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И в д a в a ЗВ«ч>ЕЮЗВсозЕ«.а.та, Г р а д с к а

Община.

ИЗЛИЗА ВСЕКА СРЯДА.

3А ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:

. Абонамент 60 лева годишно.

Официални: на дума по 1 лев; aaглaвпe, дата и
подпис по 3 лева.

Един брой 1 лев.
Частни; на дума по 1 лева, а на кв. см. по 1*50 ля.
Всичко що се отнася вa вестника, да се йвnpaщa
до редакцията, кметството — Варна.

За чистотата на града
Ако за отделното лице чистотата е
едно oтъ необходимите условия за sдpa• вето, то за обществото тя е нещо пове
че от необходимост. Отделното лице мо
же и е длжжпo само да се грижи за
чистотата си и колкото тя е на нo-виcикa степен, тoлвгвa отделното лице се
смята за интeлeгeнтиo и пропито oтъ
cжзнaннeтo за ползата от нея.
За обществената чистота, обаче, гри
жата е вжзлoжeвa на общината c ней
ните санитарни органи.
Еднакви ли еж условията за подър
жането чистотата от отделното лице и
от общината? На този вжпpoe "може да
се отговори отрицателно: пжpвo — за
щото от субективната воля, степента на
интелигентност и cжзнaниeтo oтъ полза
та на чистотата, без да говорим за сред
ствата, зависи отделното лице да има в
себе си и около себе си оная чистота,
която да го предпази от евентуални епи
демични заболявания; и второ c личен
труд и без ocoбeнни материални жертви,
отделното лице действувайки в cжвceм ыaлжк район, може всякога да пoджpжa едва, ако EO идeaлвa, uoнe зa·
дoвoлитeявa чистота. Не е тгй за oбщивaтa. Tyвъ се изисква. колективна воля,
без да говорим за интeлeгeнтпocт и cжзнaниe, които не липсват в органите на
товарени cъ санитарната служба; изиcквaть се — вaй-глaвнoвo материални
средства, без.каквито нищо ue би мо
гло да се направи. Независимо от това
пзнcквaт се и ред други условия, 8а да
може да се очаква една задоволителна
чистота. Най-важното, което се изисква
е: дьлбoкoтo cжзнaниe у гражданството
sa oбщecтвeннaтa чистота и за ползата
от нея, понеже материалните средства на
общината еж тжй слаби и не може да
се ангажира cжc cжздaвaнeтo на други
те необходими условия, които не еж по
силите й.
Като се има пред вид, че чистотата
в едно от "пжpвитe средства за предпаз
ване града ни oг разни болести н при
noлoжeниитo в което се намира той в
блaгoycтpoйcтвeнпo-xuгиeничнo отношение
и при слабите материални средства на
общината, то cждeйcтвнeтo на граждан
ството за чистотата е пo-вe”чe or нало
жително.
.
Дocтaтжчнo е да се пoджpжa чaeтнaтa чнcтoтa и ла се изпжлнявaт нa!(
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За I или II страница — удвоено.

peждaнпнтa на общината и тогава ще
имаме една задоволителна чистота, която
ще позволи на санитарните власти ефи
касна борба.
Здравето е най-ниcшeтo благо са чо
века н пe трябва 4 т никого да се за
бравя, затова гражданството нека ceяви
на помощ на санитарните органи за за
пазване па чистотата.

Jч|jy[йjAвн 0ш 8СА.
Заповед
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гp. Bapвa, 28 юлий 1923 гoд.
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Подписаният Xp. Мирски, Пeдceдaтeл на Варненската Oбщин. Тричленна
Комисия, като взех пред вид пункт 8
на чл. 88 от зaкoнв за град. общини,
ЗAПOBEДBAM:
1. Всеки гражданин, който джpжtf
слугини се зaджлжaвa в срок от 20 дни
от днес да подаде дecдapaцщ; в Общин
ското Управление (бюро oбщин. налози),
за облагането им c дaнaк, oжглacнo гopeцитиpaния член от закона за финансо
вата 1923—1924 г.
2. Heизпaлнитeлитe на тая ын запо
вед ще се наказват c глога до 500 лв.
Ззвeлeжкa: Декларациите, за кoктo
става дума в § 1 на тая ми зauoвeд се
намират в касата при общината, за кон
то ще вe плаща по 1 л. на декларация.
Председател: (п) Xp. Mиpcшi.
Секретар: x. K. Иванов.

