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П. А. Поповъ;

(Продължение и край)

Отб представените вз общинскиятб ни 900 до 600 лева. 4) За афиши, реклами и
'театзрз, преззтози сезонз227 представле
други — 127,854 лева. 5) За канцеларски
ния, 22 сз1 „детски,,,афтз 25„-тп)Хзразучени разноски,
и библиотека — 46,372 лв 6) За
х
и дадени пиесил18 !сЖ, драми и •! комедии ,?'••-. гардеробз, реквизитз и бутафория — 46,802
отз различни автори.
лева. 7) За декори — 92,440 лв. 8) Г/одзрОтз добития брутовз приходз за с&щия жане оркестзрз — 15,900 лева. 9) За лгебели — 30,310 лева. 10] Вззнаграждение на
периоде отз времето—1,300)740 лв., следва
да се спадне 100,000 лева дадена субсидия любители — 7,270 лева 11] Непредвидени,
отз Варненската Градска община равна на — 43,891 лева. 12] Дребни разходи по елек
половината уговорена сз договорз годишна тричество и др. поправки на парно отопле
такава отз 200,000 лева; така че театзра ние и др. — 1995 лв. 13] Внесени сулш вз
Варненската Популярна Банка по заелга на
за едно шестмесечие е получилз сумата
театзра — 25,520 лева. 14] Обгербване би1,200,740 лева или кр&гло по 200,000 лв.
летиш — 24,407 лева. 15] Вззнаграждение
месечно. ,'
,
;
Прйходоизтдчницитп} на театзра с&: отзна участвуващи взншни лица — 34,110 лв.
субсидия на- театзра, отз наемз{на бюфета, 16) Помощи на разни дружества — 13,647
отз представления, продажба
на програлш и лева). 17] Вззнаграждение на членовет/ь на
разни комисии — 6,600 лева. 18] Разходи
разни:'1У'
•';••'• '-1^,с^-[ <•-'••>'••<
За същото, шестмесечие, ^-театралнатапо даденитго представления вз квартала Сесзтрупа е разходвала както следва: 1) 559,330 Севмесз — 4,685 лева. 19] Вноски за сзюза
лева с$с проценти на артистйтгь, като сргъд-на артиститт — 26.360 лв. и 20] Внесенз
но надницитп) имз се движатб отб 7,300 до акцизз, билети и гербз за представленията
2,300 лева за едного месечно. 2) Вззнаграж- на Полевицкая — 26,303 лева.
Общо взето за взпроснитт шесть лгедение на ^административния *и технически
сеца театзра е изразходвалз 584,406 лв. за
персонале при театзра— 145,000 лв., над
ницитп на които месечно се движатз отз веществени разходи, отз които вз 'полза на
3,000 до 1,500 лева. 3) Вззнаграждение Варненската Градска община, т. е. за инвен
на гардеробери, вратари и разпоредители — тара на Варненския градски театзрз с& ку
91,270 лева, месечно на тгъхз се пада отз пени декори, костюми, мебели, реквизитз и
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ва пари [погасявание заема •на театзра •—>; тители, и е полученз приходз 612,052 лева,
249.384 лева], а остатзкафаканцеларски и:: , v -Макарзл че театзра се откри квсно m
29 октомврий 1932 год. и сцената на новап
др. разходи.
~ 5w ?
^;
Споредз утвзрдения отз централния ^кр- театрална арада бе почти праздна отз кш
декори и др. театрални приспособления общо
митетг- бюджета•••за 'текущата театрална.io->
взето
дейностъта на. общинския театзрз t
дина вв общинския театзрз следваше да по
повече
дтз задоволителна; юлемз деле on
ступи приходз за Шесть месеци ~ 1,214,180
тази
театрална
дейность и справедлива: за
жвсфъО отз представления постз/спило —
слуга
следва
да
се
отдаде на директора m
1,200,740 лева, като- прибавяме субсидията
добива се сумата 1,300,740 лева, следова- . Варненски общински театзрз /. Ст. Бъчвателно това главно перо отз бюджетното уп ровз, изеестенз театраленз деецз, както m
ражнение на театзра е напзлно реализирано. варненци, твй и на столичното общество.
Артистичния сзставз на Варненската об
щинска театрална трупа се сзстои отз 29
души административния отз 5—техническия
отз 14 души, а салония сз прислугата и раз
поредителите — отз 23 души, или всичко
71 человека.
За забелязваше, че сзотношението меж
ду числото на посетителите и приходите
се е движело сзобразно цените на входните
билети. Така напримерз на представление
сз цени отз 8 — 35 ле. с$с прис&тствували
на пзрвото трилгесечие 7,042 души посети
тели и е полученз приходз за това време
592,699 ле, а сз общодостъпни цени 5, 10
Изгледъ на Варнен. общин. театъръ
и 15 ле. cot присоктствували 49,143 посе

Снимки изъ курорта Варна

Красивитв пейсажи въ Варна и
околностьта съперничатъ на
много курорти съ свътовна
известность. Единъ изгледъ съ
часть отъ банитъ.
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Правото на Варненската община да се ползува отъ
чл. S на закона за облаганията на общините
(продължение огь бр. 312—313)
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1931/932 150,000 550,000 322,800 872,800
1932/933 150,000 550,000 376,800 926,800
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тэта на града не може да се очаква да
бждатъ балансирани съ приходигв огь из
хвърляне сметьтз. Това се вижда и долните
сведения за последните две фин. години.
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Гласувани приходи
отъ изхвърляне
сметьтз

Бюджетъ за цвЪтнит-fe градини и паркове

i

Последните сведения показватъ, че из
дръжката на ЦВ-БТНИТБ градини елегнало изклю
чително върху общинските приходи отъ дру
ги източници, а това ё за туй, защото подър
жането на цветните градини е тесно срързано съ курортното повдигане на града. Раз
хубавяването на курорта не може да се постига
съ малките приходи отъ нарочно.създадените
курортни такси, които се събиратъ отъ общи
ната по силата на чл. 88 т. 24 отъ закона за
градските общини. Средно тия приходи се
движатъ около 150,000 лв. годишно.
За чистотата на града, почистване ули
ците и изхвърляне сметьта отъ жилищата,
общината разходва значително голЪми суми
въ сравнение приходите, които се получаватъ
отъ услугата, която се прави на гражданите
съ това. Това е затуй, защото подържането
на чистотата освенъ, че е дългъ на общи
нската управа, но е обърнато на тая чистота
особено внимание пакъ въ свръзка съ повди
гане курортните качества на града,
Въ туй направление разходите за чисто-

