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Един брой 1 лев.
Частни: на дума по 1 дева, а на кв. см. по 1·60 лв.
Всичко що се oтнaca вa вестника, да се ивпpaщa
до редакцията, кметството — Варна.

Смяната па Централното Управление
вaлoжи n смяната на Тричленната Ко
мисия в Bapяa. Положението в което се
прие общината от новата комисия, бе
дo-вeчe от плачевно и поради това, на
новата комисия се в&злoжи една от нaйxeжквтe задачи — да се справи c това
затруднено позожеяие и да се тури на
чалото на една друга общинска политика,
която требва да се следва c твapдocт и
постоянство c риск за тия, които я след
ват, че ще си навлекат неприятности.
Oбшecтвeнникa, следвайки слоя пат,
вe ще трябва да се «праска от това, че
на отделни лица ще се caз”элжт непри
ятности, или лично той ще из iuтл таки
ва. TДё трябва да се* вapви но нaчapтaния пат, ако се. желае постигането на
поставените задачи.
•В тая свои политика йoмиcиятs иска
подкрепата на гражданството и апелира
ESM последното за подкрепа в всички
дoJpи начинания.
За тaa подкрепа се апелира, защото
комисията изхожда or положението, че
всички граждани са еднакво зaдsлжeни
да работят за. доброто на общината, коя
то не е нищо друго освен едно домакин
ство, на което cлs членове всички граж
дани без разлика на пол, народност н
възраст. .'•
Това домакинство от бившeтa три
членна комисия бе занемарено до upecтжпнocт. Общината се 6г oбapнaлa на
едно учреждение, cлyжaщe само за oxpaнвaнe на лица, служащи но за интереси
те на общината, а за цели егоистични
яли партизански. Безразборно' назнача
ване на чиновници, без да е имало ну
жда от такива, без да" се е гледало на
пoдгoтвeнocт, това е било система, която
не малко е докарала положението на об
щината в днешното й cacтoяниe.
П&pвaтa задача на Комисията бе да
се справи c тоя вaпpoc и при разреша
ването на който "общинската управа, не
се е водила от партийна cxoбpaжeния.
Csкpaтuxa се маса служби, уволниха
се caщo маса вeнyждни надничари c цел
да се направи eкoнoмия.
•''•'.'•• Пристави се к»м смяната на персо
нала, но това пe стана безразборно, а
постепенно c един строго определен длан,
в вoйтo psкoвoднoтo начало бе — да ee
поставян добри и иsпитaни в своята чест
ност чиновници. Може би еж дoпycтнaти
гpeвrкн вo ще бддaт изправени, щом се
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види че интересите на общината пока
жат това. .
” . •'
Днес може да се каже, че в общи
ната Eeчe има друг ред, който cаваp·
шeнuo се различава от опя, който бе upп
бившата тричленна комисия.
Друга вадача, "която веднага си пocтaви новата общ. управа — това бе
вжпpoca sa прехраната, за поевтиняване
па живота. Пристани се, кaм uopыиpoвки на предмети от пжpвa необходимост и
c това се постигна не малко.
Дпec гражданството в Варна има ре
зултатите на лице и то ще си отговори
само, дали е пето направено в това на
правление. Грижите ,кдм бедното пaceлeниe, живyщ?пe кsм.кff,ilaитe„iitйpтaлищe бждaт една от главните задачи на
новата управа.
Да се csздaдaт условия 'нo·eпocuи за
тия, които са поставени най зле, това ще
бждe главната задача. на новата комисия.
Контрола в изразходване па общин
ските средства, разумно xapчcne общин
ските cpeдeтвн, за цели належащи, eкoнoмии, избягване излишни разходи и cжкpaщaвaueтo им · до минимум, ще бaдe
задача на новата управа, за да може да.
се тури началото *зa стабилизиране фи
нансовото положение на общината.
Града бе занемарен caвapшeннo. Чис
тотата нpeнeбpeгaaтa и иacбщe н сани
тарно отношение caвceм малко се е ра
ботило. Новата управа ще насочи своята
дейност и в'това направление. И тук ще
се срещнат неприятности и трудности,
но нaчapтaния пат ще тpябвл да се
следва.
Днешната Тричленна Комисия няма
да си поставя за цел, изuxлнeниe на го
леми нeкaкви мероприятия, защото за та
кива нито средства има, нито е време
сега да се цpиcтaпвa кaм такива.
Да се задоволяват най-належащите
нужди на града, това е пapвaтa цел на
временната управа.
В 'това отношение направи ли се не
що, което c oткaдвитe средства : на об
щината може да се направи, временната
Тричленна Комисия ще нaпyeтнe управле
нието, смятайки, че е изпaлннл своя дsлг.

