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Гoд. XXXI.

Варна, 26 юлий 1923 г.

BAPHE
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ВСЕКА СРЯДА. <

A6oнaмeнт 60 лева годишно.
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3А ОБЯВЛЕНИЯ НА III или. IV СТРАНИЦА r
Официални: на дума по 1 дeв; saглaвиe, дата и
подпис по 3 лева.

Един брой 1 лев/

Частни: на дума по 1 лева, а иa кв. см. по 1*60 лв.
Всичко що се отнася вa вестника, да се йвпpaщa
до редакцията, кмeтcтьoтo — Варна.
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При поемането управата на общи
ната, тричленната общинска комисия за
яви, че стабилизиране финансовото поло
жение на общината ще бъде главна за
дача, върху която ще 6яде насочена
дейността на комисията.
За големи реформи и мероприятия
при тия оскъдни средства, c които общи
ната разполага, не може и дума да става.
Обещания за такива не може и не
бива да се дават, защото обещания и
декларации^ които не могат да се nзнълнят, са cвoйcтвeвни на заслепени пар
тизани, които за даден момент искат да
изтръгнат доверието на избирателя.
Днeшaaтa тричленна комисия е вре
менна власт, която не аспирира за властта
и стоейки на поставеното място, че ще
изпълни своя дsлг, като се отдаде на
тиха и скромна дейност c цел да,се ту
ри началото на нормален стопанска жи
вот в общината.
Изхождайки от тия начала,' новата
управа длъжи да подчертае, че ще пра
ви възможното за заздравяване на общи
ната във вceкo едно отношение, главно
чрез делата си, защото eдинcтвeннo те
са които ще служат за оценка на дей
ността й. Haчepтaн така пътя от ново
то управление, той ще бъде следван, ако
яда се срещат трудности и нeпpиянocти.
Общината е зaнимapeнa, положението
н е лошо, вaнимapeни са биле всички
служ0и и нищо не е предприемано от
бившата управа, за благосъстоянието на
града, за санитарната служба, 8а бла
гоустройството и пp.
Докарана до положение на търговец,
вoйтo не може да посреща своите задъл
жения, общината изнемогва. Требваше
веднага да се вземат мерки бързи и ефи
касни.
- Съкратя се персонала, като се увол
ниха маса чиновници, които бяха само
в.тяжeer вa общинската каса и които
бяха cъвъpшeннo излишни. Уволниха се
и чиновници, за които имаше данни, че
стоенето ни е вредно за. общината, за
щото са провинени в недобросъвестност
я нeчecтнocт, като. никой вече се отпра
виха за прокурорската власт, за въз
буждане срещу тях углавна отговорност.
Стотици хиляди лева се спестяват вече
само от съкращението на персонала.

Heypeдeнocттa в общинската каса,
липсата на контрола при изразходване
на суми неправилно и дори престъпно
отдавани общински имоти на известни
лица, без спазване saкoннитe постанов
ления c цел на облагодетелствуване, раз
хищение па общинските средства до пре
стъпност-—това е бeзcиcтeмвo на упра
влението на бившата тричленна кoииcня.
Не от партизански съображения се
изпъква това пред гражданите. Действи
телността трябва да бъде на яве, да
знаят гpaждaнитe-члeпoвe на домакин
ството, наречено община'•—кasвo е било
положението на oбщиuптa.
._•._-" Hgua отделенис—в. «ллцинатл* гдето
да не е съществувала посочената пoгope система.
Злоупотребления от финансови агенти
на значителни суми, чрез подправени до
кументи, разхищение на общински имоти
и средства c цел uя облагодетелствуване
е било обикновени0 явление на бившата
управа.
Рядко ще се намери здeлкa, в която
да не се намерят елементи на престъп
ност, недобросъвестност, ши нехайство
от големи и малки служащи па общината.
Финансовото заздравяване па общината
налага преди всичко да се справи но
вата y”пpaвa c всички злоупотребления п
престъпление. 0скриването им няма за
цел само да се накажат виновниците, а
има за цел да се направи нyжднoтo, за
да мезе в вбщинcкaтa каса, всичко оно
ва, което нeзasъпнo е присвоено, или
зло yцoтpeбeнo.
Стотици хиляди неправилно тpeбвaни
на чиновници и служащи, уволнени по
изборите, петстотин хиляди незаконно да
дени уж за покупки на брашна за пре
храна на града на сина на бившия пред
седател на камарата Koлю Maлeв, зло
употребените суми от разни чиновници,
yмишлeннo нecъбpaнитe суми от наем на
общ. пмoтн, или от предприятия и пp.
c всичко това ще трябва да се справи
новата управа.
В тая посока ще се действува, не за
отмъщение, но за прилагане законите в
страната, за да може заслуженото всеки
да си получи и за да може да се тури
ред в общината.
Гражданите ще требва да се явят на
помощ на общината и в това направле
ние, ако жeлaf.т подобрение положението
вa общината.
,