1931/1932 г. 2,300,000 4,140,848 1,840,848
1932/1933 г. 2,000,000 3,866,100 1,866,100
Общо прогледнато Варненската община,
за повдигане курорта, съ цель да се създаде
приходи на гражданите за благоустрояване
на града, за просветното д-ело и социални гри
жи се нуждае отъ гол-вми парични средства,
които едва се получаватъ отъ редовните
бюджети. При липса на сигурни приходи и
постепенното намаление на постъпленията и
неизплатени поети ангажименти по доставки
презъ минали години, затрудненото положе
ние на общинските финанси е напълно дока
зано, поради основателно е искането да се
дадътъ облекченията по чл. 9 отъ закона
за облекчение на общините съ което ще се
уреди и правилното изплащане на заемите,
което ще стане при условия ако се нагодятъ
анюитётите и датит-fe за погашенията имъ съ
образно условията при 'които днесъ се провеждатъ общинските мероприятия въобще,
които условия бътло истъкнахъ по-горе-

П. Н. Автоновъ, управитель Общин, лозовъ разсадникъ

Болееше перошерв по лозигё Й ворбш противъ вея.
Една отъ най-опасната болесть по лозить е
пероноспората, маната или балсарата, която само
за няколко дни може да компрометира или уни
щожи реколтата на всички лозя. ЕжегоднитЬ за
губи отъ пероноспората у нась възлизатъ на де
сятки, а често и стотици милиона лева.
Познаване на болестьта. Пероноспората
се причинява отъ една гжбичка, която напада всич
ки зелени части на лозата (листа, лътораста, чепки,
цвътъ и зеленить- зърна.)
По листата, заразени отъ пероноспората,

отъ горната имъ страна, предимно по краищата
(периферията) имъ се появяватъ петна. Отначало
тия петна бивать блЪдо жълти, скоро ставать жъл
теникави, увеличаватъ.се и добивать червенока. фявъ цвътъ на изсьхналъ листъ. Отъ долната стра
на на листа, гдето еж петната, се появява бвлъ
прашецъ (повлакъ). Въ сухи години повлака може
да липсва по листата. БОЛНИТЕ листа изсъхватъ и
често опадать.
По д-ЬторастигЬ, до като еж крехки, се образувагь петна, които почватъ отъ възлить. Тия

— i на "сто .х?е.; за' ;J0Q. литра; вода 1; кгр^ейнъ ка.
мъкъ и Л. кгр.. негасена, или ,2. кгр. гасена варь, а
за второто и*трётотб'пръекане по-силёнъ 1.5 кгр.
е н н ъ к а мъкъ и толкова негасена или двойно повече гасена,.варь..за. 100 литра врда., Най-добрее
количеството на варьта да се определя, не по те
гло, а съ пбмощьта на" червената лакмусова ЙЛЙ
фанолфталеновата хартия.
;
Разтзорътъ, особено* за I и !1-то пръскане да
бжде малко кисель. — Употребата на по-вече варь,
отколкото е необходимо, тъй както това най-често
се практикува, е грешка, защоте. разтвора -въ тоя
;
. случай не може бързо да действува.
?
. Необходимо е още да се знае че приготвения
бордолезовъ разтворъ трвбва още сжщия день да
се употреби. Самото пъкъ приготовление да става
обезателно въ дървени сждОвё, но не и въ железни
или цинкови и никога синия камъкъ^тъй както ни
кой пра вятъ за по-бързо, да не се разтопява въ
топла вода. ."
:.•'•-•• * '••/••"•' : ' '•. ''•'.. .'•-''•:
В р е м е з а п р ъ с к а н е . Както се знае че сь
пръскането само се предпазвать лозите отъ перо
носпората, атаките на която винаги могатъ да изненадатъ лозаря, то наложително е своевременото
пръскане безъ да се свързза съ н-вкоя, дата,, празникъ, занятость или пъкъ- че.комшията още не е
пръскалъ.
'
"
Първото пръскане требва да се извърши, ко. гато леторастите иматъ 20—30 см. дължина,'вто
рото. 10—12 дни следъ . първото въ надвечерието
на цъвтението и третото 15—20 дни следъ прецъвтяването. При 'дъждовно лето и въ нискитв места
тъебва да се пръска четвърти пжть, месецъ следъ
третото пръскане.
Яко ведна следъ като сме пръскали е завалвлъ дъждъ и е измилъ листата, тр%бва отново да
напръскаме всички лози по които не личи разтворъ.
Градобитните лозя още на следния день, макаръ
и въ лозето да е кално, требва да, се пръсьа и то
. съ по-силенъ разтворъ.
Приблизителното количество на разтвора, кой
то е нуженъ за 1 декаръ лозе за първото пръскане
е 50—60 литри, за второто 80—100 литра; а за тре
тото около 160 литри. Безспорно, количеството на
^разтвора е въ' зависимость отъ силата на лозитв.
. П р а в и л а , к о и т о тр-Ьбва д а с е спазвагь
при пръскането.
1) Машината—пръскачката да бжде въ пъпна
изправность и да е снабдена съ решетка.
2) При пълнението на машината, разтвоуа въ
кацата предварително добре да се разбърква.
3) Пръскането да се извършва сутринь следъ
вдигане на росата, или въ дъждовно време следъ
изсъхването на капките по листата.
Въ топлите, ясни и слънчеви дни да се пръска
най-късно до 11 часа преди обедъ, а подиръ обедъ
да започва следъ 3 часа.
Въ ветровито време да не се пръска.
' 4) Разтвора да пада по листата като изъ мъгла,
- а ' н е на едри капки, защото се пролива и отича
t на земята. Това става като не се отива до самата
главина, а малко отъ далечъ се обикаля.
5) Особено при първото и второто пръскане
да се напръскватъ грижливо и чепкитв; и
6) Веднага следъ употреблението машината
да се оплакне добре съ вода й да-се изпр ъСКЗ
• I—2 литри вода. за ла не се обпячипя-п, отайк*

