гделение нарежда:
Началниците на учрежденията да изпращать за членове въ тържнитъ- или спазари- |

телни по доброволно съгласие комисии,
длъжностни лица, които познаватъ тържната
процедура и начина за произвеждане спазаряванията и да изисквате отъ участвующите
въ състезанието конкуренти за доставки отъ
занаятчийски характеръ, майсторско свидетел
ство и, че еж членове на занаятчийските
професионални организации, а като участву
ватъ занаятчийски производителни и за общи
продажби кооперации — уверения отъ Б.з.к.
банка, че еж съставени само отъ членове'—
правоспособни майстори и уверение отъ съ
ответното занаятчийско сдружение, че коопе
рацията, като.юридическо лице, действително
членува въ сдружението.
Тържни комисии, които допускате до
участие въ търгове за доставки отъ занаят
чийски характеръ, и др. лица, които не от
говаряте на гореизложените условия, освенъ
унищожението на търга или спазаряването,
ще се държатъ отговорни за противозаконна
служебна дейность.

(Окр. №11514 отъ 22.1Х.1937. г. на м-вото
на в. р. н. з.)
.
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Борба противъ насекоми и други домошви вредители
МОЛЦИТЕ се развъждатъ въ всички материи,
които еж направени отъ животитски материали,
като вълна, пера, кожи конски косми и др. Новоизлюпенин%'-'лаври се хранять съ влакната на мате
рията. Вредитъ които причиняватъ еж големи.
Като предпазителни средства се избиратъ
такива които пречатъ на женските да снасятъ
яйцата си или такива, които онищожаватъ самитъ
яйца. Когато забълежимъ въ стаята си летящи
молци, то е признакъ, че ТБ еж снесли вече яйца
та си, затова требва да бързаме съ тъхното
унищожаване.
Отъ МОЛЦИТЕ се запазваме като изтупваме
добре дръхитъ ВСЕКИ 2 ^ 3 дена,1 • особенно презъ
месеците февруарий и мартъ/
-Като затваряме добре сандЪцитъ; куфаритъ
и шкафовнтъ: дупките за ключа: натъпкваме съ
хартия.
Като сложимъ предметитъ-въ книжени кисета и залепимъ краищата имъ, или като ги увиемъ
въ чисти ленени кърпи и въ хартия отъ ..пръсно
напечатанъ вестникъ, който още мирише на печетарско мастило.
Като поставимъ въ шкафовете силно мири
шещи съединения, напр.: нафталинъ и пръсно
счуканъ червенъ пиперъ (отъ печени чушки).
Като се опушатъ предметите.съ свра.
Друго средство: Вземаме единъ еждъ съ
вода и туряме въ него една електрическа лампа.
Слагаме ежда въ шкафа съ дрехи, като оставяме
вратигв му отворени (прозорците и вратитъ на
стаята требва да бждатъ затворени). Светлината
на лампата привличатъ МОЛЦИТЕ И ТБ се удавятъ
въ водата. Вмъсто електрическа лампа може да
се постави обикновено газениче, като се внимава •
пламъкътъ му да бжде непосредствено до повърхностьта на водата. Въ тоя случай е, необходима
голъма предпазливость отъ пожарь.
•
Общо стъдство ср%щу молците е да се претьрсватъ и проветряватъ шкафоветъ, съндъцитъ и
др. дето се държатъ дрехитъ ВСЕКИ 14 дена, а въ
горъщитъ лътни дни по веднъжъ въ седмицата
Оставянето на дръхитъ да лежатъ или да висятъ
непобутнати е отъ голяма полза за зародишите
на молцитъ. Нещата тръбва да се изтърсватъ или
да се очукватъ добре; това помага много по-вече
отколкото ВСБКО остро миришещо средство. Отъ
последнитв най-подходящи еж камфора и ситенъ
бълъ пиперъ; поръсватъ се заедно, но тръбва че
сто да се смъняватъ, защото бързо губятъ действи- .
