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ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
$ Официална: ва дума по 1 дев; вагдавие, дата к
подпис по 3 лева.

НВЛИЗА ВСЕКА СРЯД;А.
Абонамент 60 лева годишно.
Един брой 1 лев.

Частна: ва дума по 1 дева, а на кв. см. по 1'б0 лв.
Всичко що ее отнася аа веетнива, да ое канраща
,
до редакцията, кметстьото — Вариа. >

ОФИЦИАЛЕН ОТДЕЛ.
-

На извънредна сесия е свикан общ.

еавет, която започва от 6 а ще трае до
11 того.
По-важните точки от дневния ред са :
1) Одобренже на разни таргозе.
2) Одобрение постановлението и* по
стоянното присатстнне № 17 »а времен
ното използуване сумата 2-30,000 л"в.,
поетапяла ва изплащане одржжкв, фозд
постройки училища и ир. я% нзалзщане закаснелите заплати на чиновниците.
3) Доклад на комисията по изподзу- ването 3 милионния оборотен кредит.
4)~До1иадТга'"к6м«!Сйята аа опреде
ляне общински места за продажба.
5) Одобрение протокола на комисията
но преглеждане отпуснатите от посто
янното прнсатствие помощи до 24 I т. г.
6) Решение за отдаване на предприе
мач приходите от бач, ннтязаи, кравнина
в одобрение поемннте условия «а тях в
за приходите от кривината, кантарнната,
облога на картите н афишите.
7) Одобрение таксите за смет • пас
портите.
8) Приемане тааси за електрическо
•светление. в сфа^ка с костуемата цена
ва електрическата енергии.
9) Разрешение ваироса по установя
ване таксата завода, в свразка с съби
ране на таен такси по определение на
върховния административен еад.
10) Разрешение ваироса за собственоста на градските общински места.а
взимане решение за уреголирване поло
жението им.
11) Отиущане места за зеленчукови
градени на окражвото сиропиталище, на
охр. затвор и на командира на 16 жавдармернйска дружнна...;
12) Искане на варн. окр. постоянна
комясня да 6 се продаде местото в но
вите гробища за ннеше зекледел. училище.
13) Взимане решение но повод из
менение закона за зил. криза.
14) Посочване приходен източни* за
покриване поиоща от 500,000 лв. гла
сувана за подпомагане гладуващите в
Санетсва Руснл.
15) Вамроса за вазобновяване дава
нето; храна на бедните деца от народ
ните-училища, както това ставаше през
миналата учебна година.
16) Разработването на общинските
градини и виви от общината.

За I иди II страница — удвоено.

17) Вазобнонивавето па общинския
кинематограф.
18) Откриване на общинския магазин.
19) Разглеждане на направеното от
комунистите на 2 януари т. г. предло
жение» за подпомагане на безработните
работница и малоимотни.
20) Взимането мерки от страна на
общината за удовлетворена» вск&нядта
на хлебарскате рат5о*нвц», предявени
спрямо хлебаряге — господаря н ваироса
по прехраната на населението.
21) Разглеждане допалаителиия бю
джет на учнднщ. 'настоятелство в града
и Сес-Севмес.

БЮДЖЕТНИ'
, Бюджета е душата на общината. Бе»
бюджет, или с фиктивен така», общината
е осадена на разстройство. За удовле
творение ва нейните належащп нужди в
стопанско, благоустройственно, икономи
ческо, здравословно а пр. отношения, без
етабилен бюджет, не може и дума да
става, колкото и добрн да са намерения
та ла управниците и.
В този и в следващите броеве, Вар
ненското гражданство ще баде запозна
вано с бюджета на общината за теку
щата 1921/22 финансова година, ако
то! да е н кам края си, за да може гражданс
твото да си нрави заключенията за средства
та, с които има да се разрешават тай многото
а наздрели нужди.
§§в> Гласувания от общ. савет ва 25 март
1921 г. бюдгет на общината за теку
щата 1921/22 фив. година е:
Редовен приход лева
Извааред.
Всичко лена