петна потъмнявать, вдълбаватъ се :и образувагь -;
• неправилни,напукаани5з,: като летораститф.се изкри- ,,г ;
вяватъ. По младите' още'нежни леторасти пероно '
спората образува характеристичния бЪлъ повлакъ.
Чеикит'Ь могатъ да бждатъ нападнати бихё
преди цъвтението, въ който случай,те се изкривяватъ, потъмнявать и изсъхватъ, л• .
• . . • . , = •<
Ц в ъ т о в е г Ь (ресата) на лозата еж много чув
ствителни спрвмо пероноспората. Нападнатите се
покриватъ съ бвлъ позлакъ, следъ което изсъхватъ
и окапватъ (изресяватъ).
З е л е н и т ъ з ъ р н а , поради сочностьта си, мно
го лесно се нападать отъ пероноспората, било ту
такси следъ процъвтяването, щомъ венчетата на
цввтоветв паднатъ, или по-късно когато зърната
еж наедрели. Нападнатигв наедрели зърна изгубватъ зеления си цввтъ и ставать сиви — ебабени.
Появили се, обаче, още по-късно болестьта, зър
ната добивать единъ тьменъ цввтъ — оловенъ,
сбръчкватъ се и изсъхватъ.
у
В р е д а т а о т ъ п е р о н о с п о р а т а , особено ко
гато е атакувала на няколко пжти лозитв, и тв СЖ
загубили езоите листа, е не само компрометиране
и унищожение на реколтата, но и неузряване на
пръчките, които лесно измръзватъ презъ' зимата.
Лко това се повтори две години-подъ редъ, много
отъ лозите изсъхватъ. Гроздето на опероноспоренитБ лози често опадва (капи). То е долнокачествено
и нетрайно, а полученото отъ него вино слабо на
спиртъ, кисело и страда отъ болестьта преобръщане.
У с л о в и я з а р а з в и т и е т о на болестьта сж
топлината и влагата. Ввтърътъ подпомага разна
сянето на семенцата (спорить) на пероноспората,
който заедно съ ДЪЖДОВНИТЕ капки падатъ по. ло
зитв и при наличностьта на благоприятни условия
поникватъ и се размножаватъ. Най-благоприятната
температура за бързото развитие на болестьта е
отъ 18—27° С, но тя може да се развие, само че
бавно и при по-ниска температура — 6° G, стига
времето да е влажно и да имаме задържала се,
върху листа, чепката и пр. на лозата дъждовна
капка.
Понеже задържането на капките по лозитв,
находящи се въ проветривите мвста е по-мжчно,
, то ето защо тамъ атаките на болестьта сж порвдки и слаби. Тукъ и броя на пръскането на ло
зитв може да бжде по-малъкъ. Обратното поло
жение имаме съ лозитв засадени въ нискитв, за
душните съ влажни почви мъста, гдето и росата
подпомага бързото и опустошително разпростра
нение на болестьта, следователно въ такива мвста
само съ по-чести пръскания, най-малко 3—4 на брой,
ще могатъ лозитв да бждатъ запазени.
С р е д с т в а з а б о р б а . Борбата противъ перо
носпората е предпазна, а не унищожителна (ле
чебна). Требва да се направи всичко възможно, за
да не бждатъ заразени зелените части • на лозитв.
Заразятъ ли се веднажъ, не може да се излекуватъ,
а само ще се ограничи болестьта. Най-сигурно сред
ство за запазването на лозитв отъ пероноспората
е бердолезовия (варь-синкамачния) разтворъ. Начинътъ за приготовлението на тоя разтворъ се
описа подробно въ нашата страница отъ миналата
седмица. Тукъ ще се добави, че за първото пръ
скане на лозитв, разтвора трвбва да бжде по слабъ
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Снимки изъ курорта Варна
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Часть отъ Варненскигв бани,
които по своята монумен
тална постройка и широкъ
плажъ привличатъ голъмъ
брой курортисти отъ Бълга
рия и чужбина.

Георги Вълковъ :
пожаренъ командиръ.

ПОЖАРНОТО ДВ Л О
въ Румъния и поуки за насъотъ него
Организацията на пожарното дъло въ
Румжния е много интересно, понеже основно
се различава отъ организациите на всички
европейски държави. Нейното начало започва
отъ 1843 год. съвсемъ примитивно и посте
лено се развива, като въ едно кратко време
преди 1912 год. се е снабдила вече съ авто
мобилни помпи й отъ 1925 год. насамъ тя
прави бързи крачки въ своето развитие, като
увеличава своя подвиженъ паркъ и достига
до положението днесъ да се класира, като
една отъ първитъ организации въ Европа,
снабдена съ всички технически, пожарогаси
телни и газови ср-Бдетва. Развитието на по
жарното дъло въ Румъния върви бързо бла
годарение на бързиятъ развой на индустрия
та, голъмитъ строежи, увеличаване на насе
лението въ градовеТБ, както е случая съ, гр.
Букурещъ, който е достигналъ надъ 800,000
жители.
Първйтв насоки на нейното развитие еж
подети отъ добри ржководни ржце, като отъ
самото начало и до днесъ, тя е организациячисто военна, която подържа своето сжще 1
ствувание въ духътъ на армията и благода