-i

навици, дараци, мaшипи-peзaчзи за джpra, мacлoпpoизвoдви машини и вжpшaчкв
в pгйoнa на нoвepcпвaтa ми община да
нодаджт декларации в общинското ynpaвдeпиe, отделение бюро за налози, по от
делно за фиimcoштe 1922/923 u 923/24
r. за облагането им c дaпжк, cжrлacнo
чл. 88 п. 8 от закона за град. общини.
Готови напечатани декларации се на
мират в Oбщинcкxтo Управление при ка
сата, от rдтo стопаните на гореспомена
тите заведения и мaшипи, могат да cн
Получат вyжднoтo aм кoличecтo екзем
пляри, срещу костуемата за нaпeчaтвaнeтo им стойност,
Heизпжлннтeлитe на настоящата ми
заповед, ще бждaт глобявани до 500 лв.
Председател: (п) Xp. Мирски.
Секретар: x. K. Иванов.

Заповед
Д· 1З8
гp. Варна, 27 юлий 1923 г.
§ 5
По силата на чл. 12 от., закона за
тя>rюня определям джлжинaтa на вжpвитe за низaнe на тютюните от тaзигo·
дищнaтa реколта да бждe от 3 метра за
вoeкa виза.
Препис от настоящата ми заповед да
се изнpдти · на г. Варненския Aiщизeн
Началник за сведение,
На схщата да се даде най-широка
гласност между тютюнопроизводителите.
Председател: Xp. Mнpcкя
Секретар: x. K. Hвaкoв

Из дейността

Заповед
№ 143
• гp. Варна, 3 август 1923 гoд.
§ 1
Пoдпиcaний Председател на Bapнeн.
Градска Oбшинcкa Тричленна Комисия,
като взех предвид чл. 65 от закона за
градските общини,

на електрическото отделение и електpнчeккaтa централа от I до 31 юли
192З гoдикя внлючиreлнQ.

Провериха се и пocтaвьxa на бeзese-чтfoмepaи до сега инсталации 33 eкeктpoмepн разни системи. Откриха се 38·
пupтиди на пoвн клвeнтн на електриче
ското oтдзлeнпe. Закриха се по разни
ЗAUOBEДBAM:
причини 24 партиди. Направи се раз
пределение за изплащане изразходваната
1. В срок от 15 дни от датата на
настоящата ми заповед, вeвчsи пpитe- I eзeкpичecкa енергия мeядy отделните се
жaтeли на
на мелници,
д&cкoтзeзaчнипи.тж- i мейства ь -гr.чoЩyЩЩ
1
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прави се внезапна проверка на лампите
и свещите в домовете на 13 клиенти,
като па нарушителите се cacтaвиxa нyжднитe актове за; глобяването им., Уiвapдиxa е* 32 планове 'за нови и дoпaлпитeлни електрически инсталации. Ока
чиха се 30 нови електрически инcтaлa·"
ции. Hocтaпиxft 52 заявления o молби
-от вapвeнccи граждани за разрешаване
ияoтaлвpвaиeтo на нови и дonaлнuтeлви
лaмпн яeдeд щaтeлaa проверка, в зави
симост o r енергията, c < която, разпола
гат ckoтвeтнитe трансформатори, на eдви
от тex ce·разреши, а на други не ин
сталирането. Йзpaбorиxa се в yтвapдиxa
вече пoeмнитe условия за доставката на
електромери, oaзйoл, масла и пp., нyждни
за градската електрическа централа, кои
то се публикуваха в брой № 70 на Об
щинския Вестник. Пломбираха се лишнитe лампа на двама кяиeти, а oтплoмбиpaxa тия вa чeтиpмa· други такива.
. Изработи се подробен план на морската
градина е oбoзнaчeuиe- кабелните лннии;
Добита е през м. юлий 20,250 килoлaт
—часа електрическа енергия, а израз
ходвано за това време 9300 литри гaзйoл. Eнepгичecки се caбиpaт cyыи за,
изразходвана електрическа енергии от
• клиентите на отделениeтc, като за ы-ц
jcлпй ·1923-r. е сабрава една сума от
300,000 лева приблизително.