ето си. По-приятно сръдство е . да се слагать въ
шкафоветъ нъколко парченца хубавъ тоалетенъ
сапунъ; молцитъ, както и всички другъ инсектине могать да понасять аромата.
Друго по-приятно средство е терпентина.
Потопяваме парченце попивателна хартия въ тер
пентина и ги слагаме между дрехитв.
Изобщо за препоржчване е вещитъ да се
запазвать отъ молцитъ само чрезъ често изчукване
и изтърсване.
Други сръдства: 2) 2 гр. силицилова киселина
и 2 гр. тимонъ се разтваря въ 200 гр. чистъ. Разтворътъ се • парфюмира. Този разтворъ не причиня
ва. никакви ; петна по вещитъ и действува бързо
като убива молцитъ. Обаче, за да действува ефи
касно, необходимо условие е тази течность да

дойде въ непосредствено съприкосновение съ
паразита.
2) 4 части нафталинъ'ленти съ 1 ч. канфоръ
се стопяватъ. Тази стопилка се поставя въ кутийка
и се държи между дрехитъ.
3) Напойватъ се хартийки ленти съ стопилка
отъ следната смъсъ: 50 гр. нафяадинъ, 25 гр. цезеринъ и 25 гр. кристална карболова киселина
ТъзИ хартийки ленти се поставятъ на подходящи
мъста изъ гардеробитв или сандъцитъ.
4) 10 гр. восъкъ, 10 гр. 1зехтинъ, 15 тр. камфоръ и 350 гр. нафталинъ. Въ еждъ на слабъ
огънъ (на жарь, но не на пламъкъ) се стопява
цълата тази см^сь и въ нея се напойватъ ленти
отъ попивна хартия. Тъзи ленти се поставятъ меж
ду дрехите въ гардероби, сандъци и пр.
СрЪдство противъ молцитЪ въ мебелитЪ.
Мекитъ мебели могать да се предпазять отъ
молцитъ по следния начинъ: Въ материала който
се употребява за пълнене на мебелитъ тръбва да
се сложатъ току що разцъвтъли се конопи (гръсти).
За тая цель конопитъ се откъсватъ отъ корена
презъ месецъ юлий или въ началото на августъ и
се изсушавать на сънка. Само единъ стъркъ ко
нопи, съ листата и цвъта е достатаченъ да пред
пази всека мека мебелъ отъ молци.
Друго сръдство: съ спринцовка, снабдена съ
игла за спринцоване се спринцова по-дълбоко въ
канапето съ чистъ формалинъ, или съ смъсъ отъ
чистъ спирть 100 ч. и формалинъ и 80 ч. Следъ
24 часа тази операция се повтаря. Въ продълже
ние на нъколко дни всичкитъ молци се унищожаватъ.
Противъ мравкитЪ
Тъхнитъ гнезда много ръдко се случватъ*въ
кжщи; само така нареченитъ »фараонови мравки"
се завъждатъ въ гредитъ и въ дървенитъ предме
ти, цепнатинитъ и др. Останалите видове мравки
идвать въ жилищата отъ вънъ, чийто гнъзда еж
или въ градината на нъкое слънчево место или
подъ камъните. Тъ еж много отегчителни, въпръки, че не причиняватъ голъми вреди. Унищожоването имъ може да стане по различни начини.
1) Въ г н ъ з д а т а имъ. Следимъ мравкитъ по
пжтя имъ и се мжчимъ да намъримъ ИЗХОДИТЕ на
гнездата имъ. Борбата съ тъхъ се води нощно
време, когато всички мравки еж се прибрали въ
жилището си, като запушваме ИЗХОДИТЕ имъ; ако
еж въ дърво или стените, като ги запушимъ съ
лепило. Яко това не помогне, наливаме въ изходнить дупки съровжглеродъ. При извършването на
тия операции, за да не се допусне избъгването на
мравкитъ, окржжаваме гнездото съ единъ изкопъ,
дълбокъ нъколко сантиметра и го запълваме съ вода.