рение на което е достигнала до това завид
но положение. Така една военна организация
на пожарното дъло въ Румъния, освободена
отъ община и партийни влияния, а направо
подчинена на артилерийската инспекция, га
рантира отлична дисциплина. Лвтомобилниятъ
паркъ1 на пожарната команда въ Букурещъ
се състои отъ 10 автомобилни помпи (8 съ
и 2 безъ резервуаръ) 2 автомобилни съ моторъ стълби отъ 28 до 32 метра, б коли за
транспортъ за съоржжения и пожарникари,
4 лафетни пожарни помпи за прикачване
къмъ автомобилите, нъколко коли за хора
и б леки автомобилни коли за началствующитъ лица. При избухване на пожаръ изли
зать съ всички коли, като една отъ десетъхъ
коли остава за резерва. Съ танковетъ (резервуарнитъ) коли за поливане на улицитъ
не се позволява
Всички пожарни команди въ страната на
брой 25, съ общо около 1500 души офицери,
подофицери и войници еж подчинени на
полковникъ \Т: Похрибъ. Офицеритъ и
подофицерите •-*- еж несменяеми, а ВОЙ
НИЦИТЕ служатъ 2 години и се См-Бняватъ
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съ нови» както се -практикува ; и въ парил* - въ Румъния едотъ голямо .значение, защото
имъ- даде възможйость -да-се запознаятъ сь
ката пожарна команда: Всички4пожарни ко
новит-в уреди и манипулирането съ тЪхъ,
манди отъ провинцията всвка есень се ко
при
Н-БКОЛКОТО практични упражнения и де
мандировать въ Букурещъ на специални тех
монстрации.
нически курсове, кждето имъ се държатъ
Посещението на българскитъ пожарни
лекции отъ инженери и професори по химия
командири
въ Букурещъ има и второ свое
и други предмети.
значение,
защото
имъ даде възможность да
Провинциалните пожарни команди еж
се
запознаятъ
съ
пълната организация на
обзаведени по образеца на Букурещката като
пожарното
дЪло
и
съ по-голяма упоритость
въ по ТОЛЪМИТ-Б градове иматъ по 6—7 ав
да
изискватъ
отъ
общинските
съвети и по
томобилни помпи и други уреди. Благода
жарни фондове ср-Бдетва за издигането на
рение на финансовата подкрепа отъ страна
пожарното Д-БПО и у насъ на оная висота на
на петролнигв дружества, общини, застра
която би тр-вбзало да бжде поставено.
хователни д-ва, военни работилници, желЪА ср-Бдетвата общинитв биха могли да
зопжтна администрация, пожарнитъ* команди
набавятъ,
достатъчно е» ТБ да се застжпятъ
бързо, се модернизиратъ.
предъ
държавата,
процентите отъ застрахоТака организирани пожарнигв команди въ
вателнитБ
премии
по
фондъ пожарно дЪло
Букурещъ и провинциитв иматъ всички уда не се концентриратъ само въ София и
словия да се снабдяватъ съ всички нови въ
използуватъ за' други, лужди, ja се..разпреведения въ пожарното и газово дЪло. Посе
щението на българските пожарни командири * дъчпятъ съответно-
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Заседанието се откри въ 4.20 часа следъ об.
Кмета: Въпроса съ заема не е разрешенъ още
Кмета Яс. Брусевъ: Откривамъ извънредната
обаче това училище сме. решили да го изплащаме
сесия на съвета понеже имаме нуждния кворумъ.
отъ постжпленията на електрическото стопанство.
Явр: Гачевъ: (Преди дневния редъ) Ort името
П. Стояновъ: Тъкмо това искамъ да кажа и
на трудовата група прочете една писменна декла
азъ и да предложа да се вземе решение въ тарация съ която отхвърлятъ обвиненията, че съ * . кава смисъль, защото, щомъ като въпроса съ зае
внесения свой бюджетъ еж дали умишлено
възма не е разрешенъ, азъ смътамъ, че ако тия суми
можность на постояното приежтетвие рда гласува
не се ОТДЕЛЯТЬ, не би могло да се посрещнать
своя бюджетъ и че тоя последния тв считать за
разходитв по строежа отъ редовнитв приходи на
негласуванъ, защото за него еж гласували по-малко
общината. Освенъ това не би било зле да се взе
отъ половината приежтетвующи общ. съветници.
ме решение, щото тия суми за бждаще да се внасятъ направо въ банката като фондъ „постройка
Н. Поповъ: Защо следъ гласуването на бюд
; училища", иначе не можемъ построи нужднить
жета не пъхте тая пъсень, а сега.
училища и децата ще останатъ безъ училища.
Господа общински съветници! Язъ съмъ доНезависимо отъ това ще тръбва да се подоволенъ отъ обясненията на Гачевъ, съ който, като
брятъ УЧИЛИЩНИТЕ хамбари за да се засилятъ при
оставимъ на страна разнить злословия, той дойде
ходить на училищата.
въ края на краищата да признае, че нъма гласу
, Язъ съмьтамъ сжщо така, че не би било
ванъ бюджетъ, което не сега, а тогава тръбваше
зле да се построятъ едни примитивни бараки на
данаправи.
плажа срещу Сесъ-севмесъ отъ които биха се по
лучили
известни приходи, които да се давать
Явр. Гачевъ: Протистира, че не е правъ
изключително на УЧИЛИЩНИТЕ настоятелства за на
Поповъ.
бавяне пособия, защото постжпленията на-общи
ната отъ день на день намаляватъ и ще останемъ
Н. Поповъ: Щомъ не е спокоенъ, значи вибезъ-пособия.
новенъ е. Онзи който не е виновенъ изслушва съ
2) Язъ бьхъ направилъ апелъ, когато идваме
спокойствие противника си.
въ съвета, по често да обръщаме закона и да
За последното заседание на съвета бюджета
знаемъ правата които ни се давать. Отъ закона не
е билъ гласуванъ. Язъ въ тоя моментъ отежтетву.. се вижда да имаме право да развиваме такива по
вахъ и г-нъ Гачевъ тогава е мълчалъ и чакъ ко
лемики като тая на Гачевъ, които не еж отъ полза,
гато азъ дойдохъ и повдигнахъ въпроса, тогава
, а въ вреда на обществото.
излизать съ това дълго изложение. Ть тогава не
, еж гласували нито за, нито противъ бюджета на
Христо Мирски: Господа общински съветници!
постояното приежтетвие и по тоя начинъ е билъ
Длъженъ съмъ и азъ да вземамъ думата, защото
гласуванъ бюджета.
Тогава на групата не е
се повдигнаха въпроси които имать обществено
дошло на умъ да възрази, че бюджета не е гла
значение.
суванъ, а следъ като ги изобличихъ, тогава изли
Първо: Каза се, че сме били уговорили пред
зать съ тая декларация.
варително съ трудовия блокъ да внесатъ свой бю
Това не е нищо друго, освенъ една маневра
джетъ, за да може да получи нашия болшинство.
да дадете възможность да се гласува бюджета на
Отъ името на нашата група азъ отхвърлямъ това
постояното приежтетвие.
твърдение като невьрно.
Второ: Що се отнася до деклирацията на Ян
> • Янтонъ Янковъ: Вземамъ думата за да оправ
кова, за насъ този въпросъ не е отъ значение и
дая нашето минаване въ лъ-во. Ние се оформихме
ние не сме изненадани отъ гвхното отиване въ
въ отдълна група защото не бъхме доволни отъ
лъво, заи*ж> фактически ть еж скжсали съ бол
политиката на постояното приежтетвие и съ това
шинството отъ преди година. ,
•смътаме,. че сме допринесли полза на граждан
ството. Напримъръ: Ние бъхмё за закриване на
По въпроса за комисарството и отдьлнить
стопанства за което ть твърдятъ, че се дължали
комисарството, което, ако не се бъхме ОТДЕЛИЛИ,
на тьхъ, заявявамъ, че това бь общо желание на
нъмаше да се закрие и ньмаше да се създаватъ
болшинството.
и стопанствата. Така; че нашето отдъляне въ от
Нека се добре запомни, че не съ огледъ на
дълна група общественно се оправдава.
'
нькакви общественни интереси, а съ огледъ на
.'••'•' Къмъ насъ се апелира да се сплотимъ: Мога
да потвърдя, че въ насъ има желание да се спо- ' частни интереси се прави това. Тьхното единствено
желание е, да се смьни Брусевъ съ Янковъ и като
разумеемъ, но съ желание само на едната страна
така, никакъвъ общественъ и граждански интересь
не може да се постигне. •
не ги заставя да отивать тамъ, а само лични коП* Стояновъ: Язъ повдигамъ конкретно два
терийни и партийни интереси.
въпроса;
Явр. Гачевъ: За допълнение на декларацията
1) Осигурило ли е постояното приежтетвие
ни и въ отговоръ на Г-нъ Поповъ и Мирски, длънуждни-rfe ср-Бдетва за посрещане строежа на учи
лището въ* Добруджанския Кварталъ. Имате ли . • женъ съмъ да поясня, че Вие при гласуването на
бюджета не взехте съгласието ни за -закриване на
сключенъ заемъ или смътате съ средствата на об
сесията
и като така тоя въпросъ сега продължава
щината да го изплащате.
•' ' -
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и азъ предлагамъ да се'постави още!сега на Дне-венъ редъ.'
Н. Поповъ: Кжсно си останалъ.
Лвр. Гачевъ: Второ и Какво направи, постоян
ното присжтствие съ заявлението на жителитъ оть
квартала „Максуда" съ което тъ.искать да се до
върши започнатото шосе, което бъ определено да
продължи до тамъ, а се' закриви и спря'до памуч
ната фабрика. Лко постоянното присжтствие не
иска да ни отговори, ние иЬкаме да се постави на
дневенъ редъ.
*
'
'

Кмета.; Г-нъ Ченко Юрдановъ не е напълно
готрвъ да Ви отговори и за това[азъ предлагать
да се отложи разглеждането на - този въпросъ за
едно оть следнить ни заседания, когато той ще
отговори изчерпателно и тогава ще разискваме.