На ветеринарното отделение от 16 до
22 юлий 1923 гoд. включително.
През иcтesлaтa седмица в градската
cкoтoбийнa е иcклaнo следния :дoбитaв:
Eдsp дoбитaк 79 глави, mл 82.16 кгp.
месо, дребен дoбвтaк 1643 глави, дали
17527 кгр< месо, или всичко иcклaнo
едър и дребен, дoбитaк 1722 глави/ да
ли 25743 вгp. месо. През това вpeыe
са yничтoжeни: 1 агне от жeлтeницa 9
кгp., 1 яре в, пpeдcмapтиo cacтoяняe 4
кгp. и 1 яре от силна мapmaвocr 3 кгp.
Проверено е 16340 литра мкeкo.
Cжcтaвeни са 5 акта за продажба на
yвoднeнo млеко. Конфискувано е 56 лит
ра млеко, от което 51 литp е предадено
в гpaдcкoro oкpsжнo cиpoтoпитaлищe и
cтapoпитaлищe, а 5 литра се yничтoжи
на самото ыяcтo.
Направени са 21 ревизии на рабо
тилниците и магазините, в които се пpe' paбoтвa и продават месни консерви и
27 такива на общинските хали и мecoпpoдaввицитe в cитeтo.
Пpoвepeви са всички продукти от
животински пpoиcxoд внесени в града и
изнесените такива на oбщин. пазар. Про
верена е всичката риба изнесена за нpoдaн в рибното тapжищe.
Издадени са свидетелства за износ
за вятpeшнocттa на царството нa след
ните животински продукти: 420 броя.
овчи кожи, 202 броя говежди кожи, 250
ктp. свинска козина, 178 кгp. непрана
вaлвa и за Цариград: 70 кrp. сухи аг
нешки чapвa1.
Издадени са 3 свидетелства вa сто
панисваме на eдap дoбитжк.
Констатирани са 7 бесни кучета.
Ухапани са 11 чeлoвeкa от бесни куче
та, конто са изпратени на aнтиpaбичнo
лeкyвaвиe в София. Отровени са 87
пpaзднocкитaющн се бeзcтoпaнcsи куче-та в града.
.
.
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заболял общински

А за време от 23 до 31 юлий 1923 r.
: внлюч. е изнлaнo следния дoбнтжк:
111 глави eдap дoбитaк, дал 11696
кгp. месо,: 1580 д·лaви дребен дoбитaк,
дал 17632 кгp. месо «ши всичко иcклaнq
ёдap и дребен дoбнтaк 1691 глава дали
всичко 29328 кгp. месо. През това вре
ме е yничтoжeнa една овца 9 кгp. от
жeлтeяицa.
••:'.- Проверено е 19755 лaтpз млеко. Oacтaвeнн са 3 акта на млeкoпpoдaвци,
които продават yвoднeнo млеко. Конфи
скувано е 21. литp млеко, което се пре
даде в градското и oкp&жвo cиpoтoпи·
тaлищe.
-. Haupaвeци са 15 ревизии на paбoтилпнцитe й магазините, в които се пре
работва и, продават мecnи -кoяcapии и
21 такава на oбщин. хали и ыecoпpoдaвницвтe в ,Cятeтo".
Проверени са всички продукти от
.ЖИВОТИНСКИ пpoиcxoд внесени в града и
изнесените такива на-c oбщпиcкия пазар.
Пpoгepeяa е всичката риба изнесена
sa пpoдa» вa рибното тapжищe.
Издадени са свидетелства за износ в
вьтpeшпocттa на Царството вa следните
сурови животински произведения: 260
броя говежди кожи, 18 броя биволски
кожи и 1 Свинче.
Cacтaвeяи.ca два акта на гapгoвци
за продажба на развалени яйпa. Конфи
скувани са Г902 яйца, от които 550
като caвapmeн0 развалени се yничтoжиxa, а останалите се предадоха в гpaдeкoтo, oкpsжнoтo eиpoш;тaлищe, cтapo. питaлpщeтo и на общинския стол. срещу
зaплaщaниe. ^ г
Издадени са 5 свидетелства за cтoпaвиcвaниe на eдap дoбитaк.
Caщo са констатирани 7 бесни ку
чета. Ухапани.са. 13 яeлoвeкa от бесни
и caмяaтeлнo бесни кучета, които са из
пратени на aнтиpaбячнo лeкyвaниe в София.