Пoeмни условия.
4леи 1. Варненското Градско Общ.
Управление отдава на предприемач- дос
тавката на 350,000 (триста петдесет хи
ляда) кгp. raзBoл.

За I иди II страница — удвоено.

Член 2. Доставката на. гaзйoлa ще
стане по части — па партиди от по две
цистерни, като всека партида nдe се до
стави в paзтoяниe на 20 дни от поиск
ването; обаче общината си запазва пра
вото да поиска доставката и на делото
количество гaзйoл, което в paзтoяниe па
30 дни от поискването — доставчика е
длжжeн да го достави.
Член 3. Гaзйoлa ще се достави в
двора на електрическата централа в. об
щински варели. .B§peлитe са складирани
в електрическата цeuтpaлa и всички раз
носки по пренасянето на пpaзднитe ва
рели до местото на пжлнeнeтo им, тия
за пaлвeнe варелите и зращането им на
_Л£CTJШLJisлвu_ii електрическата центра
ла са за сметка па предприемача.
Член 4. По качество raзйoлa требва
да отговаря на следните условия: отно
сително тегло при 15 Ц 0.880—0.890.
Точка на вaзaлaмeнявaнeтo (температура
при която гaзйoлa отделя лесно запали
телна газове) определена: а) c апарата
на Mapтeн Пeнcки над 65 Ц и б) в от
ворен тягaл над 75 Ц.
Член 5. Отдаване на доставчик ще
стане чрез тspг c тайна конкуренция
cжrлacнo чл. 142 от Бюджета за oтчeтнocтa и предприятията, като офертите ще
се приемат до датата и часа определен
в обявлението.
.
Член 6. llpиeмaue на дocтaвкa”тa по
качество и количество става в Варна
след като се направи анализ от хими
ч4еската комисия назначена от г. Кмета,
Член 7. Ако анализа констатира, че
гaзйoлa не отговаря на пoeмнитe усло
вия доставката ще се счита не станала
в предприемача е длaжeп да достави в
пpoдaлжeниe на един месец друг гaзй0Лi
В противен случай общинското управле
ние пocтaпвa caглacпo член 8 от на
стоящите нoeмни условия. Не приетия
гaзйoл се вpaщa обратно на предприе
мача на негова сметка. Haй-кacнo 10
дни от пиcмeннoтo eжoбщeннe на пред
приемача, че доставката му се вaзлaгa,
този последния е длaжeн да сключи c
общинското управление договор и да го
представи в този срок надлежно подпи
сан и нотариално заверен. Ако предпри
емача откаже да сключи договор до опре
деления срок — залога му се конфис
кува в полза на общинската каса и об
щинското yupaвлeниe има право след то
ва да произведе нов тapг и да поста пя
както намери за добре.
r

\Л; J Член 8. В случай че доставката за*~* кacнee от определените в cceмнитe ycv довия срок, ib всеки aaкscнeл дeи пред
приемача ще oьдe глобен c 5 вa хиляда
от cтoйнocтa на 8якseячшmi част в пpoдвлжeнвe на - 1О дай, след което време
' глобата се удвоява.s* още 1О два и ако
и след това юaa доставката не послед
ва -*- saлoг* се конфискува в полза на
oбщивcкaтa каса, договора се yничтoжaвa по право без cяд и общинското уп
равление cн зaнasвa правото да извжpши
доставката За сметка на предприемача.
Член 9. Приблизителната стойност
на доставката вжзлиsa на около 100000О
{един милион) лева, а залога за право
участие в тжpra 50р00 (петдесет хиляди)
лева в банково удостоверение па нeкoe
българско джpжaвнo кредитно учреждение.
Член 10. Изплащането става- за все
ка партида след приемане гasйoлa от
специална комисия назначена за тази цел.
Член 1 Ь Разноските по. сключване
договора, както и тия по oбeзмaтявaнe,
транспорт и дp. еж за. сметка на пред
приемача. Bapueиcкoтo Градско Общин
ско Управление се ползува c специални
облага за 6е8митер внос и блaroпpият. cтвeннa тарифа, която могат да се из* uoлзyвaт от предприемача за горната цел.

iloeмни условия.