2) Въ жилището мравкитъ се унищожаватъ,
като се запушатъ ИЗХОДИТЕ имъ или като се залъятъ съ лизолъ.
3) Като налъемъ въ глечосано гърне до по
ловината тънъкъ разтворъ отъ захарь покриемъ
го съ тъмноцвътна дебела хартия съ малка дупка
по сръдата, и го оставимъ на удобно мъсто.
4) Капватъ се нъколко капки карболова кисилина около изхода на скривалището и по пжтя
на тъхното движение. Понеже миризмата на кар-
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боловата кисилина за мнозина е нежелана, то този
последната може да се замени съ готварска соль,
особено за стаите. Посипватъ се гнездата и изхо
да, отъ кждето излизатъ мравкитъ съ готварска
соль.
Противъ дървеницитЪ
Дървениците се пренасятъ въ жилището съ
стари дрехи и мебели. Тъ еж опасни носители на
болести. Плашатъ се отъ светлината и затова се
въдятъ на тъмно; разплодяватъ се много бързо и
се унищожаватъ трудно. Въ кжща, въ която има
дървеници, требва да се изпушатъ старателно
всички цепнатини, да се измажатъ стънитъ и по
довете и да се изпарятъ всички дрехи.
Избъгватъ се, чрезъ чистота; свътлина, въздухъ, влагата еж най-голъмитъ врагове на дърве
ниците и тъхнитъ зародиши.
Унищожаването имъ става:
1) Чрезъ изпарването на отдълнитъ предме
ти, като се залъятъ съ кипяща вода.
2) Чрезъ насищане на помещенията съ амо
нячни пари.
3) Чрезъ петролен (газъ)
4) 160 гр. стрита на прахъ стипца, 15 гр.
борна киселина и 26 гр. салицилова киселина се
разгварять въ спиртъ. Спиртътъ се прибавя до
тогава, докато солите напълно се разтворятъ съ
този спиртовъ разтворъ се измазватъ гнездата на
дървеницитъ и други съмнителни мъста. При упот
реблението на тази течность, въ стаята не требва
да се пали кибритъ нито да се внася гореща свещь
и пр., защото спиртнигв пари могатъ да се подпалятъ и да причинятъ пожарь.
5) 60 гр. бензинъ си смъсва съ 50 гр. хлороформъ. Тази смъсъ сн парфюмира съ 2 гр. бергамотово масло, 5 гр. тамяново масло, 10 гр. карам
филово масло. Съ тази течность може да се
измазватъ и постилките. Съ нея при огънь, горяща
свещъ или кибритъ не тръбва да се работи, защото
е лесно запалителна.
6) 1 часть карболова киселина съ 2 части
терпентиново масло. Съ тази смъсъ се измазватъ
само дървени и металически части, но не и постил
ки. Измазването да става съ перо, и да се пазятъ
ржцетъ, защото карболовата киселина изгаря
кожата.
Премахване на бълхи
Бълхитъ обичатъ да се загнъздватъ въ прорезитъ на пода. Кждето има бълхи, то е признакъ
на недостатъчна чистота. Дъскитъ въ такава кжща
требва често да се миятъ, резкитъ между дъскитъ,
особенно много да се наквасватъ. Къмъ водата за
миене на дъскитъ тръбва да се прибавя варенъ
пилинъ, една кафена чаша лизолъ или карболъ.
Кучетата и коткитъ, които живъятъ въ стаите,
требва да се кжпятъ най-малко веднъжъ въ сед
мицата съ сапунъ или да се премахнатъ.
Е с е н ц и я п р о т и в ъ б ъ л х и . Въ половинъ
литъръ 90° спиртъ се прибавя 100 гр. бензолъ, 7'5
гр. бергамотово масло и 10 гр. лаваидово масло.