27,541,000
42,296,397
69,837,397

Редовая разходи лезя
Извапред. ,
„
Всичко лева

19,843,293
49.094,104
89,837,397

Бюджета е утвардеа от Министра на
Ватрешннте Работи на I Април 1921 г.,
както следва:
Редовен приход лева
26,862,000
Изванред. ,
18.522,097
Всичко лева

45,384,097

Редовен разход лева
йзваяред. я
.•

18,797.721
26,587.Н76

Всичко лев»

45,384.097

Направени ся, следователно, намале
ния в гласувалия от общ. савет бюджет:
В редовните приходи лв.
679,00
„ извж.-редн. „
. 23,774,300
Всичко ле. 24,453,300
В следващия брой ще се обнародва
кои в впщо от гласуваните от саь-ета нряходнв я разходни §§ са намелена или залачгнн.
От утвардените приходи до 1.Ш. т.г.
е постаппла сумата лв. 15,825,798"—
Изразходвано е . . . 15,181,744*86.
' Н а лице в касата как 1.Ш.
644,053* 15
която сума ще се употреби
за заплати на чнновицнте."
Кай края на финансовата година ще
се укеже един недобор приблизително от
около 28,000,000 лева, независимо от
далговете от около 131/» милиона лева,
за 12,604,300 от които се даде изло
жение в миналия 22-й брой на вестника.
За причините на це8ад)волителпяте
поетапленпя ще се даде разяснение в
следващите броеве.
Ог продажба на нраздня градски общ.
места се очакват задоволителни цостаплевия.
На 30 ноември м. 1921 г. са произ
ведоха таргове за продажба на местата
при Тарговското училище. Тия таргове
не са удобряха а на 27 февруари н. г.
станаха нови.
Ето една сравнителна таблица за ре
зултатите от едните и другите таргове, за
некоя сако от тия места:
Квартал N.

Парцел. Л . НА тдрга аа На тарга аа
30X1. «а кв н. 27.11. м х« и.

43*50
4
60* —
10115250
7
74- —
120*50
8
121 —
160* —
10
91*—
137*—
7
598
125'—
• I
70—
83.—
141-—
9
110'—
160-50
10
75 —
11
63- ~
41» —
12
65*50
Ог продажбата на тчгя места, се
очаква да постапи една сума около
1,300,000 лева.
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С заповед от 26 януари т. м Д* 377
е назначена КОМИСИЯ В състав; а. кмета
Г. Михайлов, общ еаведвицй: Ал. Медникаров, Д-р И. Рлнкна, М. Стефанов
• общ. юрист-конеул. Я. Сиракок, зл бо-

"саждане въпроса по таксите за паспорти,
които се събират по 6юджета.чз& 1920/921
г. в кависииост ог решението на Вър
ховния Административен Съд йод X: 182
1921 год.
- С заповед № 372 от 12 януари т.г.
са конфискувани за в полза на общин
ската каса, згиози от 7700 ЛА.'на участвующи в тЖрга на 2 ноември м. 1921
г. ва продажба на общински места, кои
то на определения срок не са внесли су
мите за възложените им места.

Административни.
Вместо общинския сжнетяиг. Филип
Христов, за член в общинската комисия
по закона за ноземел-гата собственост е
избран общ. съветник Д р П. Ранков.
О заповед от 23 януари т.г. '№ 375
се назначава комисия в състав: помощ.
кмета Леонкиев, директор на техниче
ската . служба Саламуров, н а ч а л Н 1 , к а и а
електрическото отделение Попов, Начал
ника на техническата работилница Балев,
Началника на санитарното отделение Д-р
Неделков, общински юрист-консулт Си
раков и Началника на трудовото бюро
Бъчваров, на която се възлага, да разрв'
шава всички въпроси, свързани с отби
ването ва трудовата иоиквпост.