Темпера
тура затво
рен тиrжт

0.930—0.950 7—10

Запалител
на oтвopeт

Вискозитет
при 50 Ц

Член 1. Варненското Градско Общин
ско Управление отдава вa доставчик до
ставката на 8000 кгp. цилиндрово масло
вa дизелови мотора.
- :
<- •. •
Член 2. Доставката ще стане на пар
тиди —: пspв&тa З000 (три хиляди) ки
лограма цилиндрово масло — еди«ме
сец от подписването договора, а cлeдyющитe при поискване от Общинското
Управление в срок от един месец от дёвя яa пacмeпнoтo c·ьoбщeuae.
Член в. Доставката ще стане в скла
да на eдeкpйчecкaтa централа.
Член 4. По качество маслото требва
да отговаря на следния химически анализ:
Относително
тегло при
15 градуса Ц

'Bpoй·1в:.
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220С

205С

Член 5. Отдаването вa доставката
jцe стане чрез , т&pr c тайна конкурен
ция съгласно член 142 от закона за
бюджета, oтчeтнocтa и предприятията,
като офертите ще се приемат до датата
и часа определена в обявлението. Всеки
предприемач е длsжeн да представи на
тxpгa по един кtp.. от вгпppcнoтo масло
—'• мостра.
Член 6. Приемането на доставката
ще стане след нaпpaвянe анализ в хи
мическата лаборатория от Комисия нaзвateaa от господина Кмета. Ако при xяметecвия анализ се констатира, че мас
лото не отговаря" aa* исканите условия,
то доставката се счита не eтaнaлft и дetЯaв4йкtt е дiaжeH да достави в срок от
ЗO;^И0 друго,-В противен* случай Об
щинското Уаравлонйе пoeтaшвa cжгдacнo
^ З Й 8 ^ настоящите пoeuни условия; Не-,
-qйetof Э^aaeio ^остава за сметка на пpex^нfeвiaiasгfiqt ·
к0Д,ЧЙgн^f.ййвl-irжcнo 10 дна от чiиcмeнвoтo cяoбщeннfeйa предприемача че

доставката му се вжsлara, последния е
дл&жeн да сключи 'c общинското yпpгвлeниe пaдлeжния договор. Ако предприе
мача oткa;кe да сключи договора до Опре
деления срок, залога му се конфискува
в полза вa общинската каса" и общин
ското управление и., а право след това да
произведе нов тspг и да пocтж пи както
•намери за добре. ^
Член 8. В случай че доставката зaкacяee от определените_ - в посините yc
лoвия срок, вa всеки зaкacнeл ден пред
приемача ще бaдe глoбeu g 5 % ; от cтoflнocтa на saкscнe;iaтa част в пpoдaлжeвиe на 10 дuи,'; след кoeгo време глo··
6ата се удвоява за още, 10 дни н ако и
след това доставката не последва — за
лога се конфискува за в полза па об
щинската кac;i, договора ee yничтoжaвa
но4 право и без.-вд .и общинското уп
равление си запазва правото да ияв&pши
дccтaвкaтa за caёткa на предприемача.
Член 9. Приблизителната стойност на
доставката вasлйsa на 120,000 (сто два
десет хиляди), лева. Валога за право yчaeткeтo в тжpra е 6,000 (щeeт хиляди)
лева в банково удостоверение от нeкoe
бжлгapcкo джpжaвнo кредитно учреждение.
Член 10. Изплащането става за всека
партида след приемането и от специална
комисия назначена от господин Кмета.
Член 11. Разноските по сключване
на договора, както и тия но. oбeзмвтявaвe:o. транспорта и други са за сметка
на предприемача. Варненското Градско
Oвщвacкo .Управление се ползува c спе
циални облаги за.безмитен внос и блaгoпpиятcrвeнa тарифа^ които могат да се из
ползуват от предприемача за горната цел.

Пoeмни условия
за доставката" на електромери за
градската електрическа инсталация.

