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Варна, 1 априлъ 1939 год.
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Брой 1.

ВАРКШ&СКИ

згт

Лоигпа! с!е 1а типипраШе с!е Уагпа
Издава Варненската градска община — Огдапе огНс1е1 <1е 1а таиче <1е Уагпа.
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Цена 2 лева
Ябонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за 6 месеца — 30 лв. -

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

, Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
— Варна.

П р е д ъ новата годишнина
Съ настоящия си брой „Варненски об население, за наложителностъта да се вне
се живителна струя на стопанското ожив
щинска вестникъ" започва своята 39-та
годишнина. Съ некои прекъсвания презъ вре- ление въ замиращия градъ.
Ние знаемъ, че въ това направление
ме на войните и при други случаи въ го
трудностите съ неизброими и че резулта
дини на неблагоприятни условия—той е
тите не • лесно ще бъдатъ постигнати.
просъществувалъ и до днесъ.
Вестникътъ на Варненската община ще Това не ще ни попречи, обаче, да изпълнимъ
нишия дългъ и ние ще го изпълнимъ до край.
продължи и въ бъдаще да бъде градска
Ние знаемъ също така, че въ тъмата
трибуна за най-разнообразнитгъ народопона .днескашната наша несрета започватъ
манъчни, културни, стопански, здравни, бла
вече наблизо да просветватъ лъчите на
гоустройствени и др. интереси на града
светлата ни надежда, която таимъ всич
и неговото население.
ки въ сърдцата си отъ 20 години насамъ.
Той ще продължава и за напредъ да
Тази надежда ни изпълва съ вера, че не е
отразява многостранната дейность на
далечъ
деньтъ. когато Варна наново ще за
варненската община въ нейнитгъ големи
еме
местото,
което историята, географ
линии и въ ежедневните й функции.
Той ще съдействува най-живо за устро ското положение и повелителните нужди
йването на Варна, като първостепененъ и на българската държава съ и определили.
изисканъ български и международенъ летоЗа настъпването на този великъ день
вищенъ градъ и ще ратува за широка и
и варненсното гражданство и неговата
смислена пропаганда на варненския морски
община съ били всекога готови да приобкурортъ.
щатъ всички свои сили, за да заслужатъ
Всички проектирани мероприятия отъ /големата радость, която утрешния день
стопански, благоустройственъ, псултуренъ
неминуемо ще имъ донесе.
й пр. характеръ на нашия градъ ще бъдатъ
Да изразимъ въ страниците на„Варнен.
и за напредъ чрезъ колоните на варненския
общински вестникъ" тия скъпи наши чув
общински вестникъ най-подробно, автори
ства и въжделения, ето едно отъ най-голететно и отговорно осветлявани.
мите и съществени наши задължения.
И въ бъдаще чрезъ вестника не ще се
За успешното изнасяне делото на
спре да се тръби
за го
лемата * Варнен. общински вестникъ презъ 39-тата
държавна необходимость да се създадатъ
му годишнина, редакцията разчита на
що годе условия и въ нашия градъ за сигуценното съдействие на целото варненско'
ренъ поминъкъ на 75 хилядното варненско
гражданство.

Стр,

2.

„ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Брой 1

НОЮКЕГЪТЪ НА ВАРНЕНСКАТА ОБЩИНА ЗА 1939 ГВарненскиятъ градски общински съветъ прие
окончателно, на трето четене Бюджета на общи
ната за 1939 г. който е надлежно утвърденъ съ
постановление на министра на вжтрешнигЬ рабо
ти №1591 отъ 4 февруарий т. г.
Той е вече влъзълъ въ сила и общинските
разходи и приходи се извършватъ по него.
Приходната му часть възлиза на 62,700,000 лв»
толкова е и разходната. Това е бюджетъть на
единъ градъ, който брои 70183 жители, а заедно
съ придадените къмъ него села Царево (1602 ж.)
Галата (934 ж.), Звездица (582. ж.), Надежда (459
ж.) Казашка махала (258 ж.) образува една об
щина отъ 74018 души.
Общинските данъци еж:
Д а н ъ ц и и берии: 1) 6 3 % отъ' данъка вър
ху сградите — 2,394,000 лв. 2) 80% отъ поземелния
,-данъкъ — 560,000 лв. 3) Кръвнина —3,360,000 лв.
4) Интизапъ 297,500 лв. 5) Кантарина 508,000 лв.
6) Сергийно право 850,000 лв. 7) Налогъ 2 ^ върху
покупна цена на предмети на публични търгове—
100,000 лв. 2% налогъ върху стойностьта на
отчуждаеми недвижими имоти — 650,000 лв.
8) Налогъ 4% върху продажна стойность на про
дадено производство 1,800,000 лв. 9) Налогъ вър
ху керемидарници 220,000 лв. 10) Върху файтони и
пр. 80,000 лв.
11) Налогъ върху мелници и пр.
50,000 лв. 12) Такса за пазене ниви и пр. — пждарщина 500,000 лв. 13, 14) Такси отъ актове —
710,000 лв., отъ позволителни за постройка на но
ви и поправки и разширение на здания и издава
не на скици и пр. — 940,000 лв. 15) Отъ надписи
500,000 лв. 16) Върху слугини 100,000 лв. 17) Ку
чета 30,000 лв. 18) Отъ табли, домино и пр. 140000
лв.
19) Театрални представления 120,000 лв. 20)
Акцизи и патенти 5,932,579 лв. Всичко 19834076 лв.
б. О б щ е с т в е н о - стопански 24) Отъ об
щинските бани и плажове и банскигв хотели
3,600,000 лв. 27) Такса смъть 3,000,000 лв. 29) Отъ
автомобилни билети 50,000 лв. и др. * Всичко
10,960,000 лв.
в. Общински имоти и капитали 37) Наемъ отъ общинскить имоти .3,600,000 лв. ' 42) Отъ
общинските при 1,600,000 лв. Всичко 8,340,000 лвг. Глоби, конфискации и обезщетения
чко 1,481,000 лв,
д.