За I или II страница — удвоено.

Постановление
№ 2З1
гp. Варна, 17 юлнй 1923 roд.
Варненската Общинска Тричленна
Комисия в състав: Председател Xp. Мир
ски, членове Cr, Huкoлoц и Ив. Mapчeв,
днес в paзuopeдaтeлнo заседание при
участие на Секретаря на общината x. K.
Иванов, като взе upeд кид:
1) Че на 25 юяий т. г., в Варна
почина Xepмин Шкopпнл; 2) че послед
ният посвети целият си живот на нау
ката, като работи неуморно, главно в
oблacтaнa apxeo:·Qпнда;.,.3) че нaxoд-,
китe направени от него са ценен пpянoc за историята на България и частно
за rp. Варна; 4) че той е основател на
Варненски Музей и е бил от основание
то на Варненското Археологическо Д-вo
до сега — негов председател; 5) че за
неговите заслуги, като археолог и човек
па науката, требва да му се отдаде ш>д o б a ю щ a т a
п о ч и т и при
знателност; 6) че тая признателност oг
страна на rp. Варна може да се изрази
чрез наименование на една от улиците
в гp. Bapпa на негово име; 7) че най
подхожда да бъде наименована yл. „Xep-·
мин Шi5opнил" днешната улица „Пиротска", в която дълги години е живeд X.
Шкopпил и през тая улица той ежеднев
но е ходил па занятие в Варненския
Археологически Музей, пaxoдящ се вре
менно в Девическата Гимназия, то
ПОСТАНОВИ:
yл. „Пиpoтcкa" да бъде пpeпмeнoвaнa вa улица „Xepмин Шкорнал", а ули
ца „Съборна" да бъде пpeимeнoвaнa на
yл. „Пиротсва".
Настоящето постановление да се из
прати на г. Варненски Oкp. Управител
на yтвъpдeниe.
Председател: Xp. Мирски.
Секретар: x. H. Иванов.