Предупреждение вa зeмлeдeлцитв
Caглacнo oкpaaшoтo № 7 9 6 5 от 16
юди т. г. на Застрахователното отделе
ние при Бaлrapcкaтa Централна Коопе
ративна Банка в София c което моли
всички кметове в Царството да се следи
най-зорко действията на зaвeлyющитe
службата но sacтpaxoвкaтa от градушка
при разните общ. управления, както и
някой агент-пропагандатори, понеже има
ло опити да вземат от застрахованите
вaзнaгpaждeниe за сключена застрахов
ка, или на декар от застрахованата
площ.
Baз основа на това се caoбщaвa за
внaниe, че на saвeдyющитe службата и
на агентите не се заплаща от застрахо
ваните лица нищ6 за сключването на за
страховките, нито 8а <j o?мyляpитe, иш
пак за гербови марки, или такси за ис
кане оценка,-за извършване оценка от
страна на оценителите, или други длaжнocтни и частни лица и пp. На всички
агенти и зaвeдyющи службата ще се пра
ви анкета за. досегашната им дейност и
ако се oгкpияrь такива случаи, ще се
cacтaвят актове и ще се изпращат в
Бaвкaтa за предаването им под caд,
понеже c такова изнудване · се oтicoнявaт застрахованите от застраховката в
се спира нейното разширение. •
Взети са всички мерки за oтcтpaнчвaнeтn на това зло.
:

Варненско Градско Oбщин. Уupaвлeв^
ОБЯВЛЕНИЕ
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гp. Варна, 31 юлий 1923 гoд. i
В дoпaлнeниe на обявление № 5jj
oг 13 юлий т. г. публикувано в Д. &,
брой Дs 92 от 25 юлий т. г. обявява е'
на интepecyющитe се, че на 25 авгде
т. г. до 4 часа след обед, в пoмeщeнц.
то на Bapнeн. Oкp. Финансово Упpj,5
лeниe ще се произведе тxpг c тайна щ
кypeнция за доставката на 1500 eлet
тpoмepa sa градската Електрическа щ
жa. Приблизителната oгoйнocт е 36,O0f
швейцарски франка. Залог се изиощ
50,000 лева в банково свидетелство. ;
0 г конкурентите се изискват дмf
мeнти carлacнo закона яa бюджета, j
четността и предприятията и oбpssj
електромер, според пoeмuитe условия.!
Tapжнвтe книжа- са на paзпoдoa
пнe в.вceкo пpиcaтcтвeuo време в i '
щинaтa, а в'деня на тарга при тsjя
нaтa комисия.
Председател: Xp. Мирен
н. Секретар: Дoкoвъ.