Вси

Недобори

е. Разни 4,705,782 лв.
ж. Постъпления
съ специални предна
значения 16,570,500 лв. Посгапления за обществе
но подпомагване 1,000 лв. II Училищни 506,000 лв.
III Подобрение на скотовъдството 292,642 лв.
Разходи
а. Общински. Дългове 6,044,758. лв.
б . Лични. Заплати 12,688,340 лв. Пенсионни
вноски 3,252,085 лв. Надници и временни работ
ници 2,400.000 лв. Добавачно възнаграждение на
учителите 950,000 лв. Всичко лични 20,336,139 лв.

в. В е щ е с т в е н и . Административни. Канце
ларски. 250,000 лв. Помощь на частните и ино
верни и професионални училища, читалища и пр.
677,000 лв. Разноски по народни тържества и пр.
250,000 лв.
Благоустройствени
Нови общински сгради, постройки и пр.
2,800,000 лв. Направи и поддържане
пжтища
100,000 дв. Изплащане отчуждени мъхта и сгради
390,231 лв.
Обществено-стопански, здравни
Поддържане чистотата 7ОО.ООО лв. Пропаган
да на курорта 350,000 лв. Поддържане ;общинска
болница, Майчинъ домъ 16О.СОО лв. Ветеринарна
служба, кланица, говежди ^пазарь и пр. 350,000 лв.
Всичко 9,070,431 лв.
г. Дългове 5,020,000 лв.
д. Разни 421,780 лв. *
е. Обществено подпомагане 601,000 лв.
ж. Разходи покривани* отъ специални постжпления 13,949,500 лв. Вноски по разни фондове
2,922,000 лв.
Училищни 4,041,750 лв. Поддържане на
скотовъдството 292,642 лв.

Разменени телеграми
м е ж д у Н. В. Царя и к м е т а на града
ИНЖЕНЕРЪ

МУСТАКОВЪ

ВАРНА
Сърдечно благодаря
Вамъ и на Граждан
ството за поздравленията
и добритть чув
ства, които ми изказвате
по случай деня на
Освобождението
на
България.
ЦАРЬТЪ
СОФИЯ ДВОРЕЦА
НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦЯРЯ
Въ деня на Освобождението на родината
ни и създаването на Санъ - Стефанска Бълга
рия, щастливъ съмъ да поднеса на Ваше Ве
личество отъ името на Варненското граждан
ство, отъ страна на общинския съветъ, общин
ската управа и отъ мое име почтителни поз
дравления и пожелания за здраве, д ъ л г о д е н ствие и неизчерпаема енергия.
Варненци, стоящи твърдо з а д ъ своя любимъ Върховенъ В о ж д ъ и укрепени с ъ неизм-внеямата в-вра въ вдъхновеното отъ ПОДВИ
ЗИТЕ на нашитЬ прадьди и . м ж д р о ржководство на Ваше Величество, е ж изпълнени с ъ
надежда, че скоро свътла радость щ е озари
душитв на всички българи.
Кметь: инж. Я. МУСТАКОВЪ
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ЗИМНАТА СЕСИЯ
на Варненския .градски общински Съветъ

Досегашниятъ варненски общински съветъ, начело съ
своя енергиченъ кметъ г. инж. Мустаковъ и неговитЪ
помощници, снетъ при закриването на последната
му сесия
Зимната сесия на Варненския градски общин
ски съветъ биде открита на 31 X 1938 г.
Съветъть извърши грамадна работа и гласу
ва общинския бюджетъ въ н-вколко заседания, чий
то общи линии въ прихода и разхода даваме на
друго место въ настоящия брой.
Закриването на сесията стана на 24 февруарий т. г.
Последователно ще дадемъ сведения за извър

шената работа и начертанигв мероприятия, които
общинскиятъ съветъ препоржча и удобри за презъ
текущата 1939 година.
Тегли се жребие при което излязоха отъ съве
та на общината: г. Ив. Мариновъ г. Дим. Курдовъ
г. К. Панайотовъ и г. Калайджиевъ.
Изборите за нови 5 общински съветници еж
насрочени за 30 IV 939 година.