Отопление на населението.
До сега са раздадени дърва на Вар
ненските граждани, както <медвз: у
' а) на бедни, вдовици, сираци й ин
валиди — 3266 семейства, а по учас
тъци:
I уч. 105 семейства, П 294, III 342,
IV 21 СО, У н VI 376, Сес-Севмес 49;
б) на граждани, срещу заплащане,
4925 семейства, а но участъци: ~
I "уч. 217 семейства, 11678, III 561,
IV 2096, V 1365.
Раздаването продължава.,
Касгреж е раздаден 500 кола по це
ни : 50 лв за чифтна волска или конс
ка кола, 30 ли. за тек и 20 лева за'
магарешка.
Но ходатайството на постоянното прнсътетвие, разрешено е от компетентното
место да се увеличи с 350 декара град
ското общинско сечище и е предприето
нужното за снабдяване на гражданите с
дърва.

Поминйчни.
ч •

на варненската община има 36,000 де
кара лозя, от които една третя се обра
ботват, а две трети са хаври и праздни
места.
' •. •
•

С заповед от 7 февруари т. г. № 386,
е назначена комисия в състав: помощ.
кмета Г. Михайлов и общинските съвет
ници: Зл. Връчков," А. Медникаров, М.
Стефанов и Д-р П. Ранков, на която
се възлага да проучи въпроса за начина,
по който ще трябва да се използуват .
общинските зеленчукови градини, както
и да разгледа предложенията на частни
лица, искащч да експлоатират тия градини.
С заиовед 397... ог 23 фев, т. г. се
забранява пускането да скитат из ули
цата кучета без намордиаци, или без да
бъдат водени от стопаните им. •
.
Всеки стопанин, кучето на когото побеенее, е длъжен да го свърже, или за
пре и веднага да съобщи на градската
санитарна власт.
Скитащите из улицата кучета да ее
убиват и тровят.
] Нарушителите ще се глобяват и да
ват под съд.
.

благоустройствени.
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Лозарство и овощарство. В района
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и един Дизелов мотор от 250 конски си
ли, с динамо..
- * ""
За.да може общинското управлени*
да снабди всички граждани от Варнеаската община с електичество са необюдтц
още и материали за въздушната мрежа.
Машините, с които си служи град.
ската елестричесва централа за снабдяване града е електрическо осветление,с&
Дизелоли мотори..от но 250 конски силя,
състоянието--на .които е следното:
'
а) некои части саиовредени и треб
ва да се заменят с нови.
б) от буталата има повредени, които
могат'да работят една .година.още иди
повече' в зависимост от разширението на
повредата." Необходимо е да се набавят
запасни части за всека евентуалност (ри.
- зй~ за цилиндрите, части ва компресорите
и разни дреб-.и такива за моторите)
в) моторите продължават да работят,
като издържат максимална електрическа
енергия.
г) през летния сеяон често се случ
ва, по немане на вода, да се спира ос
ветлението. Понеже градската вода вечер
се спира, а в кладенците на централата
водата е недостатъчна, то се работи мно
го често е маляо вода (малко охлаждане),
което нещо е от голей а вреда за мото
рите.
Доставка електромери. Търг за едно
фазни електромери се произведе на 27
февруари т. г. В него участвуваха: Акц.
Дружество ьъв Варна Ючсрцансви и Сие,
Инжинер Николов Сае Данчев, Варна,;
Ив. Митлиев, София и Ц. В. Пукзничаров (Акц. Д-во) СоФин.
•Оферираните цени= за -един електро-;"
мер с а : \ . '
Ючормански 16*30 швейц. франка. "
Инж. Николов 24 швейцарски фран
ка. с 3 % намаление.
Митлиев 16*35 швейцарски франка.
Попаничаров 34'80 франц. франка.
Курса се смета тоя на Бжл. Народ
на Банка на 23 Февруари т. г. т. е. 100
швейцарски франка! 2930 лв., а 1 0 0 '
француски франка 1355 лв.
Търга се възложа върху Цуканйчаров, след като се пробваха електромерите.