От ч е т
на Управителя Лoээвия Общински Раз
садник за работата и състоянието му
през месец юний 192З roд.
ВРЕМЕТО.
Времето през отчетния месец бе:
умерено влакно, топло, нpeз първата
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Варненски Общински Вестник ,
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много дoвpя 8а сега; aapxy Mypвв^
дози в парцелите Jf:.J6 9, 14, 15,- 36,.
пoлoвaнa на месеца ннoгo ветровито.
добри;
вapxy П1асла x Бepлaндnepи 4l-B
38, 39 н 4 а — 1 9 , V б декара. C десет
Xyбaвн напоителни дaждoвe паднаха на
1QI-14 и 106 8 слаби, по причини и«!
надници на 14, 15, U, 18, 19 и 20
6 и 16 число, а слаби на 2, 8, 15, 24,
тaкнaти
в paпt·pтa ми през мeoeц Ма1,
число се напраскаха cac бopдoлeзoв раз
28, 29 я 30 число, всичко на квадра
Поставените
на ygopвяявaнв дивaчкв 0J
твор 1*5% лозите в парцелите J6 Л· 9,,
тен мeтp се пада 40*4 литри .-джatд.
Moнтикoлй
о1
много добри; от Щщ
1 4 , 1 5 , 36, 38, 39, 40 н 4 1 — 2 1 деDpe? napвaтa половина на лё6eцa, поч
x
Бepлaндиepй
4 l В cлaбff, защото бе.;
кap, за които е употребено 39*5 кгn.
ти вqesи дневно, c изключение на | , 4,
ха
—
oтpaтeфициpaни,
нocaeиxa се |
син кaшьк и 45.0 кrp. гасена вар.
14 и 1а число са духала ветрове севе
место,
на
което
aoчвeaaxi
влага бе eц.i
0г 18 до 28 число c 88 надници
розападни, на: 2, 6 и 7 число; запа
6а
и
лиacвtшe
тога
в»
вo;а
за uoiивi.
се пpeкoпaxa eac мотика — paчнo вcвчден на 3 и 5 ; северен на 8, 9, 10 я
нето им;
13 и североизточен на 11 и 12 число. '•*»: китe плодни лозя — 21 декар. На 25,
26,
27,
29
и
30
юявй
cac
5
надници
ГJpei втората половина са духали севе
IX. Заключение.
се напраскаха (нaпymиxa) cac сяра ло
розападен'на 2 1 ; източен на 23, 27 и
зите
в
парцелите
J6
J6
9,
14
и
1
5
—
10
30 число. Роса е имало почти всека
От излoжeнeтo се види, че пoчq
декара, зa^кoитo е употребена 35 кrp. сяра.
сутрин. Mxплa само на 28 число И ТО
вcичiи сезонни работи oa извapmeнинi
по височината. Caвapшeннo ясни без
време. Зaкacвe ee доста o пocтaвявeи
IV. Р А 3 Н И .
облачни дни е имало много малко. Общо
колци на лозите, филизeнeтo и пpeвapз.
взето времето c падналите напоителни
На 1 и 2 число c две надници »ce
вaнeтo йи, по ненавременното доставящ
джждoвe се отрази много добре вapxy
подостриха 800 кола от старите за ло
колове и paфня.
всички полски култури, особено вapsy
зите.'Cac седем надници на i'l, 12, 13,
През месец юлий предстоят да ci
пролетните посеви.
14 и 15 oe поправиха 12 cтaяби нyжизвapшaт следните работи:
, дни при вapзвaнeтo на. лозите. На 18
1) Да се пpoдaлжи пeнзupaнeтoГ
Извxpшиxa се следните работи:
·
число c две надници се пpeкoпa живия
вapзвaнeтo на дозите;
плет в долния отдел на разсадника пар
2) Да се иэop»т четвърти пвц
I. В yкopeнилищeтo.,
цела № 34 — а. Cac пет надница на
. вpacтocaт cвc кyлтeвaтopa пeopaнид
На 1, 6, 7, 8 и 9 число се дoвжp22, 2 3 , 25, 26 й 27 се пopeзa, почи
парцели и окопае около главините; VI'
пiи пжрвото поливане на лозите c 3 над
стиха живия чepничeн плет. 0г 18 до
3) Да се uoкapшaт и нpeкoпaт плoj
ници; a or 25 — 30 число се пoлaxa
29 юний се пoкocв, Са6ра и пренесе
нитe
доза;
3
втори пат Д от лозите в yкopeнилвщeтревата по пaтищaтa c 8 кaДнвци.
;
4)
Да. се нaпpжcкaт трети пaтi
то c 4 надници. G 20 надници се oкoбopдoшки
'разтвор и втори пат o щ
.пaxn, caбopи кората на тиpoвитe, paзV. Болести и неприятели.
според
нуждата
плодните лозя;
poxкaви пpacтa по тex и почистиха диЦo лозите не са констатирани ни
5) Да се почистят росните кbpeш
вaчкитe на облагородените лози на : 2,
какви
болести
и
неприятели.
По
плодо
и
издaнкитe
на облагородените лоза i
4, 5, 12, 13 и 14 юни2. На 22 й 23
вете
на
ciивoвитe
дpaвчeтa
се
появи
н
yкopeaижищeтo;
число на месеца преди да се почне вто
малак размер „Maнaлня" raиeпe на пло
6) Да се полеят и пpжcкaт е бoj
рото ползване се изпpжcкaxa c бopдoлeдовете)
нападнатите
и
всичките^
други
дoшки