Седмица на книгата

ТРОДВЦЙОЯННТЪ КОННИ Й0Д61ГВ0ЙЙ1

Отъ 26 мартъ до 3 априлъ т. г. въ ц-Ьла Бъл
гария ще се състои седмицата на книгата, презъ
която, въ всички културни учреждения, тамъ гдето
е възможно технически, като училища, универси
тети, библиотеки, читалища, музеи ще бждать урени изложби на книги особенно за младото подраст
ващо поколение, за децата, за да имъ се даде въз
можности да видятъ по какви светли пжтища е
вървЪлъ и върви човъшкиять духъ, чрезъ книгата
безъ която е немислимъ напредъкъть и какво голЪмо достояние има българскиятъ народъ, чрезъ
творенията на своите писатели, учени мислители
предъ общочовешката съкровищница на културни
ценности.

на Тодоровдень
Както вевка година на Тодоровдень Варненнската градска община устрои традиционните на
родни конни състезания, които тая година станаха
въ с. Царево, уредено отъ енергичниятъ началникъ
на „чистотата* г.Г. Кулековъ и пожарния крмандиръ
г; Г. Вълковъ. На състезанията приежтетвуваха и
официални лица на чело съ пом. кмета г. К. Миневъ, който раздаде хубави награди на печеливши
те участници съ подходящи насьрдчителни думи,
за да се поддържа тая традиция, имаща голямо
-значение за народния духъ и добрия съсгезателенъ
устремъ на народа.

Варненци, работейки за благосъстоя
нието на Варна, вие работитЪ за собстве
ното си благосъстояние.

Първата д о б р о д е т е л и на всЬкм чов%къеда
да работи за стопанското и културно из
дигане на своя р о д е н ъ градъ.
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НОВАТА ВАРНЕНСКА ОБЩИНСКА КЛАНИЦА
и нейното обществено, здравно и стопанско значение
Месото е било, е и ще си' остане една отъ
най - главнигБ и сжществени храни за човека, за
щото съдържа въ концентрирана форма всички не
обходими за неговия животъ хранителни веще
ства и то въ такова съотношение, което позволява
най-лесното имъ възприемане отъ организъма.
Докато отъ една страна," обаче, месото е една
ценна храна за човека,, отъ друга страна, то може
въ известни случаи, да бъде и опасно за неговото
здраве и животъ. Знае .се, че чрезъ месото и про
изведенията отъ него, човъкъ може да се зарази
отъ известни опасни болести като: „Днтраксъ", „Ту
беркулоза ", „Триона" и др. Но то може да бжде
опасно за човъкаД1 когато произхожда отъ здрави
животни, но е замърсено при неговото добиване .
съхраняване, преработка или продажба. Поради то
ва именно, грижи за хигиената на месото еж пола
гани още въ най-старигБ времена.
Но докато първоначално клането и прегледътъ
на предназначените за храна на хората животни
еж ставали на открито, по-късно е започнатъ строежътъ и на специални за цельта постройки—кланици.
Първи опитъ, за уредбата на кланичното дело въ
България се прави съ правилника за прегледа на
добитъка за клане отъ 1894 год. Правилна насока
на кланичното дъло у насъ, обаче, е дадена съ за
кона за надзора върху свестните продукти отъ
животински произходъ отъ 1922 год. и закона за
санитарно-ветеринарната служба отъ 1924 год. съ
които, като основенъ и най-важенъ принципъ въ.
неговата организация е прокарано общинизирането
на кланиците, преимуществата на което предъ
частнитЬ кланици еж много и големи. Втори не помалко важенъ принципъ, прокаранъ чрезъ сжщитъ
закони, е осигуряването средствата за строежъ на
общински кланици, чрезъ създаването на специал
ните за цельта фондове „постройка кланица" Благодарение на всичко това, ние виждаме
че въ едно сравнително кжсо време,-нашата стра.на се осъя съ множество градски и селски кланици,
нъкои отъ които модерни такива, снабдени и съ
хладилници и даващи възможность, както, за едно