Пом. кмета Г. Трайковъ: Днесъ постжпи и
безъ 'да сме го проучили искате да се разглежда.
Кмета: Ще rq проучимъ и Ви ртговоримъ.

Г. М. Вартанянъ: Още когато се отдаваха
подъ наёмъ павилионить въ морската градина, азъ
повдигнахъ въпроса,' че така както се отдавать,
представлява опасность и това мое съмнение не
закъсня да се оправдай. Павилионъ № 3 се нае за
продажба на килими, а № 7 забомбони и др., а
сега ги-замьнявать помежду си.

Ив. Давидовъ: Въ в. „Варненски Новини" се
изнесе оть единъ бившъ чиновникъ за нъкакви
нередовности по платежни заповъди, надничарски
напливъ и по доставения за пожарната'команда
ечмикъ. Лко всичко това не е върно, нека ни се
отговори какъстои работата и се затвори устата
на тоя човъкъ.
Пом. кмета Ч. Юрдановъ: Въпроса съ съното
стои така: още презъ м.октомврий м. г..обико
лихме всички търговци на СБНО и най-износно
предложение ни се направи оть Димитъръ Печенаговъ — по 1*90 лв. кгр., като сжщия пое анга
жимента да ни го предава на партиди, когато, ние
20:поискахме. До сега е предалъ, около 120,000
кгр. и остава да предава още около 30,000 кгр.
За ечмика обиколихме Г. Кръчмаровъ, Жакъ
Толедо, К. Райковъ и ЛСБНЬ Поповъ, които ни
предложиха такъвъ по следнить цени: Кръчмаровъ
по 2'35 лева, Толедо по 2'30 лева, К. Райковъ по
2"35 лева и ЛсЬнь Поповъ по 2'40 лв., като угово
рихме, че ще ни предавать оговореното количест
во когато поискаме и понеже обикновенно презъ
м. априлъ става едно повишение на ечмика, повикахъ Кръчмаровъ и Толедо да ги питамъ дали
биха се съгласили да ни предадатъ уговореното
количество, които се съгласиха, приехме го и скла
дирахме въ склада. Въ това време, обаче, когато
го приемахме стана едно спадане, но въ време на
уговореното ценить бьха такива.
Ив. Давидовъ: Колко бь цената на ечмика
тогава?
Пом. кмета Ч. Юрдановъ 2'05—2'07 лв. коствена цена.
П. Панайотовъ: Лзъ твърдя и ще докажа съ
официаленъ бюлетинъ, че е било 1*80—Г90 лв.
Пом. кмета Ч. Юрдановъ: Лзъ самъ провърихъ бюлетинитБ и ценить бьха такива каквито
Ви казвамъ.
•
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Лвр. Гачевъ: Въпроса е общественъ и трьбва
да се разреши още сега. Насъ не ни интересува
дали ще сждите ВИНОВНИТЕ или не, защото ние
знаемъ какви присжди сё издавать. Значи, за насъ
не е важно въпроса дали ,ще се гледа оть сжда.
Ние искаме,да бжде разгледано обществено и да
се постави на разглеждане още-сега и ако има
виновни, да си получать.наказанието.

Хр. Мирски: Парламентарно е, този който повдига въпроса да каже дали е доволенъ оть отго
вора или не,и ако-не е доволенъ да му се отговори.
Иванъ Давидовъ: Не съмъ дбволенъ.
Кмета: За такъвъ случай ще Ви се отговори
въ едно оть следнить заседания по-подробно.

Кмета: Има подадени заявления за това, които
ще Ви докладва мъ и ще се произнесемъ по този
въпросъ.

4

; П. Панайотовъ: Лзъ питамъ постоянното при
сжтствие, какво смьта да прави съ това болшинство.
Кмета: Ще си управлява както е управлявало
до сега. '•• •
П. Панайотовъ: Ще управлява, но съ какво,
когато ньма болшинство.
Ст. Савовъ: Вие г-нъ Панайотовъ въ името
на обществени интереси ли править това питане.
Г-нъ Мирски Ви отговаря какви цели и интереси
преследвате, въ което азъ не се съмнявамъ защото
азъ лично съмъ проследилъ това. Когато се говори
за обществени интереси, азъ разбирамъ, че тия
които управляватъ трьбва да се сплотятъ и да
управляватъ. Когато Вие поехте управлението на
правихте обещание на това гражданство. Вие обе
щахте, че ще дадете всичката си подкрепа за раз
решаване на ония въпроси които интересуватъ
гражданството. Гдь останаха тия Ви обещания и
изпълнихте ли ги. Преди една година постоянното
присжтствие по чий вотъ седна на тия мьста. Не
бьхте ли Вие които ги избрахте и следъ това ги
обвинявате. Въ какво се провини Брусевъ. Въ какво
се промьни политиката на постояното присжтствие,
та не сте доволни оть тьхъ. Какви обществени ин
тереси Ви заставиха да минете въ льво. Това което
казвате не еж обществени интереси, а чисто пар
тийни смътки.
Ние оть това мъсто отправихме не веднъжъ
апелъ въ името на общественить интереси да се
сплотите и заработите за благото на това граж
данство което Ви даде довьрието си, а Вие вмьсто
да сторите това се, цепите и то сега въ надвечерието на курорта и пръчитъ да се. работи.
Лзъ и моите [другари Ви заявяваме, че не
тискаме да рушимъ и Ви даваме нашата подкрепа
за да може да се твори, но Вие сами помежду си
• неможете да се разберете.
• За всичко това отговорностьта предъ; граж
данството ще я носите Вие. Лзъ лично съжелявамъ
за това което става. Най-после ако смьтате, че не
можете да управлявате,, дайте си оставкить, за да
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дадете възможность на гражданството да'кажекой
требва да управлява.
, ;
;'.
Язь лично не виждамъ никакви толЪми об
ществени причини за това Ваше разядинение съ
което ставате причина за спжване на работата, за
което Вие ще отговаряте предъ гражданството.
К. Кондовъ: По рано б-вхъ.повдигна лъ въпроса
за временитв разписки които се давать на ЧИНОВ
НИЦИТЕ. Тогава обещахте да уредите този въпросъ,
но изглежда че той си върви по стария пжть. Ра
ботници съ временни' разписки еж идвали, но не
еж били осребрявани И тв били принудени да ги
продавать съ отстжпка.
Кмета: Временно спряхме изплащането имъ,
защото имаме да внесяме 600,000 лв. пенсионни
удръжки.1

'•'

•

•.'•••

В. Кириловъ: По ,рано се бе повдигналъ въп
роса за прокарване на чешма по продължението
на ул. Капитанъ Райчевъ и тогава обещахте да я
направитв, а и до сега не е направено. Сжщо така
има нужда оть чешма и на ул. Доспадъ. Моля
постояното приежтетвие да отговори, какво емвта
да прави.
Кмета: Ще провъря и Ви отговоря.