pззrвop лозите и yкopeнидвщи
зoв разтвор l V s % лoзnчкитe c две над- .
дpaвчeтa
се
напраскаха
c
2
%
бopдoи
нpeкoпaт
според нyaдaтa и
ници. Употребени 3 кrp. син вамак и
лeзoф
разтвор.
”
~
*
7)
Да
се
покоен и прибере" дyдor
5 кгp. гасена вар. Пoiивaнeтo отива
просо
и
oвe;a.
много бавно, защото водата е малко, ос
:
.
YI. Hoнюшнaтa.
вен това постоянно я отбиват в новия
Упpaвигeл: Cт. Славов.
Разсадника разполага c 3 коня, кои
Добруджански квартал.
то сега са в много добро cжcтoянгв. В '
началото на месеца eдивa от конете
II. В мaтoчиикa.
имаше слаб ,.зanзл", но сега е вече
0г пжpви до 10 юняй c 59 надни
добре. За tioдapжaяeтo им е» разходва
ци се поставиха 5252 кола на лозите
но 270 кгp. ечемик, 900 кrp. фий и за
в парцелите JV· JT: 2, 4, 5, 9,.21, 24, , прислугата 1680 лева.
на ветеринарното отделение за вpei
35 и 37.
от 2 до 15 юли 192З п>д. вил.
VH. Приход и разход.
През целия отчетен месец, когато
През иeтeклaтa седмица в гpaдcв
времето позволяваше се изopaxa c лозар
а) Приход е пcoгauил от
та
cкoтoбoйнa
е иcклaнo следния дой
ския плуг н кpжcтocaxa c вyлтeвai·opa
продажбата на 43·250 кгp.
тaк:
137
глави
eдap дoбитaк дали 140S
парцелите Л· Л· 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
череши за
•••>.
446”6,5 дз.
12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28,
кгp.
месо,
5146
глави дребен до6вя
6} Разход за пoджpжaнe .
дал
42006
кгp.
iиeco
или всичко иcsл
29, .31, 32 и 33 — 98. 3 декара за 19
н обработване на разсадника:
но
eдвp
и
дpeбeяъ
дoбитaк
5146 глм
дни cжc 76 надници и два коня. Пpe1) За заплати на служа
дали
всичко
56096
кгp.
месо.
кouaxa ce_ c; мотика paчнo парцелите
щите по гл. I §' 3 п. 11б
3320·— лв.
J6 Л· 13, 21, 24, 35 и 37 — 24. 2 де
През това време е унищожено: '
2)' За дoбaвaчнo вsзнa*
вера на 5, 6, 27, 29 и 30 наело c 59
;
агнета
от силна мapшaвocт 6 к . , яj
гpaж. яa служащите по гл.
надници. Отеса се и cxбpa тревата из
ярета от ateлтeницa.
II § 40
8274·—лв.
парцелите , Л· № 7, 12 и 13 на шкpви,
3)
За
надници
на
работ
двaнacтвй 16· и 18 число c 10 надни
Проверено е 33726 литри шe»
ниците по ra. Ц § 36 п. 2 б 48603*50 лв.".
ци; През целият отчетен месец се oфиКонфискувано е 33 литра yвoднeнoя^
4) За фураж на' кoнeлизиxa, нeнзнpaxa и вspзaxa cac 68”8Vг
кo, което е предадено в градското «
.
те
по
§ 21 п. 1
2880·—дg.
надници, 34880 главини в парцелите на
poпитaлищe, а 11 литра се унищожи»
целия, мaтoчниsr, eac изключение тйa при
Всичко 63077·50 дв.
самото ыяcтo. Cacтaвeни са 6 aктз'
peзepвyapнтe. За upивapзвaнe лозите в
млesoпpoдaвaчн за продажба на уводни
нaтoчннкa и плодните лози е разходвано
-” v ш . Общо cдcтoяниe.
нieкo.
.
99. кгp. paфия. C едва надница на 14
Направени са 24 ревизии на и0
Oбiфтo oacтoянae на разсадника e~
число се облагородиха на зелено лозите
залите
и работилниците, в които се -t
много
добро;-но
можеше
да
бaдe
отлич
в парцел Л”· 9.
дава и преработват месни консерви,
но ако на време се доставяха исканите
27 такива на oбщин. хали и мecu-j
колци н мaтepвяли. Лoзвтe в мaтoчникa
Ш. В облагородените и местни лозя.
:дaвницитe в я Cнтeтo в .
от Шacлa x Bepлaндиepи 41-B, Pипapия
На 22 юниЗ cжc 3 надници се от
!
x Бepлaндиepи Teлeки 'J6·l и Pяпapия
Cacтaвeни '*. са 3 aвтa за прода
ровиха, oфзлвзйxa и окопа около юзич-"*
x Бepлaндepи 420-A отиват отлично;.а
ва риба на paзнoc из града. Koнфкитe в парцела № 9 — 2 декара. 0 тpн
;Oт сорта Mypвeдp и Moнтвкoдa отиват
вaнвr са 17 в. риба и 11О рака, внадници на 8 число, се набиха З00 ко
;no слабо, ниaт по слаб пpвpжcт, което
.
се предадоха в градското cиpoпитa—
ла, в парцелите J6Дt 39 и 40. На 12,
l се дaлжи на не навременното oфвлизяПроверени
са всички продукти от «•13 и 14 число c 26 надници се пpe; нане и.вapзвaнe. Облагородените aoзи
тинcки
произход,
внесени в града в
?жpзaxa и пoкжpшиxa много буйните
в yкopeниiищвтo вapxy Moнтйкoлa ех
внесените такива на общинския па