Варненско.Градско Oбщип. Упpaвлeя
ОБЯВЛЕНИЕ
JV« 21З04

;"•

гp. Варна, .3.1. юлий_ 192З гoд/
В дoпaлвeниe на обявление J\в 51
от 13 юлий т. г. публикувано в ДЛ
брой 92 от 25 юлий т. r., обявява f
на интepecyющитe се, че па 25 aвгt
т. г., в помещението на Bapнeн. 0
Финансово Управление ще се пpoизвд
следните твpгoвe c тайна кoнкypeвf
До 11 часа cyтpинaтa — достави
на 8000 кгp. цилиндрово масло 8» I
зeлoви мотори, като конкурентите Щ:
cтaвят oвoи мостри. Приблизителнай
нocт 120,00.0 лева и залог 6000 i»
банково удостоверение.
До 4 часа след обед доставка
390,000 кгp. гaзиoл. Приблизителн8и
нocт 1,000,000 лева, залог 5O,CO0f
в банково удостоверение. Koнкypeвn
требва да се caoбpaзят нaпaлнo c i
cквaниятa на закона за бюджета, o«
нocттa и предприятията. Tapжнигe (/
жa c s на разположение в вceкo пpиff
cтвeнo време в общината, а в дeвяj
тарга при тapжнaтa комисия.
Председател: Xp. M #
п. Секретар: Дoнoв, j

Варненско Градско Oбщин. Управи
О Б Я В Л Е Н И Е

••;[

№ 21955

; •

гp. Варна, 8 август 1922 т»Д·*
Обявява се на интepecyющнтe,tf
единадесетия пpиcaтcтвea ден от w
вyвaниe настоящето в Д. B-к в Ш^
ниeтo на Bapнeн. Oкpaжнo Фаяя^;
^пr,aвлeниe ще се произведе тapг«f

mmJfy0B;JiJL·.^

Bapнeйcки Общински Вестник

на конкуренция до 4 часа след обед за
ютдaвaниe на закупчик таксите от „теа
трални представления" и дp. :зa време
orь 1 април 1923 roд. до 31 март 1926
гoд. Приблизителна годишна стойност
50,000 лesa. Залог се изнcквa 1 0 % в
банково удостоверение и документи caглacпo закона за бюджета, отчетността и
предприятията.
••'"'.
Tspжшгre кннзка са на разположе
ние вceso пpнcaтcтвeнo време в общи
ната, а в деня на тарга при тapяшaтa
комисия. ' ' • ' " . •
0 г Общината.

Варнен. Град. Общинско Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
№21954
-:

.

rp. Варно, 8 август 1923 гoд.

Обявява се на интepecyющaтe, че на
единадесетия пpиcaтeтвeн ден от публи
куването настоящето в Д. B-к, в поме
щението на · Варнен. Oкp. Финансово
Управление до 4 часа после обед ще се
произведе тapr c тайна конкуренция за
отдаване на закупчик таксите от t над
писи" за време от 1 aнpил 1923 гoд.
до 31 март 1926 гoд. Приблизителна
годишна стойност 200,000 лева. Залог
се изисква 1 0 % в банково удостовере
ние н документи caглaeнo закона за бюд
жета, отчетността и upeдпpиятиятa.
Tapяшитe книжа, са на разположе
ние вceкo пpиcaтcтвeнo време в oбщинaтa,-гa в деня на jгapгa_пpи тжpжнaтa
r
комисия.
*
От Общината.

Варнен. Град. Oбщинcнo Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
JS”· 21956
гp. Варна, В август 1923 roд.
Обявява се на интepecyющитe, че на
единадесетия пpиcsтcтвeн ден от пyбликyвaниe настоящето в Д. B-к, помеще
нието на Варнен. Oкp. Финансово Управ
ление до 11 часа сутринта ще се про
изведе тapг c тайна конкуренция за oтдaвaннeтo на закупчик за три години от
1 април 1923 гoд. до 31 март 1923 г.
сбора такса „cepгийнo право". Прибли
зителна годишна стойност 85,000 лева.
.Залог се изисква 1 0 % в банково удо
стоверение и документи caглacнo закона
за бюджета отчетността и предприятията.
Tapжнитe книжа еж на разположе
ние вceкo пpиc&тcтвeнo време в община
та, а в деня на тарга ври тxpжнaтa
комисия.
От Общината.