срокъ отъ съобщението му залога си до 14,000 л в ,
въ какъвто случай да се произведе новъ тьргъ съ
ськратенъ срокъ, а въ противень случай — ако
Загорски не допълни залога си, да се счита за
утвърденъ и възложи на Василъ Хр. Поповъ оть
гр. Варна за предложената отъ него цена 56999
лева годишно или за две години 113,998 л в , счи
тано отъ деня на сключването на договора до 31
марть 1935 година.
РЕШЕНИЕ № 233
Завед. отдъла общ. имоти и търгове докладва:
На 8 май т. г. се произведе търга за отдаване напредприемачъ отпечатването на 7100 кочана вход
ни билети за морскигЬ бани, когато като конку
ренти се явиха , Хр. Гайтанджиевъ и Магьрдичъ
Томасянъ, отъ които първия предложи 40,000 лв.,
а втория 38,800 лв. и тьржната комисия възложи
търга върху последния.
Кмета: Постоянното приежтетвие намира, че
ц-вната е висока и настоява да не се утвърждава
търга, а освенъ това моля да се съгласите да бждать доставени по доброволно съгласие, понеже
сезона настжпи вече.
Общинския съветъ,
Реши:

Сега преминаваме къмъ дневния редъ.
РЕШЕНИЕ № 231
Завед. бтдЬла общ. имоти и търгове докладва
молбата на Димитъръ И. Бояджовъ и Колю Петровъ.
Янтонъ. Янковъ: Господинъ Вартанянъ пред
види това и Ви предупреди, че ще се опитатъ да
направять такава комбинация и Вие тогава обе
щахте, че нЪма да допущате такова нъщо.
Пом. кмета Гч Трайковъ: Не е въфно твърде
нието на г. Вартанянъ, лче ако определихме точно
бранша на вевки дюкянъ, цгвха да се получать
по-добри наеми, защото въ такъвъ случай тъ- мо
жеха да се споразум-вятъ и нъмаше да получимъ
тия наеми. Въ случая, обаче азъ съмъ съгласенъ
съ Васъ да не се удовлетворява молбата имъ.
Кмета: Постоянното приежтетвие е на мнение
да се остави безъ последствие.
Общинския съветъ,
Р е ш и
Остава безъ последствие молбата на Дим. П.
Бояджовъ и Колю Петковъ вх. № 13829 оть 26. V.
т. г. съ която искать заменяването на наетитв оть
твхъ павилиони оть казиното въ морската градина
като неоснователно.
РЕШЕНИЕ № 232
Завед. отдъчпа общ. имоти и търгове докладва:
Търга за отдаване на предприемачъ събирането
общинския налогъ 2 % върху стойностьта на про
дадената риба на рибната борса.
Р е ш и
Не утвърждава произведения на 10 май 1933
година търгъ за отдаване на предприемачъ съби
рането на общинския налогъ 2 % върху стойность
та на продадената риба на рибната борса, ако
Лихомиръ Н. Загорски допълни въ триднезенъ
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Не утвърждава произведения на 8 май т. г.
тьргъ за отпечатване на входни билети за морскйТБ байи, понеже, добитата цена е висока и неизносна за общинската каса и разрешава доставя
нето имъ да стане по доброволно съгласие.
РЕШЕНИЕ № 236
Кмета докладва: На 22.111 и 1.V т. г. бъха на
срочени търгове за отдване на предприемачъ чи
стенето на нуждничнитв и помийни ями въ гр.
Варна, ббаче не се състояха, поради неявяване на
конкуренти.
Понеше издържането на тази служба направо
отъ общината е доста трудно, належащо е колкото
е възможно по-скоро тя да бжде възложена на
наематель, затова моля почитаемия общин. съветъ
да реши търга да се произведе по доброволно съ-?
гласие.
Общинския съветъ следъ изслушване доклада,
Реши
Разрешава третия тьргъ за отдаване на пред
приемачъ чистенето на нуждничнитв и помийни
ями и да се произведе ро доброволно съгласие при
СЖЩИТБ условия.

РЕШЕНИЕ № 237 ,
Кмета докладва: На 22.Ш и 1.V т. г. б-вха на
срочени търгове за отдаване на предприемачъ съ
бирането на вехтъ материалъ отъ сметищата на гр.
Варна, обаче, не се състояха, поради неявяване на
конкуренти.
Понеже това предприятие, заедно съ дохода,
който дава на общината има главно за цель да се
подложи на едииъ по-ефикасенъ контроль, съби
рането на вехтия материалъ отъ сметищата, а това
общината не може да върши сама достатъчно до-

бре, затова е нуждно колкото е възможно по-скоро
да се отдаде на предприемачъ, поради което моля
почитаемия общин. сьветъ да реши третия тьргь
да се произведе по добръволно съгласие.
Общинския сьветъ следъ азслушване доклада, •
. Р е ш и .
Разрешава третия тьргь за отдаване на пред
приемачъ събирането на вехть материалъ отъ сме
тището на гр. Варна да се произведе по добро
волно съгласие при сжщигв условия.
РЕШЕНИЕ № 238
Кмета докладва: На 6Л 1933 год. бвше насроченъ тьргь за доставку на 5000 кгр. бензинъ, оба
че последния не се достави по неявяване на кон
куренти, понеже нуждате отъ бензина е голъма, то
моля да бжде насроченъ новъ тьргь съ съкратенъ
срокъ, при сжщитв условия.
Общинския съветь следъ изслушване доклада,
Реши
Разрешава следния тьргь за доставка на
5000 кгр. бензинъ да се произведе съ съкратенъ
срокъ при сжщитв условия.
РЕШЕНИЕ № 230
Кметт докладва: За направа риголи на улицигЬ, които ще се шосиратъ презъ 1933/34 фин.
година еж нуждни 400 куб. м. ломенъ камъкъ за
доставката на който бвше насроченъ търгъ на 8.V
т. г., обаче не се състоя поради неявяване на кон
куренти.
\
•
Понеже доставката на въпросния камъкъ тръбва да стане по възможность по-скоро, тъй като
сезона наближава, моля Почитаемия общ. съветь
да реши Н-я търгъ да се произведе съ съкратенъ
срокъ.
Общинския съветь следъ изслушване доклада,
Реши
Разрешава втория търгъ за доставка на 400
куб. метра ломенъ камъкъ за направа на риголи
на улицитв да се произведе съ съкратенъ срокъ
при сжщитв условия.
РЕШЕНИЕ № 240
Кмета докладва: За доставка на 500 м. мар
кучи задожариатв команда бвха насрочени два
търга, на 18.IV. и 20.V. 1933 г. обаче и двата не се
състояха поради неявяване'на конкуренти.
Понеже нуждата отъ маркучи е голъма, моля
Почитаемия общ. съветь да реши третия търгъ да
се произведе по доброволно съгласие.
Общинския съветь следъ изслушване доклада,
Реши:
Разрешава доставката на 500 метра маркучи
за пожарната команда да стане по доброволно
съгласие при сжщитв поемни условия.
РЕШЕНИЕ № 241
Кмета докладва: Съ договоръ р. № 5315 отъ
30.IX. 1932 г, е наето до 1.VI. 1933 г. зданието на