4л. 1. Настоящите пooмнн условия
имат за предмет доставката на 1500,
(хиляда и петстотин) еднообразни В. А.
120 В. електромери. Разпределителната
мрежа в града е за трифазен промен
лив ток е неутрален проводник;, звездо
видното напрежение т. е. между всеки
вsншeн проводник (между фазите) е
210 волтаj а между всеки вaшшeн и'
неутрален тaк&в 120 волта. Фpeкaнцжт
е 50 периода на секунда.
Приблизителната стойност йa достав
ката е 36,000 (тридесет и шест xилиди)
щвбйцapякa франка. Залога sa пpввo-'
yчaeтвe в тжpгa е 50,000 (петдесет, хи
ляди) лева в банково удостоверение от
някое бsaгapoko дspжaвнo кредитно
учреждение.-'; !
...... „;.,;.
4я.. 1r. 9eнoaa на. предприятието е:
а) настоящите пoeыни условия;.
б) закона за бюджета^ отчетността
пpeдopиятиигa;
;
, sд,.
в) закона за зaдлмзceниятa и дого
ворите;
, ч • •; ;
r) договора; \ .
\~. - ..:i.,.,·.-;ч
д) образец електромер,' представен
от предприемача aa тдpra и офертата.
Чi. 3 . Допущат ee да yчaoтвyвaт в '
тж г
P a в вaмo 4 eaertsasни 4 ^иpмa, крито се
в а н и М в а т с фабрикация н а ; електроме
ри и на който електромерите оа«упoтpeвявaaи от A&лrвx време ^ пo-гoяeмиte
ввpoпвtoки. градове;t;Kxiцaтa aжpxy
която остане доставката, где вземе вxpxy

J

ой всичката отговорност и зaдawЖe^
предвидени в настоящите пoeм. yoюв^
, 4я. 4. Заедно е офертите,
^
рентите требва да представят на щ^
а) детайлни чертежи u описания на gj,
гapoш, френски или немски за устр^
oтвoтo, проверяването и .фyнкциoн%нeю на електромера; б) eвидвтeзcтвв,
коя дааржавиа eяeктpa.чзcкa лaбopaтop^
която да удостовери, че oфвpиpaвj
тип електромер е нзuптaн и yдoбp»,
в) един електромер образец от 5 щ
pa 120 волта.
,;
Чit. 5. Общинското управление ij
вaззoжa доставката на електромер)
те на опази фирма, на която общ
зeцa електромер иpя йзyчввнe от щ
комисия, назначена or кмета, се на»
ри за отговорят на изискванията j
настоящите нoeмчи условия, нaй-oojji
ни, точни и най подходящи за варно
оката инсталация.
6. Hafi-кжeнo до 20 дай от uиe»
нotq cso5щeниe . aa утвърждението j
тарга, предприемача е длжжeн да csи
чи надлежния iiиcaeн договор-o oбщj
cкoтo управление. Ако в тoaи дoгoц:
предприемача откаже да сключи дoj вepa, залога му се конфискува в пм
на общинската кaoa.
I
4л, 7 . Доставчика дава една гoдщ
на гаранция за електромерите, oчнтa
от деня на uжpвoнaчaлнoтo пpиeмaнei
всека дoci aвкa. Всички нeдooтaтдi
при3ходящи от лоша конструкция i
материя, oe поправят от дocтaвчи
така oдщo всички разноски, които щ
излизат от вp&щaнeтo иa нeoтroвop
щитe на noeмыитe условия електромер
са за сметка ira доставчика.
>;?
4л. 8. Доставката ще става на iц
iиди--• пжpвaтa 600 електромери от
auпepa 120 волта ще се-достави-месеца след подписването на дoгoвoj
а втората — 5 0 0 електромера и три*
— 400 щ д се доставят в срок от "
месеца след писмен» поискване. Ц ш
доставка ще се извърши нaй-кжcao
срок oг една година.
4л, 9. Ако предприемача н е 1
стави горните количества в oupeдa
нитe в чя. 8 срокове oбщaн. yпpaвi
ние ще го глобява за aeeки зaкжci
ден по две на хиляда за пspвитe ]
дни и пет на xилeдa за пoeлeeиитвt
дни от. стойността не доставените ei«
тpoмepи. Ако i п в т;oзи срок не б21
доставени всичките искани вдeктpoмf
договора се счита унищожен по пp«
и общината или конфискува залога f
И8вaьpшвa· доставката. з а oмeткa '
предприемача, osглaeнo иакона вa й·
жeтa, отчетността и;предприятията.?
- 4л. · 10* - Привременното приемане»
електромерите, ще стана в склада f
бдeктpичбoaoro ,,отделение*: по чай'
след" като .бxдaт pasй·aoбeнв' и • пpвй
дaни нeкoлкo от тяя (нaй-мнoгo двe>
сто) и изпитани всички в изпита*
нaтв. станция ,нaj,електрическото, о1»
лeниe от една,комисия} назначена I
кмета и то нaй-кsoнo cдвк месец **.
пристигането на.пратката.;;...,лi·и ·#»-^'
4л. I Ь i Окончателното приеманей
стане eлeд. една s година ! о т я р я в р е * *
нoтo от едва комисия назначена '
кмета. -:'.}.'.'.-L· ••*%• и:<-\.т-л: *:;--№ft
; . Ч л w l ^ . iИaoжaнiднeтoiнa:*eлвмp>*
pитe ще oiaaa ao вaeдния ,нaзшi:.л) #
трдгването вa acякa пвnт«r-a яo *

Брои 70.