Bapн. Гp. Общинско Управление.

Обявление № 21950
гp. Варна, 8 август 1923 година
В дoпaлнeниe обявление № 20438
от 20 -юний т. г. публикувано в дapяtaвeн вестник брой 99 от 2 август т. г.
обявява се на интepвeyющитв, че на 13
тoгo в помещението на Варненското 0 ·
:| 'iiчщц,ц !

pp

кpaжнo Финансово управление ще oe
произведат тsproвe c тайна конкуренция
за финансовата 1923 -.. както следва:
: До 11 часа сутринта:
Доставка 300,000 кrp. eчмик-пpнблизитeлнa стойност 900,000 дв.· до 16
часа (4 часа cл. о6.) доставка 200,000
кrp. сено и 300,000 кrp. слама, при
близителна стойност на сеното 240,000
лева, сламата 210,000мeвa
Oфepиpaвeтo става на килограм се
но, слама и eчмик по отделно.
Залог се изисква 1 0 % в банково yдocтoвepeяиe за вceкo предприятие от
делно и документи caглacнo закона, за
бюджета, oтчeтнocтa и предприятията.
Tapжнитe книжа ех вa разположение
вceкo пpиcacтвeнo време в общината, а
в деня на тжpгa при тapжнaтa комисия.
Председател: Xp. Мирски
Секретар: x. K. Иванов

ВАРНЕНСКО OKP. ИHЖIШEPCTBO

Обявление

Страница 3
Варненско Градско Oбщвн. Управление.

Обявление
№21305

*

rp. Варна, 31 юлий 1923 roдi
В дoпsлнeниe на обявление Л· 522
oг 18 юmii т. r. публикуван в Д. B-к
брой 92 от 25 юлий т. г. обявява се па
интepecyющитe се, че па 6 август т, v.
до 11 чacя сутринта в помещението на
Варнен. Osp. Финансово Управление ще
се произведе тapг c тайна конкуренция
за доставка на 2000 кгp. цилиндрово
масло за дизелови мотори. Приблизител
ната стойност на доставката е.40,000
лева. Залог се изисква 20С0 лева в бан
ково удостоверение, ыacлo-мocтpa и до
кументи caгл. зaкoпa sa бюджета, От
четността и предприятията. Tapжнвтe
книжа са на разно южeнвe в вceкo пpиcaтcтвeнo време в общината, а в деня
на тарга при тapжнaтa комисия.
Председател: Xp. Мирски.
. п. Секретар: Дoкoвъ.

Jб 4746
гp. Варна, 26 юлий 1923 г.
Варненското Oкpaжнo Инженерст
во, обявява на интepecyющитe се, че па
7 август т. ·i\, от часа 15 до 17(3—5)
после обед, в помещението на Варнен
ското Oкpжжнo Финансово Управление
ще се upoизвeдe тapг c явна конкурен
ция и c caкpaтeн срок за пpoдaжбaтaбepидбaтa на плода на ореховите дpaвчeтa, нaxoдящи се край дxpжaвuитe шо
сета „Варна - Добрич" между клм. I 2 3 0
до 4 и Варна—Бypгaз между клм. 2—4
включително.
Пxpвoнaчaлнaтa цена ще се опреде
ли от тapжuaтa комисия при откриване
тарга.
Искания залог е 1 0 % .
Пoeмнитe условия са на разположе
ние на г. г. конкурентите в канцелария
та на Oкp. Инженерство.
От Oкpaжнoтo Инженерство.
Варненско Градско Oбra. Управление
(Трудово бюро).

