ВАРНЕНСКИ
8 д a в a

-Зайавноката Гjp^дoкa,cX5rп^:зa:a,.

MSЛИSA ВСЕКА СРЯДА.
• Абонамент 60 лева годишно.

3А ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА :
0фi!JUШHИ; на дума по 1 лeщ мгjtnane, дата и
подпис по 3 депа.

Един брой 1 лев.
Beичкв що вe oтнaeя 8а вестника, да се йвнpaщa
до редакцията, кметството — Варна.

Частни; на дума по l· дева, а на кв. ом. по 1*50 дв

Повече гражданска доблест и съзнание.
Плaчeйнqтo положение, в което се
нaмкpa .общината е известно па всеки
гракданав, '
." ч
Heмa нари, за да се удовлетворят
нгн-пaлeiкaщитe нyкдв на гражданството.
йнa квapгs/rи·" без чешми, без * електри
чество.- Общинската yпpaвe, които пe
може да бsдe ма6ка за едни, s мащеха
на други, дsлг й се налага.да yдoвлeтвo• ре попе тия cжщecтвeaи нужди. ЧипoвяиЧ-re в общината не cs получавали зaплa' та по за вeuoлкo месеци. Те- пмaт семейст
ва, които от тex чакат даraпрехранят.
-Oбщ-пaтa,гa;.дй i:ыa. дo;5pa 2.iipeдauau
cлysитesи, требва редовно да EM плаща.
Не и-за едното и sa другото н sa вcичio необходими еж пари, а такива нeмa.
При това положение, разбира се,
трудно се управлява! Тричленната кoч aнeия, която бе повикана да звeтaиe яaчe.ю в oбщsнaтa, разбрала своя гpaвдзяcки дsлг, не дesepтиpa, а cиfдo пое кор
милото c готовност да употреби макси
мум усилия, за да се справи c трудностите
'• избави общината от нecнoeнoтo пoлo·
seвae, в което се намира. Трудна е
задачата, но пasaд пuмa пращане; ПжpБШ5T източник, чрез които тя сметва да
удовлетворя вeкoн csщecтвeшш нysди
на ,s гражданите, това еж зaджлкteш;ятя,
както писахме и в мввaлия брой, на от
делни лица, които имат кжм oбщшiaтa.
Има граждани и то повечето c мпor · добро материално cжeтoяниe, които
"Я-Я”-Я"—»™>

По трудова повинност.
' 0г три ГОДИШНОТО приложение на тpyд·вaтa повинност всички ние чувствуваме
годената и всестранна полза, която носи
закова за трудовата повинност.
Това се чувствува, както в градовете,
така и в селата, но изглежда, че eeлoтo
в това отношение ё sвминaлo града. Това
се обяснява c факта, че в селото хора
та повече работят отколкото приказват.
До вчepaпraнтe управници c тоя вжмpвc по-малко са се гледали на трудо
вата повинност като на нещо временно.
Днес обаче, когато управлението е в psцeте на една организация, кoaтo е твopиeлкa на тоя закон, то трудовата пoвEннoвт ще се направят нoвeте реформи.
За вoeмeннaтa трудовата повинност

8а 1 иди II страница — удвоено.

чaй не е нейна мшa, тай като нейното
място не е тук.
Ако иы:iшe :;а;ште]>ичианосг н инициа
тива", TC1.& uлмaiиe да се пpoдж.шuna така,
• Иыafcки пред вид целта aa трудовата
нoиипocт, днешната Tpич.itua Общински
Комисия, по той 'iжиpoc е ::aп·iiitл.ia ш*
*'Дiю oш.oьинu·, >• п о в скоро ir.iнt* щ<·
тре6са ;« се цpii.!c·asи, а u·im. r. 1. Ще
си учреди r.ypc по омщпрг.твч и лoяapcтг,o, които кjpc иомеетеи г, лoлou;;i! pa;icf·дяик код ржковпдствою -)iн Уiфtisиreля, ще се обучават дeкнцii как да oбЛa-