7teлнo, общинското управление ще внa-. ще бъдат o излизащи арабски цифри,
ся на формата 3 5 % от стойността
а не c стрелки. Всеки електромер ще
срещу нaopeщвa гаранция от показа
бъде o 5 цифри от които последните ще
ната от общината бавна, 8а обезпече
означават xeктoвaти.
ние повръщането на горната сума в
4 i . 2 ! . Изолацията на всички елек
случай, че предприемача не удостои на
тромери ще се изпитва при едно на
aaджлжeнпята cn: б) за всека партида
прежение — 100О волта.
приготвени и eкeпeдиpaнн от фабриката
.4д. 2 2 . Всеки електромер ще носи
електромери се изплаща на предприе
фабрична пломба и ще се подлага, на
мача най кжeнo 10 нни след като пред
изпитване • по. следните условия:
стави в&в варненската община дубли
По отношение грешките на електро
кат от йзпpaщaтeлнитe документи и
мерите oбщaнoкoтo управление призна
осигурителна полица на името на об
ва Такива определени от гepмaн·кия
щината 3 5 % от тspжнaтa стойност на
електротехнически съюз. Освен тex об
- партидата; в) останалите 3 0 % ще се
щинското управление И8кasвa следните
изплащат след привременното приемане
условия: Енергията нyжднa вa поста
на всека партида. 0 г тая сума ще се
вяне електромера в движение да не над
yдspжaт 10 на сто от тдpжнaтa стой
минава
при 10О волта 1*5 вата. Bъoбност на приетите електромери за гаран
^щe
грешките
по меренето важат.нор
ция. Последните 30 на сто ще се u?l·
мите
на
германския
електротехнически
изплатят вa предприемача вай к&cнo 30
csюз.
дни след привременното приемане на
електромерите.
Не изплатилите от общината стой
ност в предвидените но горе срокове,
то тя плаща на доставчика 8 % лихва
годишно в&pxy cтoйнooтa, която му
джзжи aa ден на плащането се чете да
тата на издадената платежна заповед
ш и нареждане. Предприемача няма пра
во на лихва ако плащането е било за
бавено по негова вина.
4 л - 1 3 . Залога cэ вжзвpжщa на
предприемача след привременно прие
мане на всичките a електромери, а га
ранцията 1 0 % ще ee повърне след
окончателното приемане на доставката.
Общинското Управление допуща, щото
паричната гаранция да се заменя o бsлrapeки държавни или гарантирани от
държавата ценни книжа.
4л. i 4.! Цените на електромерите се
разбират франко пристанището Варна.
Митото и свързаните е това разноски,
данъци върху предприятието държавни,
окръжни, Ьбщвяcкй и гa търговската
камара налози са за сметка на общината.
Специални условия,

4л. 15. Доставчика гарантира гриж
ливото и съвестно приготвяне, на елек
тромерите така също и употребяването
на доброкачествен и здрав материал., .
4л. 16. Запазването механизма на
апаратите от външно влияние требва
да става чрез металическа, кутия, за
крепването на която eтaвa чрез вин
тове, който могат да се пломбират,
4л. 17. Съединителните влими на
електромерите требва.да се пooтaвят в
особена пломбираща се кутия (кутия вa
кieмeнaтa плоча). Те требва да съдър
жат точни указания за възходящите и
ниoxoдящитe токове:—• проводници.
4л. 18. Haдnиcaт на електромера
требва, да" съдържа: името на фaбpи-.
ката, фабричния Ш, данни за тока, на
прежението, а така oъiцq нyжднитe за
проверката .На ;eлeктpoмepa данни,' чис
лото на обръщенията на киловат час в
числото на периодите.
"'.. ч
4л. *19. Главните токови бобини
требва т ъ й да о х изчислени, щото те
да могат да. издържат'без д a ^ p e т k p - , .
пят каквито JEГ ДД било ; повреди едно
продължително нpafoвapвaнe p 5 0 % ,
както и едно моментално такова от 1 0 0 % .
4 i . 2 0 . Употребената внщия:.:пнз £
се предаде от механизма на електро
мера в киловат часове. Електромерите
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Иэ дeйнocтa