.

Сведения за~ дейноста и състоянието
в ЛозарНОТО отделеииг.
1) Декларирани американски лози от
284 души, гъчашзащи на 847'6 декара.
2) Декларирани овощни градини от
26 души, възлизащи,. ва 1937 декара..
пространство.
3) Обработването на лозята е веч
започнато.
-4). Изпълнени преписки от 15.11 до
•1.Ш - - 4 0 . ; . - • ' " . . ' •
.. 5 ) Линия за вграждане лозя с бод
лива тел и дадени позволителни 8.
6) Преносителни свидетелства за ви
но издадени 18.
•
.... .
7) Преносителни свидетелства за тю
тюн издадени 1,
8) Деклариране на озцн и -вози за.
даиак беглик за финансовата 1922/1923
година почва от 10 март до 31 вклю
чително 1922 год., за което има гададена наредба. Декларациите се раздават
от „Лозарното" отделение при общината.
I За положенвето на-общинския лозов
разсадник, сведения ще дадем в идушия
брой.
...:_:;>-.
: ^

През изтеклата седмица се предприе
ха работи по благоустройството само чрез
трудоваците,'"първата' партида на КОЙТО
излезе на рабош на I того.
Ог свиканите 1098 трудоваци, на
Състоянието на градс. централа.
работа са се явили еамо 132 человева,
Градската електрическа инсталация — укоито ирокопават и почистват канала от
лично осветление, е почти 3/^ негодна.
Фрашенското дере.
На въздушната мрежа требва да се на
Неявяването щ "'/& от свиканите тру
прави общ ремонт. На кабелната мрежа
доваци е*: об..сш.в.:.г между: ирочем, и с
требва да;се поставят нови 56саединеотсътст».1>ею на МПКИШУ, като учащи ся
; ния — крайпшацн (ендферщлуси) и да се
тук и в-.странстло.
кабели и материали за
; набавят запасан
„Пример" и „Сеаундяр", мрежа заевен : .
. С заповед ог 6 Март тази година №
туални повреди.
«
406, назначена.'е,-.ломисия. в състав: об-^ •
Във, всички трансформатори'на- град
щянсквя съветник Сг. В. Поаов и.Ди
ската електрическа мрежа има 60 «ело
ректора на Техническата служба Инж.
вата амперн свободна енергия. За датсоСаламурен, коато .да-проучи.въпроса за
§ же ; градската електрическа мрежа да ра
отпуарае нест.>,;!а молитвен дом ва Ев
боти добре, са необходнии: 4 нови транреите в .гр. Варна, Д, II в I I I уч. , « ; еформатора от по 40 киловат—аапера

ЕлектриЧес. осветление.
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Из дейността на отделенията
и службите при общината.
Ветеринарно отделение от 20 до

26 Февруари т. г; Включително;
"'"'•'
През изтеклата седмица в градската
скотобойна ; е заклано': едър рогат доби
тък 144 глави; дали 19049 кгр. месо;
дребен добитък-- 123 глави, дали 7763
кгр. месо! или всичко 267 глави едър и
дребен добитък, дали 26812 кгр. месо.През същото време е унищожено: -1. сви
ня 45 кгр ог ТпсЬша ЗркаИз и един '
вол 124 клр. ТиЪегсиЬзш ОепегапзаЬа.
Всичкия заклан добитък е прегледВЙН преди и нодкр клането му........ ,,,-.
; • ... Направени са 6 ; ревизии на работил- . ;
нвците и магазините,- в които се прерабатват и продават месни консерви и 10
такива в общинските хали.
....-".•.--...,..Цроверево'..49.50 литра млеко. Състаг
вен акт за глобяване един млекар, който,;
е продавал..уроднено краве млеко. Взети
са 2 млечни проби за химнчесви анали.*,
•' и анализирали от градския химик. Уни. щожено е 4 литра гуводнено краве млеко.4