Съ тази есенция се пръскатъ подоветъ и стаитъ,
дрехитъ, леглата и пр.
В о д а п р о т и в ъ б ъ л х и . 20 гр. карамфилово
масло се смесва съ 175 гр. одекоконъ и 260 гр.
чисть спиртъ. Разбърква се добре. Съ тази течность
се пръскатъ дрехитъ и пода на стаитъ.
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При борбата съ бълхитъ и дървеницитъ
напоследъкъ се употръбяватъ много на широко
и съ добри резултати разни препарати, които въ
основата си иматъ разтението. „перетрумъ", Тъзи
препарати се продаватъ въ Дрогериитъ и въ много
други магазини.
Противъ плъхове и

мишки

Те могатъ^да се развъдятъ въ всека часть
на жилището; прииждатъ сжщо ^така и отъ вънъ.
Освенъ, че причиняватъ големи вреди на покжщнината, тъ еж и много опасни разпространители на
заразителни болести.
Унищожаванието имъ става по различни на
чини:
1) Чрезъ капани, които се поставятъ по възможность на по тъмно место, дъто е имало нъкоя
примамлива за мишките храна. Като примамка въ
капана се турятъ: варени картофи, хлъбъ, сладки
ши, сланина, шунка, които тръбва да се смъняватъ. Следъ всъко улавяне на мишка или плъхъ,
капана се попарва съ връла вода.
2) Чрезъ примеси, които причиняватъ смърто
носно затрудняване на храносмилането. Такава
смъсъ е следната: смесваме равни части брашно
и захарь и прибавяме — при първо употръление
една осма отъ общото количество на захарьта й
брашното ситно счукана негасена варь; при, вто
рото употребление частьта на негасената варь се
увеличава на една шеста, при третото — на една
трета.
3) Чрезъ запушване на дупкитъ имъ съ пар
цали, натопени въ карболъ, терпентинъ или бен
зинъ.
4) Взематъ се'две чинийки едната съ брашно
а другата съ вода и се слагатъ върху пода на
стаята. Така чинийкитъ да стоятъ 2-3 дена докато
мишкитъ опитатъ нъколко пжти брашното и свикнатъ да идватъ. Следъ това се се примесва бра
шното съ гипсъ на прахъ, прибавяме на смъстьта
малко захарь и я поставяме на старото мъсто.
МалкигБ хишници, безъ да подозиратъ нещо, се
налапватъ съ гипса, а жаждата си задоволяватъ
отъ другата чинийка съ водата. Така гипса въ
стомаха, следъ като се намокри съ вода, се обръ
ща въ твърда маса и мишкитъ умиратъ.

Тарифа за чистене
нуждници и помийни ями. (Ако не се от
д а д е на предприемачъ).

1) За бъчва съ вмъхтимость до 150 лит
ри — 70 лв.
2) За чистене съ асенизационенъ апаратъ
на кола по 200 лв.
Забележка I. Реда и пр. за чистене
съгласно поемнигв условия.
Збележка II. Беднигв отъ първа кате
гория се освобождаватъ отъ плащане, а тия
отъ втора категория плащатъ 5 0 ^ . .
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Практични съвети
П р е в ъ з х о д н о ср-Ьдство п р о т и в ъ и з г о р е н о
Щомъ се изгорите, сложете, стъргани сурови
картофи съ малко (една или две кафени лъжички)
глицеринъ; това средство е много хубаво, действу
ва охладително на изгореното мъсто и предпазва
отъ образуване на мъхуръ и зачервявани — сж
що уталожва болката.