по-бързо и хигиенично добиване и съхраняване на
месото, така и за упражняване върху сжщото поефикасенъ ветеринарно-лъкарски надзоръ.
Варненссата община, която въ много отно
шения стои въ първата редица на българскитъ
градове, не можеше да остане назадъ и по отно
шение на кланичното дъло. Досегашната общин
ска кланица, строена презъ 1909 год., за временно
задоволяване нуждитъ на тогавашна Варна, естест
вено не можеше повече, да задоволява нарастналитъ вече нужди на голъма и курортна Варна.
При тия обстоятелства иследъ реализирането
на толкова големи общински мероприятия, като:
благоустройство, електроснабдяване, канализация,
водоснабдяване, морски бани, театъръ и др., треб
ваше най-после, да дойде редъ за разрешаването
и на въпроса за снабдяването на града, съ нова
съвременна кланица. Презъ последното десетилътие
този въпрось бъ сериозно проучванъ отъ нъколко
общински управи, които съзнаваха неговата навременность.
- ' •
Въ 1935 ,год. се пристжпи къмъ неговото прак
тическо разрешаване. Необходимитъ за цельта
сръдства бъха осигурени, отъ наличнитъ такива въ
фонда „Постройка кланица", и чрезъ сключването
на единъ заемъ отк 18,000,000 лева гарантиранъ
съ приходитъ ; на сжщия фондъ. Плановетъ би
доха изработени чрезъ конкурсъ, постройката отда
дена на предприемачъ и презъ есеньта на 1936 г.
се положи основниятъ камъкъ : на новата общин
ска кланица. За два строителни Гсезона тя бъ- съз
дадена. Сега се довършватъ последнитъ допълни
телни работи и скоро ще бжде пусната въ действие.
Новата Варненска общинска кланица е разпо
ложена задъ канала, свързващъ езерото съ море
то,
до новия мостъ върху сжщия каналъ. Тя
представлява едно крупно общинско мъроприятие
едно величаво дъло на българската строителна
техника, единъ грамаденъ усп-вхъ на Ветеринарна
та служба въ страната. При нея има обори, за
отпочиване и предварителенъ прегледъ, на. предназначеннтъ за клане животни. Главниятъ ком
'V"* **? -

' - * - - * , " •
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Общъ изгледъ на новата кланица
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плексъ се,състои отъ три кланични зали, за клане
на едъръ и дребенъ добитъкъ и свине, къмъ кое
то се намиратъ още: машинната зала, хладилнигв
пом-вщения, помещения за производство на / едъ,
за приготовляване на беконъ и др. За канцетмрии
и жилища на ржководния персоналъ има специал
на постройка, както и отделна такава за борсаресторантъ. Клането на едрия добитъкъ въ но
вата кланица ще става следъ обезсъзнаване, чрезъ
специални пистолети, а на свинегв — чрезъ елект
рически токъ. Предвижването на месото изъ кла
ницата ще бжде по релсовъ пжтьсъ което се икономисва значителенъ човешки трудъ, а тегленето на ме
кото ще става чрезъ автоматични кантари, които
изккючватъ евентуални грешки и злоупотребления.
К
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но средно 100,000 глави животни, отъ които се
добиватъ, блищр 2,500,000 кгр. месо; че въ нея се
.отстраняватъ фдишно отъ .консумация, чрезъ кон
фискуване, като негодни за храна, поради разни
болезнени причини, между 10 и 20,000 кгр. месо и
. съ десетки хиляд кгр. разни вжтрешни органи, й
че сжщата кланица дава на общината надъ 5,ООО,ООО
лева годишенъ приходъ, ясно е, какво грамадно
значение ще има новата Варненска общинска кла
ница, както за хигиената на месото и отъ тамъ за
общественото здраве, въ предпазно отношение, така
и за народното стопанство, още повече, че поради
мъстоположението, което заема и условията, сь
които разполага, би могло да се очаква, тя да взе
ме едно активно участие, и въ нашата износна тър
говия съ заклани животни и да изиграе една гол-вма роля въ това отношение, за стопанското пов
дигане на нашия край и изобщо на България.