Обявление
№ 1129
• гp. Варна, 30 юлий 1923 гoд.
Трудовото бюро при Варненската
Градска Община ” cxoбщaвa, че тези от
трудоваците, на вaзpacт от 20—40 гoд.,
които по една или друга причина, не са
могли до сега да си-отбият 10 дневна
та трудова повинност, могат да сторят
това и сега, за което ще требва да се ”
явят в канцеларията на бюрото на 6
август. 7 часа сутринта за да им се да
де назначение.
Heявилитe се и на тая дата трудо
ваци, ще се считат за отклонени и спре
м0 тex ще се постави caглacнo чд. 91
от правилника за прилагане на времен
ната трудова повинност — глобяване в
размер на З000 лева, която глоба ще
се oxбиpa по административен начин.
0г Бюрото.
РИИЩИяИШИРИИ

ОБЯВЛЕНИЕ Л· 18096. Обявява се,
че пенсионните книжки за вceкaкaв вид
пенсия, ще се заверяват от общинското
управление само от 25 число на всеки
месец — до 5 число на cлeдyющия месец.
Поканват се ,пeпc:юнepкитe и пен
сионерите да се явят само в горните дни
за заверка на пенсионните нм книжки.
- —
От Кметството.

Житното тжpжищe
Продадени са: жито 60 кола при
средна цeaa на xeктoлитp 390 лв. Ече
мик 10 кода З10 лв. xeктoл.

Пазарни цени
C заповед Л1 143 oтъ 3 август т. г.
са определени следните цени на зелен
чука:
1) Пиперки
килограма 2 · — лв.
2) Чepв. домати „
2·— „

3) Бамя

„

4) Зеле
5) Тиквички

8·— „

„
1·30 „
„
1·—- „
( жeлти
4 · — !1
6) Картофи
( червени 3·—
7) Патладжани броя до 1 лв. едрите
и до 50 cт. дребните
8) Лys
броя до 2 лв.
9) Моркови „ „ 0*80 дв.
10) Paйкинъ боб кгp. 2 лв.
Тези цени са в сила от 4 тoгo д<
втора заповед.
C заповед Д· 144 от 4 август т. г,
са нopaвpaни цените на следните пpo·
дyкти.
1) Сирене до 28 лв. кгp. нaй-cкxпi
2) Кашкавала обикновен до 46 дв,
кгp. нaй-cкaпo.
3) Мляко прясно до 8 лв. кrp? на8cкsпo.

ЩЯЯ

Пoeмнитё условия пyбликoвaни в
брой 70 на вестника ни относително до
ставката на гaзfloл, цилиндрово масло и
електромери, еж пoвapнaти от София
yтвspдeни и тaproвaтe по тях ще 6ядат
произведени на 25 Август т. r.
0т общинската овощна градина
„Пeйнвpджик" през изтеклия месец юзий
cs е cжбpaлo около 4000 кгp. пapвoкaчecтвeни плодове, от които повечето
ябsлки.. Продажбата вм ставаше в об
щинските зеленчукови магазини всеки
ден н при най-намалени цени, до сега
е придобито приход около 20000 лв.
Бepидбaтa пpoдaлжaвa. Плюс това нeдoбpoкaчecтвeннитc плодове, като: гнили,
или повредени се caбиpaт и отделят за
приготовляване на ракия. Такива има
cябpaни вече З000 кгp.
Поради острата жилищна криза в
града, издaдeпo е зaнoвeд csrлacвo, която:
1) Всеки, който разполага c повече
стаи, отколкото му са нyждни е длaжeн
да гн декларира.
2) Наемането стаи от кypopтaджвй,
може да става само по cгacтявaнe.
' 3) Забраняват се разместванията без
званието вa жилищните органи.
4) Bcnчsи хотели се зaдлaжaвaт в
четиридневен epos да окачат ценоразпи
си" за нормираните легла.
HSM Варненски Общ. Teaтp е об
разуван театрален комитет в cacтaвъ:
Ради Василев, Коста Караиванов, Си
меон Доичeв, Пeтp Бeлбepoв, Емануил
Myтaфoв, Cт. Бaчвapoв и eдзн предста
вител на артистите по избор. Комитета
е натоварен да paкoвoди уредбата на
тeaтp, назначението и уволнението на
артистите, резизнрапето на касата и пp.
'Умоляват се редакциите на ежеднев
ниците в града, до които изпращаме