Противъ затлъстяване
Общо признато е, че дебелите хора изпитватъ само наполовина радостите отъ живота. Ни
що не е тъй уморително, както тлъстината, която
постоянно расте, ако не предприемемъ мърки про
тивъ нея. Съ малко воля и издържливость мъже
и жени могатъ да намалятъ теглото си и да станатъ по-леки и еластични. Преди всичко не се
препоржчва бързото изтаняване. Всъко прекалено
усилие поврежда хубостьта. Строго се забранява
глада като сръдство за отслабване. Като не се
храни човъкъ губи естествено отъ теглото си, но
лицето получава остро, измжчено изражение. Яко
погледнемъ портретите на нашитв баби и ги
сравнимъ съ днешнитв жени ще ни стане ясно, че
тогава еж били естествено тънки и високи, а се
гашните отъ неядене еж измършавели и тази
слабость се счита за елегантность.
Най-доброто средство, за да не се надебеля
ва си остава работата и движението на гладно
сърдце. Не ще съмнение, че да се добие резултатъ
изисква се силна воля и издържливость. Леко облеченъ човъкъ сяда върху пода и прави гимна
стически упражнения съ краката и ржцетв и де
лото тъло. Наслоената мазнина лека полека се из
губва и тъпото придобива предишната си елеган
тность. Човъкъ свиква съ тия упражнения, тъй
както е свикналъ да взема всекидневно закуската
си. Който иска да си запази гъвкава снага, тръбва
да не яде много сутринь. Веднага следъ закуската
не е зле, поне десеть минути да се разхожда.
Младия човъкъ е тънъкъ, затова съ право може
да се подържа, че не въ дебелината е красотата.
Модата сжщо не покровителствува дебелината;
напротивъ увеличава я, ето защо тия които следватъ модата, изпадватъ често въ крайности.
Нека кажемъ още веднъжъ, че изтъняването
требва и може да стане методично и бавно. Нъма нищо по-вредно отъ това въ кжсо време да
се отслабне много. Веднага се отразява и на кра
сотата. Най-напредъ това се отразява на шията, а
после въ самото лице. Забележи ли се подобно
нъщо, едновременно съ извъстно безспокойство на
нервность, раздразнителность, требва да се изоста
ви всъко лъчение за отелвбване. Въобще при всъко такова отслабване се явява нервность, навърно
произхожда отъ недостатъчно хранене. За да се
залъже стомаха се препоржчватъ пресни плодове:
ябълки, портокали, мандарините, крушите и пра
сковите съдържатъ голъмо количество захарь и
,се по-малко препоржчватъ. Напоследъкъ практикуватъ в ъ странство следното средство: веднъжъ
въ седмицата склонния къмъ напълняване пие са
мо млъко около 1 литъръ и яде плодове. Увъряватъ, че това сръдство дава добъръ резултатъ и
и то безъ да- предизвика нъкаква" повреда въ
организма. Само постепенното спадане на теглото

не е вредително и за хубостьта, това никога да
не се изпуща предъ видъ. Неще съмнение, че
склонните къмъ задебеляване, тръбва често да се
теглятъ. Не е зле да се носи гуменъ коланъ (широкъ), ако е възможно направо на тълото, ТОЙ дава
възможность на снагата да има всъкога гъвкавъ изгледъ. Млади и грациозни жени еж прелестни безъ
корсетъ, но когато женското тъло клони къмъ затлъ
стяване, необходимо е да се подкрепи съ корсетъ. Не
ще и дума, че за егвгане не става и въпросъ — ТБ
ЛОТО не търпи никакво притискане, а само под
крепяне. Тънкото и гъвкаво тъло не е само мо
дерно, то е рожба на днешния спортовъ принципъ, който навърно ще намъри по-голъмо при
ложение въ идните поколения.
СрЪдство з а и з т р е б в а н е н а хпЪбаркитЪ
Хлебарките, които се явяватъ сега тъй много
въ кухнята ще изтръбимъ така: половинъ кгр.