Ив дeйнocтa

Брой 71v
Пpoiepeнa е всичката риба. изнесена за
пpoдaя на рибното * тipжищe. Издадена
еж свидетелства зa_ износ за в вжтpeшнocтa на царството на следните живо
тински произведения: 3. к. солени овчи
черва, 96 броя говежди, кози, 600 в.
свинска козина, G4 броя биволски кожи
и 2 40 броя ey хи овчи кожи. Издадени
-ся свидетелства за стопанисване на
eдsp дoбитaк 17 броя.
Констатирани еж 4 бесни кучета.
Ухапани c» 9 чeлoвeкa, които еж. из
пратени на Aaтиpaбичuo лекуване в
София.
Лекуван е всичкия заболял общински
дoбнтaк

яa електрическото отделение и eлeктp.
Централа от 1 - 1 5 юли 192З
година вил.
Провериха се и поставиха на бeseлeкгpoмepни до сега инсталации 17 eлeктpoмepи разни системи; откриха се
18 нови партиди на нови клиенти на
отделението; закриха се ш> разни при
чини 12 партиди; направи се разпреде
ление sa изплащане" изразходваната eл.
•енергия между отделните семейства в до
мовете на 5 клиенти; направи се вне
запна проверка на лампите и свещите в
домовете на 11 клиенти като на нару
шителите се cacтaвиxa нyждвитe актове
за глобяването им; yтвapдиxace 17 шraнoвe за нови и дoпasлнитeлни електри
чески инсталации; скачиха се 15 нови
електрически инсталации; пocтлшиxa 22
1заявления c молби от варненски гражда
ни за разрешаване инсталирането на но
ви и дoпжлнитeлни инсталации и след
щателна проверка (в зависимост от енер
гията c която разполагат cжoтвeтнитe
трансформатори) на едни от тex се раз
реши, а на друга не инсталирането; из
работиха се пoeмнитe условия за до
ставките на електромери, гaзйoл, масла
и пp, за нуждите на електрическата цен
трала като caщитe се публикуваха в
общинския вестник брой 70 от 14. Т11.
' 2 3 г.; през цeлoтo гореказано време в
градската електрическа централа е доби
та 15140 килoвaт-чaca електрическа eяepгия, за дoбиEaзeтo на кcятo е израз
ходвано 8618 литри гaзйoл. Eнepгичecки
се caбиpaт сума за консумирана елек
трическа енергия, като само през тия
15 дни в касата на електрическото от
деление еж пocтжпили около 200,000 лв.

На пAтнo-peгyлaциoнйoтo отделение
през този месец.
1) Дадени са 2Г строител. Линии и
нивeлaцaи из цeнтpa на града.
} 2) Измерване общинското сечище
през 1922/23 гoд. и определяне ново
сечище за 1923/24 гoд.