джлa;aт sa дaпsци, paзд. такси и дp.
доста значителни суми. Не .знаен защо
още не ся се нздsлaилп. Знаем само
това, че aшoro от тox и сега след като
еж дадени строга нареждания на финан
совите агенти да не щадят никого се
ыsчaт c pasличяи средства да не се
издължават.
На тex яке дaл;кнм да. напомним
тoвз, че когато к> си имат в кsщи во
дата, електричеството н мaaзитe им, uжл!
пи c джpвa, има граждани, конто на
rOpOДlШtT "ЛОЗИ И ДpЖ:!ЧГ:Ta. 'J.Vи Дf!·l·ЦИ.
преки че се шмзyв.тr <: еднакви, прага
предимно, дsщi pп па .«,-:·.яnи. ще ичjtлeaa-тo-тex. t тая •*•vй%кк:;'' ·5cг*-тздй,· Gcu
кaт 3'.\ c??)C eг. 'и .i'u се;.:-- i» тгото "TiT'iя'ыK"
електричество и джpвa. в кжщи.
полза. Клон от тоя курс ще има в зелен
* Hпira семействата на тия хора треб
чуковата oбщru;cкa градина, u e ю rsщo
ва ce^ оставят да мжpзнaт и се разбо
подбрани девици ще рабочат.
ляват от студ? Hiшa тexш:тe деца ue
Eдpп курс — uo плетене риболовни
искат при по-добро осветление да учат
иj·eжи,
rpi.бoce. тaлш;ни е cжщo нале
уроците си? А EЙKRO е положението н;i
жащ
и
на
местна пoчta. Това ще бsдe
семействата на общинските чиновници,
нещо
рациопа.шо.
Общината ще набави
когато опия, които rп пsджpжaт не еж
инструменти
и
материали,
които инcтpy·
получили за толкова време пари?
s:eпiи
cтpyтaт,
почти
ш;щ<·.
T;ш под pжНие апелираме EЖM длsгкницнтe aa
КОВОДСЛЕОТО
на
e,·кa
инcтpyкropкa
ще се
общината да инат повече гpaa;дaнeкa
пpoпзгesдa
и
учи
занаят.
Девицатл
ще
доблест в ежзнапие, защото, когато се
научи
едно
доходно
занятке,
а
от
пpoкасае вжпpoca за удовлетворение па нуж
дa.т.Caтa на мpcлmre, конто ще се «uspaди, каквито ги упоменахме пo-гope, все
бoтят
общината ще има едно доходно,«<·po.
ка тре6па да тури pжкaтa ;:a capдцeтo
си и да не чака зaдaлжeнпятa му кжм
3. Курс но цi·eтapcii;o. — Условия
общината да се прибират чрез запечат
имаме, paкi№oдпд·л cжiцo, н помещения
ване на каси и други крути мерки.
— c·aщo. Само янч:aтa е i; cжcтoяuиe да
Повече гражданска доблест и сжзиание,
и:ir.n!;кдa иежгитс цп.·ieнцfl- Тя обича
цвtппa нoi;cчe от гееки нrнбн гледала,
пригаждала н култигиряла пait-p:tцкoнa.ino.
па ыжжeтe ще се спрем в един от ид
ните вpoeвe.
Geгa ще дадем едно нueuиe по ор
ганизиране физическия труд на дetшцнтeтpyдoвaчки, които пжpвиre смени от тих
работят в разшие общински и джpн;aвпи
учреждения. Такива има и в нашата об
щина. Разходете се в която щете стая и
Вие ще познаете, коя от госпожиците е
тpyдoвaчкa и коя — чиновничка.
Tpyдoвaчкaтa стои неловко в стола.
Тя или си чопли ноктите, или надвесена
над някой чинoвпик го зaдиpsa, като
пита:.„как да пиша това" или: „как да
? направа онова*. По то3н начин, тя ос
вен, че не пренася каква да е полза, но
е бреме на службата, като c постоян
ното си питане и paзтaкaнe cпжвa рабо
тата кa чиновниците. Това, в всеки члy-

<i. Курс но иcпycтвcнo цt:cтapcтБO.—
Kaкsв хубав и деликатен зatшnт! Идете
в Европа и ще видите хиляди, дд-шщи и
работилниците да работят иcвycтueии цве
тя. Това е цял пoмиижк, който без ка
питал носи приходи.
Лiua частни курсове t"цветарство; Цвeтpплат (xsf""
paбoтвa.
.«,tfsв курс
даде пpe
,u жени, от която*
днес из.те
.инструктори и устройват
курсове кa
г o c a в Ho8и-нзsap и №>/
вaдня.
За пoco lягe п о - г о ^ | я | г ^ г
не се искат
W a n , а m 1-*7
и инициатива.
От така ci
в които ще pac

v · \f
Wнктe mщf
W rnxseof

вaчки, ще се назначат инeтpyктopки, на
които заплатата, както и инвентарните
пeивaдлeжнoeти, ще се изплащат от про
дажбата па всичко що те произвеждат,
като произведените работи ще се прода
ват в общинските магазини.
(следва)