на Електрическото отделение и Елек
трическата Централа през мзceц Юни и
1923 година.
1) Uocтгняxa 4 5 заягленая c молби
за разрешение на нови и дoпxлпитeлви
инсталации. Направи се нyaдtшa про
верка и в зависимост от толара на c s oтвeтиитe трансформатори — на едни от
просителите се разреши инсталирането,
а па други — не.
2) Провериха се и пociaвиxa aa но
ви или бeзeлeктpoмepнк до сега инстала
ции 25 електромери . разни системи, но
предварително изпитани от Общински
комисии.
3) Закриха се по разви причини 30
стари партиди на клзeнтн на електри
ческото отделение.
4) Откриха се нови 199 партиди на
нови клиенти на електрическото отделе
ние, ввлючaя и тия е прехвърлянето на
от.едно име на друго.
5) 0пломбираха се im>мбиpaнaтe до
сега лампи в домовете и заведенията на
5 клиенти и то след. 88тичане на едно
годишния период.
6) Направи се внезапна ревизия в
домовете и-заведенията на 20 клвeaти в
повечето от които се кoucтaтиpa злоупо
требление c електрическата eгreprиu като
горели лaмiш c повече свещи от чия ко
нто са декларирали. За i;”fr,·aoтс riapy-:
raeииe на cжпцiтe се c*биpsi допълни
телно сумите за намереното количество
свещи иaчинaя от l Aupил 1922 година'
в cscтaвиxa нyждиитe актове за глобя
ването им.
.
r
7) Направа се разпределение, за. из
плащане изpaзxoднaтa електрическа енер
гия между наематели и наемодатели в
домовете на 7, клиенти. . ;,
-•.,•••
8) Пломбираха се лишнвтe лампи в
домовете в- заведенията на 5 клиенти за.
срок една roдннa по тexнo желание. .
, 9) Издадоха се, и yтвжpдиxa плано
ве по тex/ 33 заповеди за нввв-доижд-^
витeлни инсталации. ,, .'..
r .'....-.• *
10) Скачиха се нови 21 инсталации.,
Л 1 ) Ремонтира се инсталацията {на t
.морската гpзднвa и поправиха мacca пo-J
вреди и | градската вдeктpopaзпpeдeли-;
"тeлнa мрежа. I
•• •**• · ; »-'''•*
12) Пocтiпиxa в жacaт&нa електри
ческото отделение пpeв нeвeцa около
270,000 лева.

13) C(t;к' се тока по нередовност в,
плаща вето- нд 37 клиенти, а на други7.:
по coбjci№iiнo желание по разви причини
като cтp;ipж н дp.
·
•'-'
> 14} Ilft:ч! месеца е изразходвано едно
количество <»г 18405 литри raзйoл вa до
биването № .36600 киловат часа елек
;
трическа енергия.
.15) Oгчитaт се eнeprичecки от аген
тите при отделението yчacтsцитe и c s биpaт суми по изpaзxoдeнaтa от rpaждa- .
нитe електрическа енергия.
Пжтнo-Peryлaциoннoтo отделение пp»
Общината през м-ц юиий е извжpшилo:
1) Дoвspшиxa се зeмлeнвитe вcкoaя
за откриване-нормалното положение'н&
улиците: „Венчан, Лавpeнти, Методий в
XXVHI линия" н почти всичката пръст
е cтpaвcпopтиpaпa, като сравнително е
останала малка част.
2) Приготвиха се плановете »a яeв
мoeт в „Дaмянoвaтa мaxлa".
''"
; 3) Извдpшeн е изкоп за откриване
основите на двата cтsлбa за новостроящ
щия се мост в ,Дaыeяoвa мaxлa".
4) llociaвн се бетона в основите на
cтxлбoвeтe на са щия мoci·.
5) Приведе се в известност общ. ма
териали в Пiтнoтo отделение.
6) Изпsлнeниe на тeкyжитe преписки.
7) Дадени строителни линии из цeнтpa на града за 10 постройки.
•8) Дадени строителни линии из oкpaiнинитe яa града 17.
9) Изработени 17 cкнци за частна
имоти.
':
10) Извapшeви 58 преписки по чл.
27 и 41 от закона "за благоустройството.
11) Даден ход на 44 преписки от
общ регулационен характер.
12) Снабдени c нoтapн&.шк актове ш»
регулация 6 преписки.
Bapнeн. Гp. Общинско Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
Jй 18096
rp. Бapнa 19 юний 1923 r.
Обявява се, че пенсионните книжкк
за вcяz:aк&в вид пенсия, ще се заверя
ват от Oбщнпcкoтo Управление само от
25 число яa·всеки месец-до 5 чвcлo на
cлeдyющии месец.
.
Поканват се пeнcиouepитe да се явaт
само в горните дви за зaвeptfa на пен
сионните им книжки.
0т Кметството.
Bapн. Гp. Oбщинcнo Управление.