Варненско Град. Общинско Управление

!• и~
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ОБЯВА № 337
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гр. Варна. 4 III 1939 год.
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Часть отъ новата кланица
Къмъ новата кланица има и една отд-влна,
малка кланица, за клане на болни животни, съ
екарисажна инсталация, за унищожаването на кла
ничните конфискати и отпадъци, както и труповетИКна умр-кпигБ животни, по единъ най-сигуренъ
и везвреденъ начинъ, при което ще се получавъть, и
използуваеми продукти, - като месно брашно за
храна на животни и мазнини за индустриални цели_
•Въобще новата Варненска обшинска кланица
има ВСИЧКИТЕ условия и съоржжения, за едно лес
но, бързо и хигиенно добиване- и съхраняване на
месото инеговит-в продукти, които условия даватъ
възможность на ветеринарната власть, за-упражня
ването върху сжщитЬ на единъ действително екзактенъ и ефикасенъ надзоръ, както и за най-ра
ционалното оползотворяване на кланиЧнит-в кон
фискати, отпадъци и животински трупове.
Като се има предвидъ обстоятелството, че ако
въ сегашната-общинска кланица се колять годиш

Варненското градско общинско управле
ние. отделение техническо, съобщава на заин
тересованите че, засилената управа на Варнен
ската градска община съ решение № 6/121
отъ 22.11.1939 год. решила да се уважи мол
бата на Н-цигь\на Ст, Бешковъ и. Павлина В.
Ггвева за изменение утвърдените улични ре
гулационни линии между квартали 51 и 57
на курортното предградие „Лозята,,.
Съгласно чл. 16 отъ закона за благо
устройството проектътъ ще бжде изложенъ.
въ продължение на два месеца.
Въ този срокъ ще се приематъ направе
ните писменно по проекта отъ заинтересова
ните лица възражения.
Кметъ: (п) инж. Я. Мустаковъ
Н-къ тех. отделение: (п) инж. Л. Ст. Каровъ
Зав. сл. сн. рег. и инвел. (п) инж. Л. Димовъ

Едно
Варна
не само
човЪка.

лъто прекарано

въ

заякчава и ободрява
ГБЛОТО, НО И

духа на

Брой 1 .

„ВЯРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Стр. 6.

презъ м. февруарий 1939 год.
I. По надзора върху съестни-гЬ продукти
отъ животински произходъ.
1. ВЪ КЛЯНИЦЯТЯ.
Заклани еж презъ месеца яъ общинската кла
ница и прегледани преди и следъ клането имъ
2,192 глави едъръ и дребенъ рогатъ добитъкъ и
свине, отъ които е добито 139,569 кгр. месо.
Констатирани еж следните по важни заболя
вания: 31 случая отъ „Туберкулоза", 2 случая „Трихина", 2 отъ Щистицеркесъ инерисъ" и др . Конфискувани еж по разни причини 709 кгр.
месо.
Дъпуснаот е за консумация 138,866 кгр. месо
Постжпили еж отъ кланицата всичко 337,819 лв.
2. ИЗЪ ГРАДЯ:
Пров%рено е на ВХОДНИТЕ пунктове и изъ гра
да млекото на 977 амбулантни продавачи—отъ
36,622 литри.
Взети еж и изследвани въ млъко-контролната
станция 78 проби млеко.
Конфискувани еж 25 литри млеко.
Съставени еж 18 акта, за констатирани нару
шения при амбулантната продажба на млъкото.
Контролирани еж редовно всични амбулантни
продавачи на риба.
Открити еж б нови заведения за съестни про
дукти отъ животински произходъ.
Направени еж 1115 ревизии на заведения за
съестни продукти отъ животински произходъ, като:
месарници, колбасници, илъкарници, сиренарници,

Изъ културния

СВЕДЕНИЕ
за представленията на театъра за времето отъ
14. X. 1938 г. (отвриване новия сезонъ 1938—39)
д о 28. II. 1939 год. вкючително.
на пиесата

Лвторъ

Колко Брой на Общъ
пжтие посетите- сборъ
играна литЪ
лева

1. Предъ изгръвъ Ст. Савовъ
2. Титаникъ валсъ Т. Мушетеску
3. Самодива
П. Ю. Тодоровъ
4. Топазъ .
.'М. Паньолъ
5. Тозъ който
получава плесници Л. Яндреевъ
6. Червени рози Я. Де Бенедети
7. Хищници
Я. Бернщайнъ
8. Ханъ татаръ
Н. Икономовъ
9. Парфюмерия
Н. Лаело
10. Пленницата
на шейха
П. Фронде
11. Покойникъ
Б. Нушичъ
12. Пепеляшка
(детска)