бобъ ще изсушимъ на печката, за да може да се
счука на ситенъ прахъ. Къмъ този прахъ ще прибавимъ две супени лъжици бораксъ на прахъ и
две супени лжжици чукана захарь. Всичко това
ше смъсимъ добре и ще посипемъ съ този прахъ
всичките жгли на кухнята и между ДЪСКИТЕ И въ
обще всичките места, гдето се въдятъ хлъбаркитъ
Ще сипемъ прахътъ вечерьта 3 дена подредъ.
Най-после ще попаримъ съ връла вода местата,
гдето се намиратъ хлъбаркитъ, тъй че по такъвъ
.начинъ ще унищожимъ и гнездата имъ. Това сръ
дство е едно отъ най-ефикасното.
Чистенето н а гарафитъ1
Една шепа ечмикъ съ малко вода ще туримъ
въ гарафата, следъ това се разклаща силно н ъ колко минути. Отвънъ ще измиемъ гарафитъ съ
сапунена топла вода и четка ако еж шлифовани
защото между гънките на шлифовката, прахътъ и
мърсотията се най-много събиратъ. Сжщо и съ
готварска соль се измиватъ добре гладките гарафи. Както после първото, тъй и после второто
средство за измиване на гарафитъ, ще ги изплакнемъ съ бистра вода и малко ракия или спиртъ
и гарафата ще добие най-блъскавия видъ, какъв
то може да има стъклото, |отъ което е направена
гарафата.

Собственостьта на посадгни

въ ч у ж д о мЪсто дървета
Следъ като приелъ за установено, че касаторитъ презъ 1897 г. еж посадили върбите въ чуж
до (общинско) м^сто, владели ги и се ползували
отъ твхъ до 1927 г„ когато ги отсекли и вдигнали
материала имъ, окржжниятъ еждъ намърилъ, че
по силата на чл. 78 отъ зак. за имущ. собств. и
сервитутитъ, касаторитв не могли да искатъ да
имъ се признае правото на собственость върху
сжщитв върби и, следователно, да се признае, че
еж имали право да ги отсъкатъ и вдигнатъ, по
неже не доказали да имъ е било учредено по
надлежния редъ суперфициарно право надъ това>
место — правото да посадятъ въ него върбови
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Брой 3 и 4

ХРОНИКА
П о р а д и едно привързване, за от
печатване на 1 и 2 бройове на вестника
ни, не се успъ да се направи нуждното
корегиране и за това е ж допуснати нъкой грешки. Взети еж. всички необходи
ми мврки, това да не се повтаря за въ
блчдаще.
Н а 2 7 Т. М. се състоя общото го
дишно събрание на Варн. Попул. Банка. Следъ
обстойното разглеждание на въпроситв, по
ставени въ дневния редъ, произведе се изборъ за трима члена на управителния и единъ
за контролния съвети.
Преизбрани б-вха г. г. Христо Теохаровъ,
Иванъ Мариновъ и Кирилъ Чолаковъ, а вм-всто излъзлия отъ контролния съветъ — Геор
ги Балабановъ, бъ- избранъ Стоянъ Даскаловъ и за подгласникъ Никола Христовъ. .
Както въ много случаи, така и въ тазигодишното събрание, членоветв на банката
проявиха своето гражданско съзнание, съ
жестьта. си, да гласуватъ единодушно 6 милионенъ заемъ на общината за построяване
то на прогимназията.
В ъ б Ю Д Ж б т а на Варненската общи
на за 1938г. е предвидено: на жителитъ отъ
дървета, отъ които да се ползуватъ. Тия сжждения
на ежда биха били правилни, ако за случая би
билъ приложимъ зак. за имущ., собств. и серви
тутитъ. Но тоя законъ е неприложимъ за спор
ните върби — защото наредбите му въ чл. 78 и
следващигЬ, еж отъ материаленъ характеръ и не
се прилагатъ за „постройки, посаждания и рабо
ти", извършени преди влизането въ сила на за
кона — 7. II. 1904 г., — както това изрично е ка
зано въ чл. 78 („безъ обаче, да се нарушаватъ
правата, които законно еж придобити отъ трети
лица"), а тия дървета еж били посадени презъ
1897 г., т. е. подъ действието на турските закони,
които еж меродавни за определяне кому тв принадлежатъ. А въ чл. 906 отъ турския граждански
законъ е прокарано съвършено друго начало отъ
,онова предвидено въ чл. 78 и следнигв отъ зак.