Обявление № 18675
гp. Варна, 29 Юний. 1923 година.
Варненското Градско Общ. Упpaвлel·
ние oбяFяaa н а ннтepёeyющнтё се, те"
ckбнpaннeтб градския налог вжpxy фaй-'
тoнв, талиги; бpичкн, автомобили в вxoбщe вcякaкsв вид кола, koвтo работят
вз града за превозване на лица или за
пренасяне товар, а така ' eжщo-вжрху
фaйтoннтe, велосипедите, мотоциклетите а
вcяsaкsв вид обикновения луксозни коля,
които "служат зja cббcтвeнвн нужди н sa
развлечение на гражданите за време от
1 Aapвл т. r. до 31 Март 1926 гoд. г. е.

;^^^;a^:A:У%ffa^

8» срок от три гoдяня е отдаден на oт-

жyпчикa Eфpaим Meнaxeмoв oтrp.BapE&, на когото кантората се намира в
I yч. yл. „Охридска* № 11на гp. Bapвa, н който почва да csбиpa тоя налог
по заверени специални пoeaви условия,
вaro за цдлтa е снабден, c открит лист,
както и агентите му.
п. Председател: Cт. Николов
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10)
11)
12)
13)
14)
15)

на 20 r. м. и пpивapшвaт работата ci
на 31 caщий.
Heявилитe се за отбиване тpyдoвaц,
си повинност c по-предните групи, мoгaт да се явят на горните дати да -щ.
бият caщaтa c подлежащите групи.
Трудоваци които желая г да от6нет
noвиннocтa си срещу доставяне на ма.
тepиaли, могат да сторят това, sлeд като
се явят в бюрото и видят условията ц
откупа. Назначения за работа ще се im.
лy·iaвaт направо от бюрото, заради което
всеки трудовак на уречената дата;rщ
трябва да се яви в бюрото.
За не явилите се пoвиничapи, бюрото ще се пpидapжa ~ строго на чл. 19 oi
правилника за прилагане па временната
трудова повинност, заради което се по
канват всички подлежащи и иeявилитe се
д04 сега тай caщo и опия иeявuли се oi
пo-пpeдишпи групи, да се явят в бюрото
и получат назначението за oтбивaниe в»
пoвиннocтa си.
Наказателните разпореждания, който
горния член предвижда, всеки заинтере
сован може да види в бюрото.
C П0!И0Щa на трудоваците, които пoi
нacтoящeм отбиват пoвяннocтa си, се пpo·т
дaлжaвa работата по корекцията на Ko·кapджaнcкoтo дере. • - J
Прави се cжщo шосето от нoвocтpoW
ящaтa се гара до града, и уравнението;
на yл. „Венчай" и напречните на пeя,j
Започната е вече новата ограда на?
градската градина, *oятo ще замени rpo-'
зящaтa от няколко години такава.
j
Прави се отводнителен канал който1
минава, през парника на морската гра
дина, кaдeтo да се caбиpaт дsждoвнитe;
води," които се стичат по улици „Maвe·;
донска" и „Фердинанд", обаче тая pa-:
бота става c платени работници.
. . Работи се градски канал по нpoдaлИ
жeниe на yл. „Фpaнгa", който минава;
през новите квартали за канализирането'
на отходните места в казармите нa*8a ;
п. дружина, като вeичкaтa работа се из·;
ввpшвa за сметка на дружината.

18906 вpxзви
7819
я
3092
„
113З1
»
28540
.,-•••
5039 броя

Чecaя
Koпap
Гюзaм
Цвекло
Mapjля
Краставици

ХРОНИКА

Секретар: Х.К.Иванов

Bapнeн. Гp. Общинско Управление.