Брой 23.
Прегледани са и издадени свидетел
ства за й8нос в вътрешността на Цар
ството: 2 крави, Г вол, -| кози, 1 яре,
22 овци, 2 коча, 4 шилета й 91 кгр.
свински пушени филета.
Прегледани са и издадени свидетел
ства за износ ван от пределите на Цар
ството: за Цариград т - 129 кгр. пушени
свински бутове, 39 кгр. пушеди свински
плешки и 75 кгр. разни салами, и за
Хамбург — 21600 броя сухи агнешки
кожи от 14112 кгр.
Проверен е всичкия добитак, дока
ран на пазаря и всичките сурови живо
тински произведения.
Унищожени са 15 кгр. развалени на
деници.
Отровени са 76 нраздноскигающн ку
чета.
През седмицата е констатирано „ин
флуенца" по общинските коне. Заболели
11 коня. Взети са всички" мерки за пре
кратяване на болестта.
Общинска пералня. За време от 24
февруари до 2 март т. г.
Направени посещения от 563 чело~века п изпрани вещи 4692 броя.
В дезинфекционната станция са де
зинфекцирани: 322 человека и 4850 *бр. .
днехи. Дезинфекцирани са и 7 стаи.

Варненски Общински Вестник
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шавиой — 1008*890 дев., от-които
768*890: дек. са дадени под наем, а 60
дек. от остатъка ще се. парцелират и
раздадат на жителите от Дамяновата н
Трошева махали, цо 20 лв. декара*наем,
за бостани и зеленчук.
6) Гори — 39,000 декара.

Общ. недвижими (непокрити имоти)

Общината притежава:
1) Една зеленчукова град;"иа от 777'6
дек., която общ. «ама ще си експлоатира.
2) Три овощни градини, от които:
едва в местност» „Домуз-Дере" от 73*4 ,
декара е дадена под концесия за. 30 год.
на Павли Г. Терзиев; друга от 200 дек.
в местноста „Пейнирджик" и третя —
от 4 декара в местноста ,,Св. Никола,"
ее експлоатират от общината,
3) Един лозов разсадник от 200 дек.,
който се експлоатира от общината.
4) Лозя (хаври) от 28*450 декара,
които не са разработват по нямане желающи да ги наемат.
5) Нпви 2913 декара, дадени под
наем ка обработване.
II..-големите пространства са: между
«индустриалния квартал и блатото 323*800
декара, дадени под наем на Иван Варзанов, но 20*30 лв.' декара; в местно
ста „Орта-Чаир," 4 6 0 5 декара, от кои
то 219*600 декара е наета от Ив. Ка
раиванов но 22 10 лв. дек., .а остана
лото пространство ще се засее от об
щината с фураж; между лозата и 11а-

за продадените храни ог кола в Варнен житно тлржище ог 22.П до 2.Ш т. г.
1) Жито, среди» цена на хектол.
4 4 2 6 8 лева.
Цепи 100 кгр. 590 лева
х
Кола 95.
2) Ячемик, средил цена на хекгод.
275 лева.
Цена 100 кгр. 366 лева.
Кола 1.
3) Мисир, средня цена на хектол.
270 30 лева.
Цена 100 кгр. 360 40 лева.
Кола 7.
4) Боб, 100 кгр. 386 60 лена.
Кола 5.

Печатница Д. Тодоров, Варна.

-,

•да"

Санитарно отделение.

Статистичесно-инфсрмационен
отдел.

Бюлетин за движението на заразителните болести въ града.

от 21.11 до 28.11.922 год.

По жилищната коиисия в г. Варна.

V р
~~
- '
В свразка с отстранението на жи
лищната криза, през 1921/22 година в
района на Варненската Обшина са пред
приети 118;постройки, които се разпре
делят, -както следва: жилищна помеще-.
ния (каща) — 98, дюгени—- 13, тър
говски конотори — 4, магазин .—- 1 ифурни — 2. От тия пострейки само 7 се строят,
а останалите ще се строят сега при на-.
сташването на строителния сезон. '
Ог жилищните постройки 33 се стро
ят от бежанци.
По квартали постройките се разпре
делят: I кв. — 5, П — 19, Ш — 10,
I V — 33, V — 1 9 и новия квартал — 32.