за имущ., собств. и сервитутитъ, именно: този, кой
то е построилъ здание или посадилъ дървета вър
ху чужда земя, е собственикъ на зданието или
дърветата и той има право да срути зданието или
да отсъче дърветата и вдигне материала имъ. Сле
дователно, по силата на речения текстъ, касаториТБ законно еж придобили правото на собственость върху посаденитЬ на чуждо мъсто и после
отсъчени отъ тъхъ върбови дървета; тия ТБХНИ
права се зачитатъ изрично отъ чл. 78 отъ зак. за
имущ. собств. и сервитутитъ — реш. № 951 отъ
19. 31. год., IV. гр. отд.
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всички предадени къмъ нея. села, на семей
ство, което разполага съ подходяща земя —
дворъ, ниви, хавра. и пр. да се дава безплат
но по 10 броя облагородени овощни дръв
чета, череши или праскови, стойностьта на
които се приспада отъ приходитв на селото,
съгласно чл. 13 отъ наредба-законъ за грзд'скитв общини.
К у р О Р т е и Ъ 6 Р О Й . Въпр-вки, че въ
миналия брой ние направихме съобщение за
предстоящето — въ началото на май •— изда
ване на курортенъ брой на нашия вестникъ,
длъжни сме да напомнимъ още веднъжъ на
заинтересованите, че ТЕХНИТЕ реклами ще
оправдаятъ напълно цельта си, защото вест
ника ще бжде изпратенъ преимущественно -—
изъ ЦБЛОТО Царство — лично на лица, за
които редакцията има достатъчно данни' за
гол-вмата въроятность тия лица да лътуватъ
въ Варна.
Т ъ р г о в е . На 11 априлъ, 1.0 часа пре
ди объдъ, въ търговата зала на варненската
община ще се произведъть следующитв тър
гове: 1) за доставка на 2000 кубика ПБСЬКЪ
и 2) за отдаване на наематель правофотографирането на плажа на морскитв бани.
Полицейскитъ - разрешителни за откри
ване на заведения.
1. Полицейскитъ разрешителни по закона за
държавната полиция не еж срочни - за година, а
се издаватъ еднократно — за откриването изобщо.
За това нъма всъка година да се иска ново раз
решително. Яко нъкое лице загуби качествата да
държи общодостжпно заведение, то полицейската
власть,
която
му е издала
разрешителното,
служебно да направи постжпки за отнемането му.
Сегашниятъ режимъ на закона за държавната
полиция не засега заваренитъ
общодостжпни
заведения. Подъ „ЗАВАРЕНИ" се разбира тъзи,
които еж били снабдени съ разрешителни съглас
но предишния законъ за администр. и полицията.
Всички заведения, обаче, които не еж били на'
времето снабдени съ разрешителни, съгласно зако
на за администр. и полицията, требва сега да се
снабдятъ съ полицейски разрешения,
съгласно
закона за държавната полиция. Счита се че заве
дението^ не е „ЗАВАРЕНО", макаръ и да е имало
полицейско разрешение по закона за администр.
и полицията, ако неговия съдържатель го премес
ти въ друго помещение, а сжщо го преотстжпва
на новъ съдържатель.
2. Подъ „общодостжпни заведения" по чл.
129 отъ н. законъ за държавната полиция, попадатъ и ТБЗИ, визирани въ таблица X. т. 12 огь
закона за държавните привилегии, акцизитъ и па
тентите.