Варненски Oбщиншr Вестник
6) Изaaлнeни са 17 преписки до
cждa, относно регулациите, на града.
7,) Tpacиpaннe на новопроектираното
шосе за. новата гара (Варна).
' 8) Haпpaвi 40 м легло от новото
шосе за новата гара. v .
9) Изчистване pигoлитe в yл. „Mapия-Лyнзa* на нpoдaлжeниe 520 м. 10) Изкоп на yл. „Венчан" - н „Лав- .
peнтий".
;
11) Изидвaниe двата cтaлбa на моста
в Дaмянoвaтa махала на височина 2 4О
м. над основите.
>••"'.
12) Tpacиpaниe "на yл. „Чepвeнcкa*
и приготвяне сметката за направата й.
12) Направа на кxpпeж по. yл. „6
Ceптeмвpвй" на 140 м2.
14) Приготвяха се нyжднитё мате
риали за yлaмвтe на yл. „Бенковска" и
„Кракра".

5) Даден ход на 18 преписки по ад.
2 7 и 41 от,закона за благоустройството.

coки при тин определени 8а тук и за
да не'oe принудят продавачите'на тия:
артикула да re вжзджpжaт да купуват
и c това да причиняват липса на такива»
;

ЗЛПOBEДBAM:

До вк·po нареждане сиренето да се
продава 6игото до 22 лв. кгp., а неби
тото до 25 лв. кгp.”и кашкавала до 40
лв. вгp.
Настоящата ми заповед ще има силя
orь 16 тoгo. На са щата да се дaдз
най-широка глaoнocт. :
Председател (пoдп.): Xp. Мирски.
Секретар: X. H. Ивaн08Ъ.

Заповед
Jй 1З2

.

'

гp. Варна, 20 юлий 1923 гoд.
§ 13.

Bapнeнткo Гpaдoкo Общ. Управление

Обявление
№ 18О96
rp. Варна, 19 юннй 1923 г.
Обявява co, че пенсионните книжки
за вoeкaкaв вид пенсия, ще се заверя
ват от Общинското Управление oaмo от
25 число на всеки месец до 5 число
на cлeдyющия месец.
« '
Поканват се пенсионерите да се явят само в горните дни за заверка на
пенсионните им книжки.
От Кметството.

В интереса на службата нареждаме,
щото вeuчcн новоназначони общински чи
новници и служащи преди зaeмaннe длжжнocтa си да се подлагат на ocвeдeтeлcrвyвaнвe, за да се знае тexнoтo здраво
словно cacтoяниe какво е при назначавaниe, защото ямaлo е случай пo-paнo
да се назначат на служба и нездрави
хора, които в последствие са използува
ли случая да искат пенсии, помощи и т. н.
Председател: (п) Xp. Мирски.
Секретар: x. K. Иванов.

Заповед
3& 132
гp. Варна, 20 юлий 1923 гoд.

Варненско Градско 05щин. Управление.

ОБЯВА
Л· 2О769
гp. Варна, 24 юлий 1923 гoд.
Пред вид на cтpyпaния в пo-гoлeмo
количество дspвeни вaгдищa в Общин
ския склад при Пожарната команда, то
общината ще продаде една част от този
кюмюp, в uppдaлжeниe на 10 дни и на
бакали, кафеджии, вeбaбчви и пp. по
caщaтa цена 2 лева eдинa килограм и
по количество до 100О килограма на
всеки един. купувач.
Квитанции за кyпyвaниe на кюмюp
ще се издават в склада.
0г ^ Кметството.

§ 16;
Пред вид, че последваха ред oплaк-i
вaния против действията на бившата об
щинска комисия за T. П. C. за непра
вилно и противозаконно paздaвaниe на
места от мерата на общината назначавам
комисия в cacтaв: Захари Xpйcтoвъ —
адвокат, Коста Тодоров и Марин Пенев
учители, която да провери всички дей
ствия на oбщипcкaтa комисия за T. П. C.
по paздaвaниe на местата и да cacтaвa
протокол за резултата, който да ми пред
стави. Захари Христов ще се смета, че
отбива.трудовата си пoвинocт.
Председател: (п) Xp. Мирски.
Секретар: x. K. Иван03.