Раждания, умирания и женадби. От
20 февруари до 3 март т. г. е имало:
69 раждания, 62 ,умирания и 43:свадбн.

'
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Останал!
воследйс
десетдне

Тя е разделена на две. Парвата, която
има район I, II и III участации маха
лата Сев Севмес, се састои от: Предсе
дател ---- Вянтпштф Попов, членове: От.
Конетантинов, Стефан Николов, Рачо Тананов и Шнайот Георгиев, а втората с
район IV. и V участаци к махалите:
Трошева, Дамянова и Козапджа: Предсе
дател Владислав Баев, членове: свещеник
Димитр Тодоров, Богдан Елефтеров, Ге
орги К. Данков "и Христо Йосифов.
Дейноета на комисията за целия япу" арии месец т. г. се изразяаа така: ностапили и разгледани заявления 511;
взваршени анкети — 534; образувани
жилищни дела — 25; отложени жилищни
дела — 23; анкетирани са 43 освободе
ни жилища от по 2 - 3 стаи и кухни,
25 с по една стая н едно помещение за
склад; изваршени са 98 настанявания;
направени са 16 размествания и са пре
кратени 5 жилищни дела.
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През януари 1921 г. в общ. амбулатории са прегледани 704 человека, от конто
277 мжже и 227 жени. Прегледани са по домовете им: 268 чел., от които 88 маже
и 180 жени. Посещения са нанравяни. 242, от конто в амбулаториите 216 и по
дсмомовете — 26.

Хроника.
Умоляват се всички.банки и дружел
по заноните са длжжни да
обнародват годишните, ей баланси, да да
ват последните за обнародване в общин
ския вестник, за което ще имат благо
дарността нн общинското управление. ;

По един тлржеитвен начин се от-

празднува на. 4 гого (19 февруари стар
стил) вав Варна ираздннка за освобож
дението на Балгария от турското иго. .....
В градската градина, пред паметни-.
ка на Граф Игнатиева, един от винов

ниците за освобождението. на Балгария,
в приготвената н опраеена с знамена ар
ка, се отслужи от Духовенството, наче
ло пч Н. В. II. Митрополита* Сииеонна,
молебен, след който градския кмет, Г-н
Т. Атанасов, държа нрочувсЬенна и сжответств) юща на значението на празд"чка реч. След него говора Г-и Козлов,
Р^.ски бежанец, речта на когото беше
сащо тагса-нрочуш*твенна.
••••.'
* След това хилядното множество, но;
реда на- изработената от специалния ко
митет за праздненството програма, се
отпраси за морската градина,; гдето, на
избраиото да се строи паметника за Ца
ря Освободителя место, градския кмет
откри бюста от гипе (проекта) за па-метника.
.- :,
~. . » , . , • .
.-..;. .>.:.
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За значението на правдиви, което
ее увеличаваше и от съвпадението, че
на тая д а т а , а р е д и 60 г о д и н и
руския народ се освободи от врепоеннчеетво, говориха г. г. Сакъвов и некои
от руските бежанци.
Градът Варна редко е отбелезвал
?ъ! тържествеяно и от големо изторическо значевие праздненетво.
В брой 231 от 1$ януари т. г. на
•ъщия вестник, е публикуван „занона

за земледелческото производство н
опазване полските имоти".
Този закон засега: а) подобрение
земледелческото производство; б) скотоводството; в) лозарството, бубарството;
г) пчеларството; д) овощарството; и ж)
веленичарство.
С него ее изменяват досегашните:.
закон за лозарството и овощарството;
закон за подобрение скотоводетвото; за
кон за повдигане на копринената индус
трия; закон за пчеларствого и закона
за повредите на полскиге имота и. пред
мети от земледелческо стопанство:
Всеки Варненски гражданин, който
борави с конто и да бяло от горните
клонове па народния помних*, требва
да проучи широките постановления на
закона, който дава сблаги, но има и
етроги наказ&телии санкции.