С. Хенингь

23
16
9
20

8221
5292
3768
7162

77070
62004
28689
75250

11
12
9
34
11

4434
4130
3033
18466
3915

51241
49008
33540
180368
46770

16 6492 72612
1 417 8327
65330 684879
5

рибарници и др.
••• Контролирани еж всички продавачи на млеч
ни продукти, яйца, птици и др. на седмичнитв па
зари.
Провъено е 7290 кгр. внесено отъ вънъ месо,
за което еж събрани 14580 лева.
Издадени еж 69 пжтни кистове за 100,881 кгр.
разни продукти отъ животински произходъ при
изиасянето имъ отъ града въ вжтрешность±а на
страната.
Трихиноскопирани еж 31, заклани въ домовеТБ за домашно употръбление, свине.
Конфискувани еж 115 кгр. разни животински
продукти и 126 броя яйца.
Съставени еж 16 акта, за констатирани нару
шения при надзора върху останалитъ съестни про
дукти освенъ млеко.
II. П о б о р б а с ъ заразнит-Ь б о л е с т и п о д о 
м а ш н и т е ж и в о с н и , п а з а р я За ж и в о т н и и др.*
Прекратена е туберкулозата по едрия рогатъ
добитъкъ изъ града.
Отровери еж 91 скитащи се по улиците ку
чета и котки, въ връзка по борбата съ болестьта
„Бъсъ" по СЖЩИТБ.
Упражняванъ е редовенъ контролъ върху па~
заря за животни. На сжщия еж сключени 600 про
дажби на еоъръ добитъкъ, за които еж постжпили
32,383 лв. отъ интизапа.
Отъ входъ пазаря еж постжпили 3,388 лв.
Въ връзка съ пазаря за животни еж съставе
ни 6 акта, а общо въ връзка съ борбата по зараз
ните болести и пазаря за животни 16 акта.

3294 14388

Всичко до 28. II. 1939 г. включително.. 68624 699267

животъ

на

Варна

Изложбата на Г. Велчевъ
Миналата седмица въ Фоайето на Варненския
народенъ театъръ голъмиятъ нашъ маринистъ,
пъвецътъ на родното ни море Георги Велчевъ
откри художествена изложба.
Както вевкога така и сега
Велчевъ ни поднася пейзажи отъ
нашето крайбрежие и онези кжтове отъ родината ни, които живъятъ и дишатъ съ родната романти
ка. Отъ всички картини на худож
ника лъха едно голъмо и р-Ьдко
дарование. Т Б СЖ пропити съ искреность,
чистота, естественость,
чужди на всичко присторено и ша
блонно въ изкуството.
Изложбата се посръща съ голъми симпатии
и до сега сж откупени много картини.
Последната изложба на художника Георги
Велчевъ е единъ културенъ праздникъ за Варна й
тя заслужава да бжде посетена и видена отъ всич
ки истински ценители на родната ни живопись
и изкуство.
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ДЕНМОСТЬТД НА КОМИСАРСТВОТО ПО ПРЕХРАНАТА
Извършени ревизии
Органите на Комисарството еж направили.
презъ изтеклата 1938 година всичко 15.369 ревизии,
разпределени както следва:
На хл-вбари 4.627; бакали 4.375; хотели 42;
ресторанти и гостилници 1.652; амбулантни тър
говци 1.360; овощари 2.151; касапи 516 и на дървари 646.
Нарушения и актове

Констатирани нарушения и съставени актове
всичко 321; огь тЬхъ анулирани 35; неиздадени
постановления 21; изпратени на мърки и теглилки 5;
издадени наказателни постановления 260.
Наложени глоби
1 ПООИ"ГБ се разпредълятъ както следва:
по 21 акта на хлЬбари
5100
п 42
»
» бакали
14400
30 п
12ООО
п
п дървари
43 » п ресторанти и гостилници 20200
и
п
4 п
кооперации
800
п
8 п
„ търговци
2500
' » 34
6ООО
» п овощари и градинари
98ОО
и
37 п
колониалъ
2600
25 » п амбулантни
п
2ООО
» 3 и
» хотелиери
1400
» 6 п
п
сиренари
25ОО
» 7 п
п
касапи
•п

9»

Всичко 268 акта на сума

лв.
п

»
п

»
1»

м

»
н
п
п
п

79300 лв.

Извършени нормировки
Издадени еж 30 нормировачни заповеди, а
именно:
Заповъдь № 7 отъ 30. III. 1938 г. за газь въ
варели и тенекии.
Заповъдь №8 отъ 30. III. 1938 г. за бензинъ.
ЗаповЪдь №12 отъ 13. IV. 1938 г. за ястиетата,
питиетата, сладки и др.
Запов-Ьдь №13 отъ" 15. IV. 1938 г. за яйцата.
ЗаповЪдь №15 отъ 28. IV. 1938 г. за обло
жел"Ьзо.
Запов-Ьдь №16 отъ 12. V. 1938 г. за агнеш
кото месо.
Заповъдь №17 отъ 25. V. 1938 г. за синия
камъкъ.
ЗаповЪдь №18 отъ 30. V. 1938 г. за леглата,
хотелитЬ и вилите.
Заповъдь №19 отъ 1. VI. 1938 г. за сиренето.
1
Заповъдь №21 отъ 7. VI. 1938 г. за мулешки
и волски подкови.
Запов-Ьдь №22 отъ 21. VI. 1938 г. за агнеш
ко, телешко и говеждо месо.
Запов-Ьдь №23 отъ 9. VI. 1938 г. за зеленчу
ка, овощията и рибата.
Запов-Ьдь №24 отъ 15. VI. 1938 г. за леглата
и частните квартири.
ЗаповЪдь №25 отъ 28. VI. 1938 г. за гвоздеитЬ.
Запов-Ьдь №26, отъ 28, VI 1938 г. за разни ви
дове тель.
Запов-Ьдь №26, отъ 21, VII 1938 г. за говеждо
то месо.
Запов-Ьдь №28, отъ 29, VII 1938 г. за сухия
бобъ.