Дим. Ив. Миневъ за амбулатория и комисаъияг&
въ „Сесъ-Севмесъ".
Понеже срока изтича, моля Почитаемия общ.
сьветъ да реши да се обяви споразумение за наемане по доброволно съгласие помещение за въп
росните служби.
Общинския сьветъ следъ изслушване доклада*
Реши:
Разрешава да се обяви спазаряване за нае
мане по доброволно съгласие помещение за амбу
латорията и комисарията въ Сесъ-Севмесъ.
РЕШЕНИЕ № 242
Завед. отд. общ. имоти и търгове докладва
поемнйтв условия за отдаване подъ наемъ бюфета
при общинската овощна градина въ „Пейнирджикъ"
за времето отъ сключването на договора доЗШН
1934 год.
Кмета: Моля почитаемия общ. съветь да одоб
ри така докладваните ни поемни условия и раз
реши търга да се произведе съ съкратенъ срокъ,
понеже времето за отдаване подъ наемъ на бю
фета е доста напреднало.
Общинския съветь,
Реши:
Одобрява поемнйтв условия за отдаване подъ
наемъ бюфета при общинската овощна градина
„Пейнирджикъ" за времето отъ сключването на
договора до 31 мартъ 1934 г., единъ екземпляръ
отъ който се прилага къмъ това решение, като не
разделна часть отъ него и разрешава търга да се
произведе съ съкратенъ срокъ.
_ РЕШЕНИе № 243
Завед. отдвла общински имоти и търгове до
кладва поемнйтв условия за отдаване подъ наемъ
дама при общинската кланица за времето отъ
сключването на договора до 31. III. 1934 г.
П. Стояновъ: Идеята е добра, но обекта на
тоя дамъ е много малъкъ за цельта. Язъ емвтамъ,
че за цельта може да се пригоди и газовото вла
галище, като се има предъ видъ, ке има переспективи за засилване износа на добитъка.
Кмета: Нека за сега направимъ опить съ дама
и ако стане нужда ще направимъ и приспособимъ
газовото влагалище.
Общинския сьветъ,
>
Реши:
Одобрява поемнйтв условия за отдаване подт»
наемъ обора при общинската кланица за времето
отъ сключването на договора до 31 мартъ 1934 г*
единъ екземпляръ отъ които се прилага къмъ това
решение, като нераздвлна часть отъ него.
РЕШЕНИЕ № 245
Кмета докладва: Съ решение № 19/169 отъ
4.IV. т. г. назначихме комисия, която да прегледа
новоприготвения избирателенъ списъкъ на гр. Варна
за периода 1933—1934 година, която въ заседа*
нието си на 8-й априлъ т. г. взела следния прото-
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коль, който следва да бжде одобренъ огь общин.
•съветь:
..
Протоколъ
Днесъ 8 априлъ 1933 г. комисията, назначена
огь общинския съветь сь решение оть 4 т. м.
подъ № 19/199, аъ съставъ: .Председатель — пом.
кмета Софроний Георгиевъ и членове — общинСКИТБ съветници: Станчо Савовъ, П. Панайотовъ,
Драгой Ненковъ и Христо Теохаровъ, се събра на
заседание въ общинското управление за преглеж
дане новопригосвения избирателенъ списъкъ- на
гр. Варна за периода 1933—1936 г.
Следъ като прегледа приготвения оть общин.
управление избирателенъ списъкъ намъри, че той
« съставенъ редовно, като всички лица, които
избирателни права и ония, които ще бждатъ та
кива до деня на окончателното приключване на
сжщия (31 май т. г.), както и новоприселенитъ оть
други общини, еж извлечени оть семейнитв книги
оа общината, сь изключение на умрълитБ и изсе
лените поради кбето приема пъиготвения избира
теленъ списъкъ за периода 1933—1936 год., като
редовно състбвенъ при пълното спазване на чл. 29
ютъ Избирателния законъ.
Следватъ ПОДПИСИТЕ на комисията.
Освенъ това изработени еж поемни условия
за отдаване на предпрремачъ отпечатването на
избирателнитъ списъци, които сжщо така следва
да бждатъ одобрени, за да може да се насроки
търга.
," Завед. отдъла общ. имоти и търгове докладва
тюемнигБ условия.
Общинския съветь следъ изслушване доклада
«а протокола и поемнитв условия,
Р е ш и:
Одобрява протокола оть 8 априлъ 1933 г. на
комисията назначена оть общинския съветь сь
решение № 19/169 оть 4 априлъ с година за пре
глеждане новоприготвеная избирателенъ списъкъ
на гр. Варна за периода 1933—1936 година, тъй
както е изложенъ по-горе, а така сжщо одобрява
и поЭмнитЬ условия за отпечатване на избирател
ните списъци, единъ екземпляръ оть които се при
лага къмъ това решение, като неразделна часть
-оть него.
Преписъ оть това да се изпрати на Н-ка
Гражданското състояние и зав. отдъла общински
имоти и търгове за изпълнение.
РЕШЕНИЕ № 248
. '
Пом. кмета Софроний Георгиевъ докладва
протоколъ № 5 на комисията по издаване нота
риални актове на иездомници и обездомени по
регулация, назначена сь протоколно решение 6/115
оть 4 априлъ 1932 год.
Лвр. Гачевъ: Нашия другарь Киро Кондовъ
е искалъ за обезпечение на жена си да се издаде
нотариалния акгь на нейно име, а комисията е
решила да се издаде на него и на жена му. Оть
името на нашата група азъ моля да се издаде
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акта само на името на жена му, защото тя съ
свои средства е застроила мъстото.
Пом. кмета С Георгиевъ: Това може да стане,
ако съвета, вземе въ такава смисъль решение. Ние
решихме да се издаде на името на двамата, за
щото мъстото е записано на негово име и обик
новено решаваме да се издавать на съпруга, като
глава на семейството.
П. Стояновъ: Щомъ г. Кондовъ твърди, че
жена му е застроила мъстото, разумно е да се
издаде на нея акта.
Лвр. Гачевъ: Разбира се, че съ нейни средства.
Хр. Теохаровъ: Не се разбира, защото азъ
знамъ, че не е застроено съ нейни средства.
Лвр. Гачевъ: Даже и така да е ние нъма да
се явяваме защитници на частнитв интереси.
П. Стояновъ: При това положение азъ смътамъ за най-добре да се звнимае повторно коми
сията съ този въпросъ.
Пом. кмета С Георгиевъ: Въ закона не е ка
зано кому да се издава акта, но нашата практика
е да се издава на главата на семейството, а по
взаимно съгласие и на името и на съпругата, оба
че съвета е властенъ и може да реши да се из
даде само на името на съпругата.
Хр. Мирски: Въ случая общината не се още
тява съ нищо, а може да има ощетяване на част
ни интереси.
Хр. Теохаровъ: Именно частни интереси. Кон
довъ е вземалъ пари оть Популярната банка за
строежа на кжщата и сега по тоя начинъ иска да
лиши банката оть вземането си.
Кмета: Постоянното приежтетвие предлага да
се одобри протокола безъ този пунктъ, който да
се повърне на ново разглеждане въ комисията.
Общинския съветь следъ изслушване доклада
и станалитъ разисквания,
Реши
Одобряза протоколъ № 5 оть 19 и 23 май
1933 г. на общинската комисия за издаване нота
риални актове на бездомници л пр., тъй както е
изложенъ по-rope, съ изключение на п. 19 оть спи
съка, въпросъ по който се повръща на ново раз
глеждане въ комисията.
РЕШЕНИЕ № 249
Пом. Кмета Софроний Георгиевъ докладва
Протоколъ № 6
На комисията по издаване нотариални актове
на бездомници и обездомени по регулация, назна
чена съ протоколно решение 6/115 оть 4 априлъ
1932 г.
Кмета; Така докладвания ни протоколъ след
ва да бжде одобренъ оть общинския съветь за да
може да се тури въ изпълнение.
Общинския съветь следъ изслушване доклада,