жин, бръеиаря, мееари, бозаджии, халваджяи, гостилничари, еаламджин, кръчмари, кафеджяи, колари, талягари, файтовджни, еарваджии, обикновени воднн мел
ница на вода с по- малко от три капа
ка, тепавици, даракчии, обикновени чар
кове (дъскорезни) -я друга подобни про
фесии с такъв характер в размер, ког
гато сами и непосредствено се занима
ват е тия професия.
Според чл. 10, задължалат ее да
водят най-малко инвентарна и иаръчняк
касова книга ония занаятчии, които не
вземат пълно участие в производството,
а само финансират в ръководят пред
приятията; също и оная хлебари, бакали,
сладкаря, връчмари, мееари, нлекарницн,
хотелиери, бръснари-фрвзйори, първосте
пенни гостилничари, еаламджин, първо
степенни кафеджии и бирарии локали, ко
ито държат значителна запаси от стоки*.
За гробовете на чужденците военно
пленници в България. С окръжно от 24
м. февр. под № 1018, Мияас герствот»
на Вътрешните работи и Народното здра
ве нарежда: да се преведат в известност гробовете на чужденците военно-пленни-

Варнен. Градеко Общинско Управление.
О Б Я В Л Е Н И Е .

В брой 235 от 18 Януари т. г. на
С1щия вестник е публикуван „закона 33

риболовствоти",
Той съдържа няредбя за начина н
средствота за ловенето на риби в море
то, блатата и рекнте; облаги и доста
чувствителни наказания за'нарушителите.
Нарушители се считат, както рибо
ловците, тъй и продавачите, гостилнича
рите и вонсоматорнте, които ловят, пре
насят, продават и сервират или вонсомират риби вън от определените в зако
на размери и в забранено вреш.».
В брой 264 от 23 Февруари т. г.
на „Държавен Вестник" е публикуван

.закона за допълнение на некои от
наказанията и нг скдолроигводството
по делата за грабежи*.
Според този закон, делата за грабежи
се разглеждат по бър!» ироцедура и мерката за неотклонение е задържане под
стража.
За грабеж наказанието е доживотен
строг тъмничен*затвор.
Граждански лица или административнв органи,.които открият иди залавят
разбойници, са възнаграждават от дър
жавата от 1000 до 10000 л*.

В брой 270 на Държ. вестник от т.
г. е публикуван „закона за шменеаке и
допъдневие на закона за търговските'
книги".
Според този* закон (чл. 3) освобож
дават се от водеие на търговски книги:
Занаятчиите по чл. 2 от закова за
органязяране и подпомагане на занаяти
те, когато сами влагат ръчен труд при
изработване материалите; всичкя небари,
дребяя бакали, сладкаря, млекари, ханд-
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Варнеиом бб-иимеки Веитииъ
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>
гр. Варна, 9 февруара, 1932 год.
Обявява се на интересующите, че
в канцеларията па Варн. Окр. Финан.
Управление (зала Съединение) ще се
произведат търгове, е явна конкуренция,
еа отдаване под наем, за време от 1
април 1922 год. до 31 март .1923 год.
на повневованате по-додеобщинска имоти,
като търг»вете ще почват 9 часа сут
ринта, последвай ред:

ци я войници, намиращи еа в Българи
и да се поставят в пълна изправност^
защото яа некои места тия гробове са
биля в такова положение, което твърде
много излага престижа „на държавата «
нацията ни.
Умоляват ее Варненските сраждавг
да еъобщават на общинското управление
-за всеки узнат от тех гроб на чуждеяци военно-пленннци и войник въобще, за
да може да се направи нуждного за по
ставянето им в добро положение.