По. водоснабдяването.
Градската тpнчлeнa комисия, в же
ланието си да даде поток за пo-бspзoтo
и нaлeжaщe блaroycтpoйвaпe на града,
без да жали труд, време "и средства е
предприела вече редица проучвания в то
ва отношение и е наредила до съответ
ните технически органи, да приготвят
всичко необходимо за по-скорошното пpeycнявaвиe и peaлизиpaниe на някой oт·
иo-вaжнитe и п р о е к т и а име н о :
— вoдocнaбдявaнкeтo на новопостроени
те квартали около града, както следва:
' * 1) Да ee построят две чешми в квар
талите между града, памучната фабрика
и тypcкo-eвpfScкитe гробища,
2) Да се построи за coгa една чеш
ма в циганския квартал не но далеч на
10О м. от еврейските гробища, като не
зависимо от това се paзyчи вsпpoeн. за
построяването на още две чешми.

0г yмpe;ieтe са само 2 от остри тsнфeкцивнн болести, 11 от охтика, а оста
налите от равни болести.
Родени са 109 бaлгapп, 19 ыoxaмeдaiisi, 3 rspци, G евреи н 13 други на
родности, а вcиi·зo 150, от конто 82
кaжви и 62 женски.
През ноември месец еж умрели всич
ко.77 души; от които 52 мsжви и 25
женски; а родени са 11З, от които 54
мжжкн и 59 ЖOHCER.

нов тжpг в csкpaтeн срок за отдаване
под нaea на oбщянcкия дюкян, находят
се на „Балжк tlaзap" (бивша ,.Mopcкa·.
Ваза").
., 2. Препис от настоящето, iюcтaнoздeниe ведно c един екземпляр и пp e a a c
от пoeынaтe условия, да се изпрати на
господина Bapueнcкня 0зpжжeн Упpaвятeл за сведение и yтвapждeннe. .">

Oбщинcнa житна борса

гp. Варна, 29 ноември 1922 гoд.

На 1, 2 т. а. са докарани 9 кола
жито продадени по средна цена 406*80
лева xeкr. Mиcиn' 12 кола upoдaдeua но
средна цена 262 30 леви xeвт. Овес 1
кола продадена ao средна цена 140. Боб
1 кола 600 килограма _ь psж 2 кола
продадена по средна цена 2725О лв. xeкт.
На 4 т . м. cs ' дosapaнн 27 uoлa
жaw, продадено по средна цена 40о лв.
xeкт. Eчмик 2 кола продаден по средна
цена 277 лева xeвт. Mиcнp 24 кола
продаден по средна цена 248 лева xeкт.
Боб 1 кола. 570 килограма,

Варненската общинска тричленна кoмнвiш 'в cяoтaв: председател Гoвnoдия
Ангелов-— членове: Яни Андреев а
Ивaя Жеков, като взе пред внд костуе
мата цена вa дapвaтa oг oбщвнвнcтo
ceчвщe за общината, пазарната цeaa на
дspвarд н желаейки да бsдaт те по доcтsпaи за кyаyванпe от гражданите.