^

ишrexиecd№эu
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Всички гостилници и ресторанти да
се снабдят c цeвopaзuиcи, които да бaдaт заверени от надлежния чиновник при
управлението. На нeизпaлнилитe на гopнeтo нареждане ще ee cacтaвят актове.
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Bдпpeки многократните нaпoмнювaния и нареждания, някой граждани без
да дspжaт сметка за чистотата на града
uycкaт свините си да се разхождат
св6одно по улиците.
На такива граждани ще се cacтaвлявaт актове и ще бaдaт глобявани до
10О лв. от санитарните органи.
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” Печатница Д. Тодоров — Варна.

Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
от 21 юяи до 30 юни 1923 гoд.
БОЛЕСТИ

,

Всичко от
00·
Има Забо
Ум
нaч. на
здpaста
шe лели
рели
епидемията
вeли
ват
8а6. yмp.

Scarlatina
Diphtheritis
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1

3

—

3
—

''

MoгЬШi
Typhus abdomirialis
Tussis convulsiva

- ,

Dyзenteria

3
-—

Variola vera
Typhus exanthema ticиз

—

•

.

8-

15.V.922!>. !

2 .—

1

26

3

21. IX. 922 г.•'.'.

1

1

—
r-.
i
—

—

”

3

4

—_

—·
—

—

84

1

—

2

3

J3
—

—.

—

. 1

7

1

—·
—

.

—

__

—

.

_

—_

Paratyphus
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Typhus гecштens
Vaгdcella
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Начало от епи
демията от
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3

•
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S3

Работи се усилено по разпространя
ването на водопроводната мрежа, като се
снабдяват безводните до сега квартали c
чешми. В мecтнocтa „ Kaдap-бaбa" ни
улица Безименна е пocтpoeннa чешма а
в училището „Антим" тoзкe е построена
такава, а на други места сега се раз
копава.
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Понеже някой ЛИЧНОСТИ са се явява
ли пред гражданите като органи на бю
ро вeдoбopи при общината да caбиpaт
таксата смет и дp. ~ без да имат такова
право, то в тaквв cлyчзй нека гражда
ните изискват от всеки който се яви да
удостовери eaмoличнocтa си е открит
лист издаден му от сегашното управле
ние на общината н заверен от rpaдo·
началството.
Ако се залови някой без открит лист
веднага да се caoбщи или - предаде на
влacтa.
. Назначена, е комисия която да се
занимае c paзyчвaнe вaupoca за нoмe- pиpaнeтo па кaщaтa.
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ЖИВЯ

Продажбата по тeзнf цени ще става
до втора заповед.
Koнтpoлaтa е вaзлoжeнa на сани
тарните н полицейски власти за точното
нзпaлвeвнe вa 8aпoвeдтa.
Цените на зеленчука при общински
те магазини са винаги много по ниски
от пазарните, например:
Г5О лв. кгp.
1) Paй:tин боб
5·- „ „
2) Бaмвя
1·50 „ „
3) Домати зелени
1·20
„••„•
4) „
червени
5) Зеле oбиквoвcнвo 1·—' »
з · - „ ;,
6) Картофи
15О „
„'
• 7) Лук
1·50 „ „
8) Пипер cлaдaкъ
9) Пиперки остри зелени 5'— „ „
10) Син патладжан I 08О парчето
11) • „ '
„
II 0·50
„
12) Тиквички
0.50 и 30 „
13) Чe”caн зимен зeкeн 2·—лв. кгp.
14) Гюзaм вpacкa
oiO „
·
15) Marдaвoc „
0·10 „
16) Краставица от 0'10—0·30лв.napчe

вестника си да ни, пращат cзoитe в за
мяна, за което кpaйвo ще им благодарни.

-

Родени

CRXПO.

.... ••••

РАЖДАНИЯ

4) Кисело мляко до 11 лв. кrp. нafi-

У рой 72.

- Варненски Общински Вестник
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