Премахване на цензурата. Сд.т с - :

но окръжното № 1144 ог 1 т. м. от
Министерството на Вътрешните рабом:
и Народното здраве до Окръжните Уц.)
равители и Окол. Началници в Царство-'
то, цензурата се премахна от 4 т. м. '
След нейното премахване, ще се прялагат новите изменения На наказателни!
8акон,публикувани в „Държавен вестник", ?
брой 260 от 18 февруари т. г., отнася-:
щи се до клеветниците и-лъжите. Осо
бено ше се обръща внимание на. тия,
които клеветят нлн си служат с непри•тоен език спрямо представителите в»
чуждите държави, както и към комисия
та на репарациите.
.\\

лен имот ще се определи в деня па тър-"
га от тържната комисия, според която;;
ще се изисква и зялот 10%, който ще
се уравнява при възлагане на тхргат,;
От конкурентите се изискват свиде *
бедства: Д ) ^!а_бълсарско%иоданст1.о; в 2)Д
че се ползуват с граждански и политик
чески права, издадени от надлежните об
щински уаравления.
;
Поемайте увловия и други книжа с»
на разположение на интересующите вся
ко нрисътствено време в канцеларията
на Общинското Управление при чиноиника по търговете, в долния етаж на но
вия театр, ул. „Русенска".
•<•

На 13 март т.; г.

П. КМЕТ: Г. МИХАЙЛОВ
СЕКРЕТАР: х. К. ИВАНОВ.

Рибарските дюгепя в раната хала
в I участък и мееярехнте дюгенн в ха
лата в II участък.

Варненско Градско Общин. Управление,

На 14 март т. г.

•

15 те стари зеленчуков! дюгеии и
7-те двойни дюгенн на пазарния площад.
На 16 март т. г.
28-те дюгени на пазарния пдощм, от
която д|ата са рибарски.
3-те ^югеня в I участък, улица Со
лунска (Б<иъв-па»ф), павилионят*1 Д»Л!
1, 2, 3 и 4 и бараките срещу Г. врги
Ш»кара, Търговското училище и до Понстанищ»*то.
18 Млрт т. г.
Отделението при Скогоб<>йв»т:« :<• »ис> :
тене тъ бтеи и шг-стях такива .п е*
щ»то мяего нл черкаряиц<,! Пюф ,,,е
при Скоте-бойн* га, Жлтнага бор-а Ги> •
дюа ч<га.е.
Ц.г*Нн

.чч

-

'

№ 5965.

:

гр. Варна, 9 март 1922 г. \. Ч
Обявява се на интересующите се, *
на Ю идущи април, в 3 часа посЛ»
обед, в помещението на Варненското 0*
ръжно Финансово' Управление, ще &
произведе търг с явни конкуренция, »
отдаването на предприемач «.тпечатванет.

и сгъването на „варненски общинск»

На 17 март т. г.

ЖодяЧЯ ! Н а т я
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ОБЯВЛЕНИЕ

Месарските дюгевя в халите в III,
IV и V участъци.
На 15 март т. г.

•

-

ВесткИК", яа теме от 1 април т. 192/
до 31 март .923 г.
•)%
Приблизителна стойност ва предприя
тието (само печатане и сгъване) е 2000<!
лева.
Искания аалог е 1^00'-л«*^а в бл&
к<»во уд(»{'т«к''|1^ние. 1'
'•••'•УТъ»жиит^
,вп'- мчг-«г д» се щи/
ГЛ4-Ж1НГ

ВС.-

щ н и е г о -.ял
чиновник*
т р ,

ул--'Р,;--

.

")

&-ТЧ-

>ц
*|н

<-'Т

"•••-:

ч-1

1>*ч

<,чр,- 4 ,д
"•••:••••.•-

от

н

П»И^

УПОа- .1»-»(И«-,
-:;-

ч' «ял ге*

• . •"..:

••;•..

^

КМЕТСТВОТО