ПOCTGBQBЛeSgЯ

,
№ 142
3) Да се построят още две чешми в
гp. Bзpпa, 2*2 ноември 1922 r.
кварталите, отстоящи ceвepo-изтoчнo от
шосето Варна—Добрич, между новия ка
Тричленната кодасиа приВираеисканал и града.
тa Градска Община в cacтaв Председа
4) Да се построят още три нови че
теля Г. Ангелов, членове: Явя Андреев,
шми, освен csщecтвyющитe по настоя
и Иван Жеков при oбesssдaнe вaшpocэ^
щи* тpн такава в новитет-дебруяж&ненн;—|— ЖTp”йp^нTkfiГнa ^Шл^ШтoПГгpTBapквартали, отстоящи източно от града, ме
нa „на основание чл.- 136 букви" f„з*
жду казармите, Koкqpджa и градския ло
„и**" и „м" и чл. 19б от закона за бюд
зов разсадник.
жета, oтчeтнocтa и предприятията, Освен това, наредено е да се прока
ПОСТАНОВИ:
ра едно разклонение и по нoвoypeгyлиpaнaтa част на yл. , Kaвapнeнcкa" в111
Да стане доставката на брашно за
yчacтsк, като се построи на тaзн улица
два месеца по доброволно earлacвe.
една чешма, която да сближи далеч сто
За нзвapшвaнe на споразумението
ящите вsтpeшни гacтo населени турски
да се издаде заповед за назначаване пред
квартали, изостанали без вода вследствие
видената в чл. 197 буква „Б*7- от c«яeyperyлиpвeнeтo им до сега.
щия закон КОМИСИЯ.
Hapeдeпo е caщo, да се увеличи пу
Настоящето постановление да ee пред
щането на водата от peзepвyapитe вa гра
стави вeДнara на yтвapщeняe от госпо
да c още по два часа сутринта н след
дина Варненски Oвp. Управител, caглacобед, като постепенно се увеличава вре
нo чл. 158 от cжщнii закон и Oapжжнo
мето, до saтo консумацията позволи да
№ 4660 от 26. ГV\921 гoд. на Мини
, се пуща вода нpeз цeлии ден.
стерството на вsтpeшнитe работи отде
ление изборно. - · · .
Това ще бaдe парната cтauкa на
комисията в това вaпpaвлeниe, но ней
.
№ 162.
ното желание да двдe на гражданството
всички ония блага от пapвa необходи
Гp. Варна, 6 декември 1922 roд.
мост не ще се спре пред нищо.
Подписаните, cжcтaвляющи тpвчлeнaтa комисия по Варненската градска
община, в cacтaв: Председател — Госпо
Из дeйнocтa на отделенията и
дни Ангелов и членове: Bни Андреев и
Иван ,Жeкoв, разгледахме''приготвените
службите при oбщин. управление.
специални пoeмни ycлoввя за даване вa
предприемач общинския дюгeн, нaxoдящ
Санитарно отделение.
се на „Бaлaв-Пазар" (бввшп^ „MopcвaПрез месец октомври в общинските
Бaзa") за вpeae от cлючвaнe*вa догово
амбулатории са прегледани 915 болни,
ра зo 31 март 1926 гoд.
от които · З81 - нsжe ,н 564 жени, c 556
Като взехме пред вид, че тapгaт е
' . покорения.
обявен три пати и не се е cacтoял по
неявяване на конкуренти, а сега, когато
I ч ^ През cдщия мгceц но домовете са
Комисията поиска да го отдаде под наем
^^•врегледанв 152 бол пи, от конто 50 мапо доброволно caглacнe се явиха невол
^ . ^ ж e й ^ Ю 2 жени c 27 повторения.
4
но
души да го иcвaт,
'
а,
Щ§vз месец oвтoaвpн са умрели 44
§ fжЩjfjl, 12 мохамедани, 3. rapци, 1 eПОСТАНОВИ:
J* гpefн*н 4·.други кародноств, а всичко
Иcкaзвa
мнение да ee yдoбpят тук
§ ·6|£ #jкo?ф.32 ыxmи и 32 жeиcitи.
приложените
нoeини
устовия и » • < •
***
О
*^ №

. '

№ 159

ПОСТАНОВИ:
Cypoвaтe дзpвa на общината в об
щинския склад за джpвa да се продават
на нyждaющитe се граждани по цена
500 (петстотин) дева тооа нapeзaни, а
не вapeзaни по 480 лева тона.
Председател: Г. Ангелов.
•'

Члeяoвe:f Я D A »ДP в 8 ·

\ Ив. Жeнoв.

Taнeaтa смет.
Граждани негодуват от оценката на
таксата смет. Tpзчлeннaтa кoыияия, коя
то eн е cжздaлa за цел да yпoтpeбi
всичко вaзмoжнo, за да се избегнат не
доволствата, за. да се види доколко тя е
причина за това нeroдyвaнe, дялжи на
разположение на ивeки гражданин да
прегледа докладите на комисията в ре
шенията на бившите общински esвeи
по таксата смет. Като имstт . пред. в§д
след това гражданите до кsдe се про
стират правата на тричленната кoмиwя
й дали тя може aoapaвв тбвa, ?ёoefo i
направено от бившите oбщянeки управ
ници по вsпpo·нaтa такса, да ся напра
вят-своето заключение.
„•-

По благоустройството.
TpичлeнRтa Общинска Комисия е ре
шила на пzpвo време да направи в т·r
вa отношение, следните подобрения: Д»
ee нocтeлн c кaмaни площада пред »eлeнчyкoвитe магазини в халите. Работата
e_ почната вече от нeкoлкo днн. Да се
почисти н поправи пsтя до новата мит
ница, а така cжщo да се шocиpa п*тя
до гарата. .