ЗаповЬдь №29, отъ 2. VIII 1938 г. за ориза
ЗаповЪдь №30. отъ 3. VIII 1938 г. за слънчо
гледовото и памучно масло.
Запов-Ьдь №31 отъ 15. VIII. 1938 г- за сирене
то и кашкавала.
Заповъ\ць №32 отъ 23. VIII. 1838 г. за дърва за
огр-Ьвь.
ЗаповЬдь №33 отъ 23. VIII. 1938 г. за репично
то масло.
Запоа-Ьдь №36 отъ 10. X. 1938. г. за сиренето.
Запов-Ьдь №37 отъ 25. X. 1938 г. за слънчогле
довото масло.
Запов-Ьдъ №41 отъ 10. XII. 1938 г. за трицитЬ.
Заповъдь №42 отъ. 10. XII. 1938 г. нормировка
на свинското месо. ,
Запов-Ьдь №43 отъ 16. XII. 1938 г. за колбаситЪ
Заповъдь №44 отъ 16. XII. 1938 г. за говеждо
то месо.
Заповъдь №45 отъ 16. XII, 1938 г. за брашната.
Заповъдь №46 отъ 22. XII. 1838 г. за ориза.
Благотворителни акции
а) По случай Възкресение Христово Комисар
ството е раздало на бедни варненски граждани
5О.ООО броя яйца.
б) Въ деня на детето организира облепването
на хлъба по хлъбарницитЬ съ марки, отъ която ак
ция еж събрани 42.428 лв. и внесени по принадлежность.
в). Раздадени еж 459 кгр. хлъбъ на разни бла« готворителни дружества и институти, конфискувани
отъ хл-ЬбаритЪ при констатирани нарушения.
Общински складъ за дърва
Къмъ Комисарството е придаденъ общ. складъ
за дърва презъ който еж минали 3398.121 кгр. дър
ва и толкова еж раздадени на отделенията и службитЬ при общината. гимназиитЪ, първоначалните
училища, прогимназиитЬ, беднитЬ и др.
Освенъ тЬхъ предадоха се на варненскитЬ лозари 32.183 колчета за лозя и 7428 колци се дадо
ха на отделенията при общината.
Презъ текущата година се започна сЬченето и
превоза на дървата отъ общинскитЬ сечища, който
общината сама си стопанисва.
Предвижда се да постжпятъ около 2000 тона.
До края на годината се получиха въ склада 1.175
тона дърва.
'
Канцелария
До края на годината еж постжпили въ коми
сарството 838 Вх. писма 1.440 Изх. писма освенъ
това еж издадени 1.400 позволителни за млъво.

Варна е Царица на Черно
море. Тя е надарена отъ Бога
съ очароващи природни кра
соти. Посетете Варна, ако ис
кате да изпитате чара на морс
ката симфония и благотворНИТБ лжчи на слънцето!