Стр. 12

Брой 314—315

Варненски общински вестникъ

Р е ш и:
Одобрява протоколъ № 6 отъ 29 и 31 май
1933 г. на на общинската комисия за издаване но
тариални актове на бездомници и пр. тъй както е
изложенъ по-горе.
.<:

разм-връ на 5009 лв. по банково удостоверение
№56201 и
4) На Илия Т. Чардаклиевъ като бившъ откупчикъ за събиране такситв отъ луксознитъ кучета презъ 1932/33 г, въ разм-връ на 3200 лв.

РЕШЕНИЕ № 250'•/
Пом. кмета Софроний Георгиевъ докладва

Закрива извънредната сесия поради изчерп
ване на дневния редъ.
• Заседанието се вдигна въ 7.15 ч. вечерьта.

•Протоколъ
1) По заявление вх. № 12434 12. . 933 г. отъ
Георги Николовъ, Марчевъ — да му се отпусне
3000 три хиляди лева помощь и да му се издаде
удостов-Брение зв санаториума.
2) По заявление вх. № 10110/22.IV. 933 г. отъ
Никола Ставревъ Сакеларовъ — да му се отпусне
1000 хиляда лева помощь. Сжщия да направи постжпки за приемането му въ санаториума и др.
J
Реши:
Одобрява протокола на комисията по опредвляне помощи на бедни съ дата 23 май 1933 г.,
тъй както е изложенъ по-rope й разрешава да се
изплатятъ отъ общинската каса опредъленитъ по
мощи, да се издадатъ означенитв свидетелства и пр.
Следватъ ПОДПИСИТЕ на присжтствующитъ общ.
съветници.

РЕШЕНИЕ №259
• Кмета: Постжпили еж следнитв молби отъ
бивши общински чиновници за освободждаване
гаранциитв • имъ:
.'*.--.•
1) Отъ Петъръ П. Овчаровъ, бившъ финансовъ
приставъ:
:•:•".;
2) Отъ Петъръ Лазаровъ Петровъ бившъ книговодитель при статистическото отделение;
3) Отъ Христо Сл. Христовъ бившъ финан
совъ приставъ и
'
4) Отъ Илия Т. Чардаклиевъ бившъ откупчикъ
на предприятието за събиране такситв на луксозни
кучета.
Постоянното приежтетвие е на мнение да имъ
се освободято гаранциитв понеже еж се отчели
напълно и нъма пречки за неосвобождаването имъ.
Общинския съветъ следъ изслушване доклада,
Реши:
Да се освободять гаранциитв на следнитв
бивши общински чиновници и откупчици на общ.
предприятия, а именно:
1) На Петъръ П. Овчаровъ, като бившъ фи
нансовъ приставъ по б а н к о в о удостоверение
№56010 въ размъръ на 5000 лв;
(
2) На Петъръ Лазаровъ Петровъ, като бившъ
книговодитель при гражданското отдъление въ
разм-връ на 3000 лева по банково удостоверение
№4964;
3) На Христо Сл. Христовъ като бившъ фи
нансовъ приставъ при финансовото отдъление въ

Т Е Л Е Г Р А МА
Кмета Варна
„При напущането границата на Варненския
окржгь групата на журналистите изказва още веднажъ сърдечна и дълбока благодарность за горе
щия приемъ отъ града Варна. Уверяваме Ви въ
нашето искренно 'приятелство — за групата
Лхтарджиевъ Шаинхартъ

ООЧКСТВЗНвТ© на помийните ями
се извършва отъ общината (Санитарно отде
ление)
Констатирано е, че частни лица съ свои
превозни ср-Ьдства си позволяватъ, да чистятъ
помийни ями.
Общината съобщава, че това се абсолю
тно забранява.
Лицата, които чистятъ ями и тия, които
наематъ частни лица за почистването имъ,
ще бждатъ глобявани съгласно закона за
Народното Здраве. —
Варненско градско общинско управление

Обявление № 10500
Въ допълнение на обявление № 9696 отъ
7 VI 933 г. .публикувано въ Държавенъ вестникъ
брой 56 отъ 14 VI 933 год. обявява се на интересующитв се, че на 26 VI т. г. въ Варненското окр.
данъчно управление ще се произведе търгь съ
явно малонаддаване за доставка на 400 куб. м.
ломенъ камъкъ.
Приблизителна стойность на предприятието е
50000 лева.
За правоучастие залогъ 5 на стовъ банково
удостоверение и документи съгласно 3. Б. О. П.
Предложенията се приемать отъ 9—10 часа.
поемнитв условия се виждатъ въ общината.
Всички разноски по публикация, гербъ и преж за см-Бтка на доставчика..
гр. Варна, 15 VI 933 год.
•Отъ общината.

Печатница „Войниковъ" — Варна. Тел. № 502.