Cнoтoбoйнaтa.
За - времето от 1 до 7 т. м. е изклaю:
Ждяp добит. 157 гл. дaiи 20,739 вгp.
Дребен „
66О гл.
, 17,384 кгg.
А вeичкo
817 гл. дали 38,623 кrp.
Унищожени от различни болеете а
именно:
1) 1 вол 49 ыp. от тyбepкoлeм. ~
2) 1 вpaвa 56 кгp. от гнойни aбцec*.
3) 2 cвннн 90 кгp. #т цяeтицepвy*

Jjpuи

uu

Шpнeнeки Uбщинeки Веетвмк
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На заседанието па Bapнeнeки град
ска общински cжвeт в извжнpeднaтa, му
сесия на 26 октомври 1922 гoд. в 6 i.
вечерта в зала „Cвeдинeниe".
РЕШЕНИЕ № 4 0 з Г
Удoбpявa се [постановлението Л· 62
от 1921 гoд. иa бившата тpичлeнa вoj№cия за oтпyщaнe местата на дружест
вото „Бездомник" вa нoйтoямa указ.
Цените на местата, които c* опре
делени да се раздадат на бездомниците
за построяване жилища от един до пет
лева квадратен мeтxp, eaopeд положени
ето, oтдaлeчнocтa и изложението на ме
стото, което да се има за pжкoвoдcтвo
ai Комисията,/която ще оценява и 'раз
дава местата. Понеже самото качество
на член от дружеството „Бездомник" не
c&здaua нeкaквa превилегия, които от
тex отговарят на общите пoeaши условия
да получат на равно c другите бездом
ници места «а жилища, само' че за тези
-от дружеството „Бездомник"' местата да
бiвдaт в един квартал—този който дру
жеството визира в своето постановление
за oтпycтнaтитe места. РЕШЕНИЕ №*405.
На вещите лицз, граждани назначе
ни от oбщвдcкия e,xвeт на специална
работа, именно д-p Димитров, Ив. Baeкoв, Димнтp Пеев и T. Xлeбapoв — за
Aяpeглeждaнeтo на брашната по прехра
ната на варненското население да ee
заплати по 40О лв. общо вжзяаграждние'
Сумата да се изплати от § 5 п. 1
-j. г. бюджет,
РЕШЕНИЕ Л6 409.
I. Да се oтcтaпи на Варненското
Ловно Дружество „Сокол" на условно
използуване общинското место от осем
декара c граници: бжлrapeвитe гробища,
фpaнцycsитe гробища, морският бpeг и
кавала на нзтoк от бжлгapcкитe гробища
по приложената скица.
II. Ловното дружество „ Соколй се
зaдsлжaвa да построи модерно стрелби
ще и солиден ловен дoи-нyзeй по план,
предварително yдoбpeн от Общинската
техническа власт.
III. Зaдsлжaвa се дружеството p.
засади местото c плодни дspвeтa и го
oбspни Б парк по указание на начални
ка на цветните градини.
IV. При използуването Ловното дру
жество „Сокол" не требва да уврежда
интересите на общината и
V. На дружеството „Сокол" се раз
решава, ако пожелае, да издигне вж8пoмeнaтeлe» пaиятник на пoдxoдящe место
за падналите през во3ните членове ловци. .
РЕШЕНИЕ J 6 410.
Прие се следната програма за при-"
лaгaнe труда на тpyдoвa-,итe за 1922
1923 roд,
ПРОГРАМА.
1) Пpoджлжeнвв корекцията вa фpaн, гeн·вoтo дере и пoпsлвaнe ямите около
,бpeг·вeтe му.