Заповед

3) Дaдeaи са 20! скици на частни
имоти срещу такси и 25 служебни за
Bjcaдa.
) 4) Дадени 19 строителни линии за
нови постройки и огради извaн чертите
на града.
'
:

Страница 3

№ 132

Заповед
JV· 127
...'..".
гp. Варна, 14 юлий 1923 г.
i •"

'

”

·
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§

9 ·

''••••••

Пред вид", че цените на сиренето и
кarдкaввлa в другите градове ea пoвн-

гp. Варна 20 юлп 1923 гoд.
§5
Пред вид ограниченото кoдaчecтв'
вода и в дoпaлвeниe на пo-paнo издаде
нитe нapeoби за нзпoкзyвaнe; на вoдaт.
зaпoвeдвaa:

iд^t^iйi”иil·'^й i/d^ii».^*" 11fc * 1 "

Bpoй 7i.

Страница 4
” I) Haи-блнзкитёcsceдя, до чешмите
които са- поставени из .улиците да caoбщaвaт веднага в общината (водопроводно
отделение) за повредите, _.които се явят,
к чешмите за да могат да бaдaт по
правяни; "''• · ' ”
2) Стопаните па чешмите в* здания
в в дворищата веднага да пoupaвят по
вредите на чешмите.
<
,*
_.3); Да не се oeтaвaт чешмите ни
кога отворени нёпpeкacнaтo, c което се
изразходва нaпpaзднo вода и се oбpaзyвaтъ paзкaлвaнuя, локви и вaoбщe не
чистотии. · ” '
” ;'
- 4) Да не се употребява вода от
чешмите из улуците за разви производ
ства, като тухли, кepпичи, керемиди и пp.
Нарушителите ще се нaвaзвarь, а
sa малолетните ще отговарят родители
те и настойниците.
'”
За изпаляението на настоящата ми
saпoвeд ще cлeдaт всички администра
тивни, технически, санитарни и поли
цейски органи. . - . ' . . ' .
Председател: Xp. Мирски
Ceктeтap· x. Е. Иванов

Пазарни цени.
На основание чд. 64 н. Ь0 от зако
ва за градските общини c заповед № 13З
oг 21 юлий т. гoд j определените цени
.на зеленчука продаван в града, считано
от 23 тoгo ех следните:
l)-Paйкин боб кrp. по лв.
2*50
2) Пипер cлaджк кгp. по лв.
3*50
3) Домати червени кгp. по лв.
3*50
4) Картофи червени кгp. по лв. 3
5) Kapтoви жeлти кrp. по лв.
. 4
6) Tикввчкu кгp. по лв.
1
7) Патладжан пapaчeтo до лв.
2
8) Лук кгт. по лв.
l”5o
9) Зеле кгp. по лв.
2 *
10) Чecaн 50 глави
5
11) Краставици парче лв.
05О

"cящ открит лист Jfe 1 % 2* от 20.VII. т. г.
издадени ни. от кате/ПРата"
Желателно е вceвю >eднo посещение
на вaпpocнитe тexнвEV Дa c.e най-широ
ко разгласява между тютюнопроизводи
телите и им се дава вyжднoтo esдeйcrвиe, за да могат да иooeтaт, тютюнища-.
та сушилните и запознаят в беседи и
срещи интepecyющитe .се c всички тех
нически пpиoми и пosяaния за правилната
и добра обработка и преработка на тю
тюна-

XPОl·XИEA
Инжинep Попов, началник на Електpичecкoтo Oгдeлeниet, замина sa София
по служебна работа, като между другото
ще се погрижи за по- скорошното утвърж
дение пoeмнитe условия, които са печа
тани в миналия вpoйt за доставката на
1500 електромери, 35,000 кгp. гaзйoл,
eдпa партида от 8 , 0 0 0 кгp. цтанцрово
масло и втора партида от 2,00О кгp. от
caщoтo масло.
Варненските гpazssдaпи, които от 1-й
дeкeмвpий 1922 r. Лfi 9 юзий т. г. са
изплатили каквито и дa^ е налози (нeдoбopи) на общината, чрез финaн. агенти,
да се явят в бюрото нeдoбopи и донесат
квитанциите си нaй-вacпo до~Г0 август
т. roд. за проверка c партидните книги,
иначе ще бaдaт зacтetвeни още един пат
да заплатят тия нeдoбopи.
Продадени са до сега декларации от
58 души за ceeнe на тютюи в земли
щето на града Варна.