С т р . в.
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Сведения изъ техническата дирекция
Служба п ж т н о - м о с т о в а
Презъ месецигЬ януарий и февруарий 1939
службата е извършила следнитъ технически работи:
1. Направа ново шосе, отъ държавното шосе
до новия мостъ, до новата кланица 200 м. пог.1000 кв. м.
2. Издълаха се 1750 дървета отъ общинската
гора за греди, материзлъ за мостове.
3. Направа на 2 нови мостчета и поправка на
2 стари.
4. Отвориха се и две измазани дупки по тро
тоарите за новопосаденигв дървета по улицитЬ:
„Прескавъ", „Русе", „В. Левски", „27 юлии". Екз.
Йосифъ", „Кирилъ", „П. Каравеловъ", „Караджа",
„Славянска", „Св. Клименть", Ст. Стамболовъ",
„Царь Крумъ", „Графъ Игнатиевъ", Дспарухъ".
5. Извадиха се отъ кариерата при кв. „Аспарухово 150 куб. м. ломени камъни.
6. Ремонтира се ул. „Одеса".
Служба а р х и т е к т у р н а
Презъ месеци януарий и февруарий 1939 г.
службата е извършила следнитЬ технически работи:
1. Проверена окончателна ситуация на гимна
стическия салонъ на 1 прог. на сума 724,000 лева.
2. Проверена окончателна ситуация на 1У-та
прогимназия на сума 4,983,000 лева.
3. Взети всички външни и вжтрешни мерки
при новата общинска кланица въ връзка съ про
верката на оконч. ситуция на сжщата и проучава- ,
не на сжщата ситуция въ присжтствието на техн.
изпълнители на предприемача.
4. Направена нивелация на целия кланиченъ
парцелъ и изчислено кубатурата на необходимия
насипъ за попълване.
5. Направа помпена станция въ новата клани
ца.
6. Направа бет. ясли на говеждия . пазарь—
29.40 лин. м.
7. Тротоаръ на общи. хали ул. „Нишъ" —
44 кв. м.
8. Боядисване хладилника нажалите ул. „Шипка"
9. Ремонть на клозетите и боядисване поме
щенията на санитарната служба.
10. Боядисване помещенията на ветеринарна
та служба.
11. Боядисване помещенията на комисарство
то по прехраната.
12. Снети и нанесени; постройката на Д-ръ Цоневъ (тея. отделение) центр. управление на общи
ната, старата поща — за съставяне поемнитъ усло
вия за монтажъ на тел. мрежа.
13. Направа на надлъжни и напречни профили
за местото кждето ще се прави фонтанъть въ мор
ската градина.
14. Направа нивелация, сметка и проектъ за
оградата на училището „Ст. Караджа".
15. Направа 110 лин. м. бет. ограда на град
ската градина.
16. Участие на комисия по оценка на 1020 по
стройки за еднократна такса Ъ% по закона за акцизигЬ.
17. Проконтролиране на самото место 109 ис
кания съ- заявление за разни ремонти.
18. Издадени 23 позволителни за строежъ безъ

планове и за 16 фирми.
19. Издадени 70 броя хелиографни копия за
разни общински, предприятия и нужди.
20. Изготвенъ проектъ за преустройство на'
градината.
21. Изготвенъ проектъ за фонтанъ въ морска
та градската градина.
,22. Изготвени тържни книжа за 4 млъкопровърителни пункта на обща стойность 96,000 лева.
23. Събарянето оградата на морската градина
и павилиона при сжщата.
24. Проектъ за провЪрителенъ пунктъ за бачъ
и горски проверителенъ пунктъ.
25. Упражняване контролъ върху частния стро
ежъ и спазване общ. мъста отъ заграбване.
С л у ж б а снимки, р е г у л а ц и и и н и в е л а ц и и
Презъ месеците януарий и февруарий 1939
службата е извършила СЛАДНИТЕ технически работи:
1. Извършени еж: а) основната нивелация;
б) нивелацията и изчисление координатите на полигоновигЬ точки; в) изчисление на хоризонтални
те дължини и височини по тахиметричнитъ карнети 1, 2, 3, 7 — за мъстностьта между града, мо
рето, санаториума и новото шосе града — с. Царево
2. Изчислени еж координатите и котигк на
осовигЬ кръстовища въ предградието :„/\спарухово"
Нанесена е подробната снимка на сжщото пред
градие.
3. Откритите нови пжтища споредъ новия
утвърденъ регулационенъ планъ на „Лозята" на
обща дължина 1,150 м.
4. Приготвени еж нови планове на квартали
те между улиците; бул. „Царица Йоана", ул. „Рончевски ", ул. „Брегалница" и бул. „Царь Освободитель".
5. Дадени строителни линии 22.
6. Издадени скици 85 броя.

ХРОНИКА
На 7 я н у а р и й т. г. на първия день на Ко
леда, се състоя за четвърти пжть вече традиционниять балъ на варненската градска община, въ
собственото помещение—салона на общинското
морско казино. Салонътъ б е чудесно украсенъ и
направенъ привлъкателенъ. Въ четиритъхъ жгъла
бъха поставени предмети, които символизиратъ
четиритвхъ годишни времена, а така сжщо устрое
на и една сценка, представляваща рождението на
спасителя. Гражданството се стече масово на вар
ненското общинско тържество, посрещнато радуш
но отъ домакините въ лицето на Варненския град
ски кметъ, г. Янко Мустаковъ и "общинскитЪ чи
новници. Ц-кпиять приходъ, биде употръбенъ за
варненскитЬ бедни.
На 2 8 т. м . делегация оть настоятекството
на Варненското околийско дружество на общин
ските служители се е явила предъ Варненския
околийски управитель г. П. Димитриевъ, и го е
поздравила сь новия пость. Тя е пожелала полез
но взаимно сътруднечество въ интересь на новата
община. Делегацията е останала съ добри впечат
ления отъ приема и разменените мисли.