2. Корекция на кoкapджaнeкoтo дере
я направа на «г6орения преграден зид
до махалата Koкapдгкa за oтбввaneтe во
дете кsм морето (П1окара).
3. Изравняване па yлкцнтe до ннвeлaцвятa между арсенала и Kaджp-бaбa
изpaвяявaнe на местата около тези ули
ци, определени за складове па горивен и
строителен материал, изравняване ули
ците „22 лиuия" и то ширинето му от
улица „Дpинcкa" до yл. „Крайна".
4. Да се урегулира ” местото за нo·
ввifгpoбaщa. Урегулиране местата около
Електрическата централа и пожарната
кoмaнд, за парк.
5. Изкoпaвaнe на нощни ями в ра
йона на памучната фабрика н почиства.
не па улиците в града.
6. Даване трудоваци в разните кул
турни отделения дето се укаже нужда.
7. Шocиpaнe улиците „Шуменска" и
„Плевенска* и направата на жeлeзпara
ограда на градената градина.
Bжзлaгa се па cжoтвeтннтe отделения
да cжcтaвнт нeoбxoдимтe планове o де
тайлни сметни sa количествата, на ма
териалите, които да се употребят и точ
но изчислят на всека вид работа, по
количество както eлeдвa.
По п. 1, 2 и 3 — Техническо от
деление.
По п./4 — техническо отделение.
По п. 5 — санитарно отделение.
По п. 6 — Евентуално «ответното
отделение.
РЕШЕНИЕ № 411.
Удoбpявa протокола от 6. X. т. г. на
Комисията, конте определила повредите
на Общинската ^болница ,Парашкева
Hикoлay", които требва да се ремонти
рат, за да бsдe зданието nperoдso за
болница и разрешава тоя ремонт, пред
вид на тoв, че общината разполага c
coбcтвeннв ыaтepвaлв, като тухли, вар,
- джpвeвa работилница, превозни средства
и пp. да се яsвжpши по стопански
начин.
Hyждният кредит от 60,000 лeьa да
се вземе от разходния § 11 и. 1 на
т. г. бюджет.
РЕШЕНИЕ Л· 412
Допуща да се пpexвapлe от Юлия
Cпиpoвa купеното й място па публичен
тжpr общинско място от 250*40 кв. м.
в квартал 361 на на гp. Варна, парцел
JV· 10 вapxy Maгдeлинa Eвгoвa c пое
мане от последната, всички нрава изло
жени, които пжpвaтa' е поела по пoeмпитe условия, като след изплащането на
мястото направо ла Maгдeлинa Eвгoвa
се издаде нотариален акт за csщoт©
мeeтo.
PBШEHHE Л· 414

*

Да ee преименува досегашната улица
„Дунавска" на yл. „KpжcтюИв. Мирски".
РЕШЕНИЕ Л· 416
На основание на закона sa нacжpдчeниe индустриалеца Атанас M. Коларов
от Стара Загора, временно живущ в гp.
Варна, в yмoвнa coбcтвeннocт общинско
место в индустриалния квартал 11 пap-

'tfiйiШ »iыiiФ'Ш«Шfi&

цел § 11 cjeroящня се от 17б0 кв. u,,
кждeтo да г.риместн от Стара Загора
фабричното си здвeдeнлe яa caпya, saк»
построи фабрика вд cжщaтa ипдycтpiя.
РЕШЕНИЕ ,Y: 417
Удoбpяca се направената покупка на
25,636 килограма картофи по Г50 ла.
килограма er Марин Папазов фpaпда
вагон Варна, sa продаването иa чpe·
oбщнпcкif зеленчукови магазини на eapнeцcкiгтe граждани cжrлacнo решение
Л· 314/02-J г. Croйшtcгтa m 48,708 лв.
да се изплати от кредита по разходния
§ 36 н. 2 9 — е на т. г, бюджет.
РЕШЕНИЕ Л· 498.
Одобрява таргжт за продажбата на
cлeдyюmnтe обпишс&й места край Eвиcaнoгpaдc:;oтo шосе мe;sдy Taproвcsoтo Учи
лище и cнuapeкoтo д cтвo „ Грозд* и гa
вкзлara на купувачите кaкro следва:
I. /;. Квартал .¥

59i.

1. Тома Иoиpaтиjoв за парцел
6 от 467 кв. м. по 49 лв.
2. Creфa·i Милчев aa парцел
7 от 383 кв. u, но П 5 лв.
3. Диao M. Николов гa парцел
11 от 467 кв. ы. по 57 лв.
4. Тодор Гочев sa парцел 12
от 470 aв. м. но 40 лв.

22,883
44,620
26,бli
23,030

1Г. 1) Квартал Л· 599.
5. Петко Cлaxкapoв за парцел
4 от 316 кв. м. по 42.50л.
13,430
6. Д-p Xp. T. Русев за парцел
5 QT 433 кn. ы. uo 32 лв. 13,866
7. Илвя Бyfiuoв за парцел 6
0Т 42З «в, м, по 34·60 лв. 14593·50
8. Панайот Тасев зя парцел 7
от 265 кв, м. по 106 лв,
28,090
•9. Дим. x. Xpвcтoв за парцел
8 от 273 кв, ы. по 74 лв. 20,202
10. Пан. Джaмбasoвзa парцел
9 от 319 кв. и. по 68 лв. 21,692
11. Ангел Риболов за парцел
10от 315 кв. м. по 110 лв. 34,650
1П. В Квартал Дr 581.
12. Ив. H. Шoтaкoв за парцел
i от 433 кв. м. по 48 лв. 20,784
13. Бор. В. Георгиев sa парцел
3 от 505 кв. м. по 39 50 л. 19,947*50
14. Aлeeaндp Генчев за парцел
б от б45 к». м. по 37 ле. 20,166
1D. Koтю Лyлчeu m парцел 6
от 370-KE. и. иo 51·60 лв. 19,055
16. Чopню Керанковза парцел
9 от 506 кв. м. по 36 лв. 18,180
17. Георги Koi;тoв aa парцел
12 от 3б0 кв. м. по 75 л. .26,250
18. Боян Станчев за парцел
16 от 489 кв. м. по 38 л. 18,682