Бюлетин

Приготвят се cпeциaл. пoeмни усадц
за oтдaбaвe под наем за 2 години 6в.
фeтитe в мeciнocттa „Пeйaиpджив„ ,
„Гюндюз-Чeшмe", които след пpвroщ.
нето им ще бaдaт публикувани в щp.
вия бpй ни, вестника.
,;
На 24 тoгo, чрез тяpг по
вaнe, отдаването под наем общ. дeтei
тeaтp за използването му и за канещ.
тoгpaфичecки представления е вaзлoжa
на тapжнaтa комисия вapxy диpeктopt
на кипo Пpoшeв Господни P. Kaбaтнpoi,
'
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Бюрото за общински валози покана
г. г. варненските граждани, които от1
дeкeмвpиfi 1922 г. до 15 юлий т. г. tf
си платили всички облози (нeдoбopи) EI
общината чрез финансовите агенти в
caщoтo бюро, ди се явят и донесат ки
тайците си в срок до 10 идущия несед
за пjoвepкa c партидните книги, понеж
много такива има пропуснати да бzдtг
отметнати по кпчpитe. Проверката cтaвi»
в интереса на гражданите, за да ней
се сабират oблoли uo два пати.
'r

Четете Общ. Вестник,
Печатница Д. Тодоров — Варна.

з а движението на заразителните болести в града.

от 21 юни до 30 юни 1923 гoд.

за тютюнопроизводителите.

Bлшpocнaтe лица са: 1} Иван Ди
митров, носещ открит лист Л· 1123 от
20. VII. 1923 г.' я 2) Илия Янков, нo-

Нека не забравят гражданите, ^,5
общинските 8влeнчyкoви магазини' nщ
щie:нaмёpят нafl·дoбpoкaчecтвeнви eceвs,
, ябaлви от общинската овощна гpaдH(
Цeйниpджик, на много низка цeвa. j

,aнитapнo отделение.

ВАЖНО
Oarлaeнo oкpaжнoтo № 1129 от 23.
VII. т. v., на пoдвижвaтa зeмлeдeлчecкa
катедра в Варна caoбщaвa .се на тютю
нопроизводителите в вeмлищeтo на rp.
Варна, че c цел да се внесат подобре
ния в техниката по обработване и пре
работване суровия тютюн, а така caщo
да се запознаят нaчинaющитe тютюно
производители е всички работи по oтглeдвaнe тютюна, катедрата е назначила
двама временни техници, специалисти по
тютюневата култура, пришелци от Cкe·
чeнcкo, Македония, които по дадени мнcтpyкци и маршрут от катедрата се дви
жат вз селата на околната вкдючaя н
гp. Варна.

Работните часове в oбщииaтa oт^
т. м. са 8—12 пpeдн обед и izЩ-^

В0ЛЕ0ТИ
Scarlatina
Diphtheгitiз
Morbilli

Всичко от
Има Забо 0- Ум
вaч. на'
ше лели здpa- рели ста епидемията
вeли
ват
вaб. yмp.
11
1
3 —
9 96
8
—
4 —
1
3 26
3
1
2 — —
3
3 —

Typhпs abdommalis_ .

84

Tussis convulsiva

1

2

Dysenteria

1

—

Variola vera
Typhus exanthematicus
Typhus гecштeiш '
Paгatyphns

1
—- —

—
—

".i;

—

—

•

"~

9. VII. 922г.

13

8.YIГ. 922г.

—.-

29. V. 923 г.

1
—

31. V. 923 r.

-—

6
__
__

'--«а

—

—

-—
__

—
__

—
__

—— _ .
^^ ^ш^

*""'

24. IX. 922г.

3

—

*

lб.V. 922 г.

3
—
__

—
—

—

VardceHa

Начало от eпaдeмиятa от

7.

—

—

.

<tнч
:

—
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