OБЯBЯ№19447
гp. Варна, 7 i6лий 1923 година.
Oбшинcкoтo Управление обявява, че
се разрешава продажбата на дини при
следните условия:
При покупка на дините ще се пpepeзвaт в дюкяна, гдето се продава R В
случай, че те ех недозрели, caщитe се
унищожават и сумата се пoвpaщa обрат
но на купувача.
п. Председател: Cт. Николов.
Секретар: x K. Иванов.

Шщm m на ГJUПЙTI продай.
C заповед № 125 от 11 юлий т. г.
вa Кметството продажбата на зарзавата
ще става по следните нормирани цени:
1) Боб жaлт и зелен 1·— лв. кгp.
\. 2) Чaлия боб
1·—
8) Paиввн боб
3·50 „ „
/ , . 4 ) Картофи жaлти
4”50 „ „
/.-. 5) - •-.'•'„'" червени 3·— ~„ „ ,.
6) Тиквички '
1·— „ „
7) Цвeккo
0”50 „ „
; 8) Лук
2·- „
„
9) Домати червени
6·— „ . „
10) Пипер cлaдaк
9>—
- 11) Зеле -.
3·
15) Чecaн дизия 50 гл. 5·—
.13) Краставици парче 0*80 „
Тези цени са в сила от днес 13т. м.
до втора заповед.
А в Общинските зеленчукови мага
зини се продава c значително намаление
яpи следните цени :
1) Боб жжлт и зелен 0*50 лв. кгp;
2) PnГiкин боб
3"—
. , 3) Червени домати
5·— „
4) Зеле
2·50 „ ” ”
5) Картофи
3·— ,; я ,
.6) Тиквички
0·50 „ „
7) Пипер cлaджк
8·— „
8) Парлив, пипер
Ю·— „
*
9) Гюзaм вpacкa
0Л0 „' ”
10) Koпap
„ ' , 0·10 „
11) Maгдaнoc вpacкa 0·10 „
Д2) Краставици парче 10—40 cт.

Общинските зеленчукови магазини.

В миналия 6рой кметството замоли
гражданите да' пестят водата колкото е
вaзмoжнo по-вече. Понеже горещините
вече наст&пиха и за да не страда града
от липса на вода, то още вeднaж се на
помня на гражданите да изразходват вo-v
да за най-необходимите си нужди, а вё
и за поливане на градини, тpoтyapи.и пp.
Cжoбщaвa се за знание на господа
гражданите, че в всеки общински мага
зин на зеленчук ще намерят нaй-дoбpoкaчecтвeнни овошки от разни видoEe, ка
то сливи, круши, ябaлки и дp. на зна
чително пo·ниcки цени от вcякaдe за да
бaдaт дocтsпни”зa вcesи гражданин.
Продажбата става през целия ден
v
всякога.
•• - '
Плодовете, ся от Общинската овощна
градина „ПейнирдаШк" от която благо
дарение на изобилното й тазгодишно пло
дородие и ако се запази; очаква се дoбap приход на общината.
Отбиването на временната. трудова
повинност 'за трудоваците па вaзpacт
37 и 38 години започва на 9-ий т. м.
и ще пpoдвлжи до 19 caщий месец, а
тези ня вsзpacт 39 и 40 години започва

Санитарно отделение.
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Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
от 21 юни до 30 юни 1923 год.
Всичко от
Има Забо 0 - Ум
нaч. на
ше лели здpa- рели cтa- епидемията
вeли
вaт 8а6. yмp.
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Начало от епи
демията от

9
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•В общинските зеленчукови магазини
вa време от 18 Април до 30 Юнвй вклю
чително т. г. е консумиран следния от
Общинската зеленчукова градина зарзават:
1) (jпaнaк
9523 кгp.
2) Бизeлия
14740 ж.
3) Боб
4953 „
4) Бакла ”
5710 :'я.
5) Картофи
82О „
6) Тиквички ,
11625 „
7) Maйдaнoc
23096 вpacки
8) Лук
15350 в
9) Моркови
177 ... V

Електрическото Отделение е спряло
вече тока на много от клиeнтвтн си за
нередовното изплащане на изразходва
ната електрическа енергия.
За да се избягват тaкивaтo нeпpият-.
нocти за .клиентите и oбщмнaтa се за
молва гражданството да бaдe редовно в
изплащанията си.
Раздаването на книжките пpoдaлжaвa. <
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