Още по ббздомшгаескня влшpoe.
Понеже лице на местото на подалия
си оставката H. И. Димитров е вече
назначено, наскоро ще почне раздаване
то на дворни места. До сега са пocтsпили заявления до комисията около 2000.
Тричленната кoмиcиa в желанието си да
се разреши по скоро бeздoмнвшкai в«пpoc ще даде нxлнo cждelcтвиe на ко
мисията по T. II. C
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Санитарно отделение.

Cжrлacнo обявят» # 25О на кoниeвятa по Трудов Швeмл. Coбeтя. пода
лите заявления за двopнн места ще по
дават следния образец:

БОЛЕСТИ

Подписаният..
жител на гp. Варна н жнвyщ
y-acтiк, yяицa„....„
.....JЬ
по зaняiиe,.
деклари
рам следното:
1. Аз лячпo, както и csapyraтa ми
не притежаваме никиквн недвижими нмoтн нзpaзeня в кжщa н двор в пределитена Царството я в град»;
2. Аз, както и cxпpyrar» мн, не сме
по отделно единствени наследница на
податели влв роднини, КОЙТО притежават
недвижими ,ямoти изразени в кsщa нля
двор в Варна н в. пределите на Цар
ството.
Настоящето дeклspнpaм пред общин
ската кoйнcня uo Труд. Пoзeмл. Coбcт.
:

_

Всичко от
0 - Ум 0 нaч. на
Имa Зaбo здpacтaепидемията
рели
шe лели вели
вaт
ваб. yмp
;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларатор:

Бюлетин за движението на заразителните болести в града.

.•__.

Печатница на „Д. Тодоров® .—. Варна.

15. V. 922 г.

.Scarlatina

4

2б

Diphtheгitis

1

8

24. IX. 922 r.

64

8. VII. 922 г.

1

Morbilli
Typhus abdomiиalis
Tusзis convilsiva
10. VII. 922 r.

Dysenteria
Variola vera
Typhus exanthematicus
Typhus recurrens
Parotitis epidemica
Erysipelas

Електрическото отделение.
Ilpeз мёeeц ноември се извжpmнxa
cледните работа:
1. Постйнйха 106 заявления от BapвeнcEи граждани за разрешаването им
нoвн или дoпsднятeлпи инсталации и в
зависимост от положението на домовете и
заведенията и дали caoтвeтпитe трансфор
маторни постове са пpeтosapeш!—на eднв от тex молбите се удовлетвориха, а
на други не.
2. Провериха се и поставиха на бeзeлeктpoкepни до села ннcтaлaцян 59 eлesтpoмepa.
3. Направи се проверка на лампите
н cвeщaтe в домовете на 20 клиенти на
електрическото отделение.
4. Пдoнбнpaxa се лншннтe лампи в
домовете'на 4 кдгзеяти и то по тexнo'
желание.
5. Oгплoмбяpaxa се лам6ите в дoыoEeтe на 10 клиенти на електрическото
отделение и то oлeд изтичането на eдBOГOДBШHШJ лepиoд.
6. Направи се проверка на лампите
и свещите в домовете на 12 клиенти и
то но тexяo желание и uaпpaвп cжoтвeтнoтo разпределение за иnплaщaвe израз
ходваната електрическа eaepпш от нае
матели и наемодатели.
7. Откриха се 97 нови партиди за
електрическото осветление.
- 8. Закриха се по подадени зaявлeввя н след нaдлezшa проверка 29 пар
тиди на клиенти на eлe·sтpaчecкoтo отде
ление по разни причина.
9. По подадени заявления и след
нpoвepкa, по причина ремонт—снеха се
4 инсталации.
10. Скачиха се 62 нoвн и дoпялннтeлнa инсталации.
11. Направя се план на района на
17 трансформаторен пост.
12. Изравходвано е през изтеклия
месец 29,522 литра гaзйoл.
13. Изразходвана е през изтеклия
месец 67,630 килoв. часа елек. енергия.
14. Cжбиpaxa се eнepгичecви от кли
ентите на електрическото отделение су
мите по изразходваната от тex електри
ческа енергия.

Начало от епи
демията* от

Варненско Градско Oбщин. Управление.

C постановление Л”· 146 е yтвжpдeн
• J6 583.
произведения на 28 м м,» тжpr за отда
Гp. Варна, Ь6 ноември 1922 гoд,
ване на предприемач пашата за дребния
добита8 (овце) в общинските зеленчуко
Лo силата на чл. 64 от зasoнa за
ви гpaдяви: „OpтaЧaиp к и „Eapa-Бyктрудовата поземлена собственост и чл, 90
лyк„ вspxy CTQЯH Андонов от гp. Вар
(новото изменение) от закона за град
на, sa през тазгодишния сезон за 20550
ските общини
(двадесет хиляди петстотин петдесет) лева
и пашата ij зеленчуковата градвна-^НбйВсеки cтoпaпин-пpитe;кaтeл на лозя,
вepджкs" вspxy Xaлил Бeкиpo.в от Вар
градини/' ливада и ар. в срок до 31 тoна за през тази годишния сезон за 800о
гo, да декларират зeмвтe си, caoбpaзнo
(осем xвлядв) лева.
r'
новото измерване, като „подаде деклара
Oбщйнaиия тeaтд. Peпepтyapa през
ция в общинската комисия но T. П. 0.
таз седмица вторник — Народен враг
Готови напечатани декларация се
драма г» 5 действия от X. Ибeeн.
намират при общинската каеа^ гдето
Среда — Чудото на Се. Aнmoнuй
всек0и гражданин може да си получи
пиеса в 2 действия от Meтepлвнг. Пред
-нyjкднoтo му количество, срещу заплаща
ложение кoaeдйя в 1 действие- от А.
не кoeтyeaaтa за нзпeчaтsaнero им стой
Чexoв.
Чeтвapтaк — Бжн6epu”· комедия в 3 ' ност от 1 лев екземпляра.
Предупреждават се стопаните на зе
действия от Оскар Уaйдд.
ми, че тия от тex, конто укрият или в
Петак — Свад6ата на Epuчuнcкu
пoтмaлкo декларират, то по силата на
комедия в 3 действия от Cyxoвo-Kaбилин.
чл. 64 от горния aдкoн, земите им ще
Неделя — Чудото на Се, Aнmoнuй
се изземат безплатно в полза на фонда
пиеса в 2 действия, от Meтepлaнг.
sa T. П. C.
.
Предложение, комедия в 1 действие
ч
от А. Чexoв.
. . . Председател на Общ.
Tpнчлeнa Комисия: Г· Ангелов.
Bapн. 05щ. Ком. sa Труд. Пoз. Coбcт.
Bepнo c oprинaлa пpп Bapн. Град.
Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
Секретар: X. H.' Иванов^
№ 250
Варненско Градско Oбщин. Управление.
Варна, 8 дoкeмвpи 1922 гoд.
Варненската Общинска Eoaнcня за
ОБЯВЛЕНИЕ
T. П. C. подканва всички ония, които
Д» 26,343.
са цoдaли заявления за дворни места да
подадат в комисията в срок от ДЕСЕТ
Гp. Варна, 21 ноември 1922 гoд.
ДНИ, считан от днес, шtcмeнни декла
Обявява се за знaннe, че в пожар*
рации, че не притежават нито той, ннтo
нaтa команда се нaмepвa eдaн безсто
пак csпpyraтa му, в Варна и в Царст
панствен (ювa) кон на 12 гoдвни, кocжи
вото недвижими имоти—кxщa или двор
кестеняв, на челото и на гpжбвaкa има
но место, а, тaкa.csщo и наследствени
•JJeдн влакна, който на 18 декември т. r.
инoти. На нeпoдaлитe декларация молби
в 10 часа пpeдн обед, ще се продаде
те им не ще бждaт удовлетворени. По*
на tapг c явна конкуренция на пазар
далите такава се предупреждават, че за
ния площад пред пожарната команда, aлsжливн сведения ще отговарят углавно
кo до тогава не се явн cтouaнинa му Дa
и ще им се oтмeнaт местата безплатно,
го получи, като установи пpaвocoбcтвeядаже и ако бaдaт застроени.
нocтa му c нтждннтe документи.

Зaпoвeдвaм:

ОТ КОМИСИЯТА.

ОТ КМЕТСТВОТО.

