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3А ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА :

Абонамент 60 лева годишно.

Oфициaлни: на дума по 1 лев; saглaвйe, дата и
подпис по 3 лева.

Един брой 1 лев.

Частни: на дума по 1 лева, а на кв. см. по 1”S0 лш.
всичко що се отнася sa вестника, да се напраща
ДО редакцията, кметството — Варна.

51о Въпроса за 1cз9opиqшe
Общината е направила обстойно из
ложение! до м-pa на Зeмлeдeлиeтo и моли
за ревизия на решенията на общ. коми
сия по T. fl. C : 1) по вsapoca 8а опре
деляне и oкp&глявaнe мерите на града
Варна, в зависимост от количеството на
дoбитaкa; 2) по вaupoca може ли да се
сметат 8а мера oпин части, които са в
строителната част на града и 3) по на
чина за разпределяне на местата от кo·
мисията по T. П. C.
C това изложение общината иска да
се запазят интересите на общината : 1)
защото при направеното oкpжглявaнe на
-.мерите, града в cтpдajcкo. jтвoщeвиe j ц e
западне, тай като оставеното за мери е
пecвчливa почва, негодна за целите за
пеша;. 2) защото за всичката отчуждена
мера е определено да се заплати само
264,244 лв. на общината, когато Финан
совото положение на общината е пла
чевно и 3) защото известни квартали кaм
Tapгoвcкoтo Учикищe, Д-вo „Грозд" и
казармите требва да останат в разпо
реждане на oбщинaca, а не в разпореж
дане на комисията по T. П. C.
; ., Ревизия по начина на раздаване ме
стата се иска, защото е установено от
анкетата, че са нарушени постановле
нията на закона за- T. П. C , като са
допуснати произволи и престъпления, вeкoи от които са:
1) Дадени са .места на липа, които
не са граждани па Варна; 2) раздадени
са места на лица, които са получили та
кива, като бежанци; 3) дадена са места
на заможни "и. много састоятелпи* граж
дани; 4) раздадени са, места на лица,
които не са представили нyжднитe удо
стоверения; 5) раздадени; са места не по
жребие; ,6) раздадени са места по 20 и
40 декара места на хора неспециалисти;
7) дадени са места на лица, които не
ги. oбpapoтвaт, а ги дават под наем ; 8)
раздадени, са места в по-добрите квар
тали специално по cпиcaв на числящите
се в дружбашкото Д-вo „Бездомник"; 9)
раздадени са места срещу подкуп и след
срока и" 10) раздадени са места по 2
места на нeкoи лица й пp.
Дapжaнo следното
- '

Постановление
под Л· 276 от 7.й tавгуст ,т. година:
;·:.··' Подписаните, cвcтaвляющн Тричлен
ната Комисия на Bapнeнcкaтa^Гpaд. Oб-;

щинa в cacтaв: Председател Xp. Мирски
и членове: Cт. Николов и Ив. Мирчев,
като взехме пред вид, че c Лi 21425 от
1 август т. г. е искала ревизия: а) на
вsпpoca за определяне и oвpzглявaвe ме
рата на гp. Варна и б) по ничипa за
раздаване мejзтaтa от комисията по T.П.C.
1. Че за места, нaxoдящи се в кварта
лите между болницата, казармата, лаге
ра, Eккcивoгpaдcкoтo шосе и улица „Ка
надска", общината смета, че основателно
требва да останат в paзcopeждaue на
общината, а не в разпореждане на об
щинската комисия по T. П. C. 3. Че
дори да останат в разпореждане па об
щинската комисия по T. II. C , пред вид
jc^нcтaтapaнитe нередояпости и пpecтaплeния по разпределяне на мecтвтa, пак
не е известно кому ще се, следва да се
даде место и от кого ще се отнеме. 4.
Че вече нeкoи от местата са sacтpoeн.
и са кaн пpивapшsaнe, а други са само
c изкопани основи или пeвдпrнaти стени
и би требвало да се определи пред вид
на строителния сезон положението на тия
построявания и 5. Че е направен оглед
на всички пooгpoйкa от техническите вла
сти и е направен специален опис па
сградите, то
P Е Ш И:
1. До разрешаване повдигнатия вsпpoc за анкета, да не се разрешава ни
каква нова цocтpoйкa, нито да се пpoдxлжaвaт aaпoчнaтuтe в квартала, нахо
дя щ се между yл. „Каналска", Eвcин.
Шосе, „Д·в6 Грозд" Лагера, Казармата
и пpoдsлжeниe на yл. „Войнишка". C
започнатите и сааршенитя да се постапи, c·aглacuo вaкoua за благоустройство
то. Разрешения за строеж да не се да
ват. 2. На никое ЛИЦP, което не фигу
рира в описа не може да се разрешава
каквато и да било постройка до разре
шаване окончателно вaupoca от M вoтo
на Зeмлeдeлиeтo.
3. З J постройки, които са между бoлницaт8, казармата, yл. Войнишка и y·цa
Канадска, да се uocтвuи както следва:
а) тни, които са складирали само мате
риала, или са пак направили изкопи за
основите, не ям се paзp-jшaвa да строят
до разрешаване на вaпpoca; б) кsщaтa в
п. 9 (Джaни Николов), ц. 10 (Михаил
Казански) н. 12 (Иван А. Paфaилoв)
п. 14 (Пeтp Стойчев) п. , 15 (Пeтp Дaцeв) п. 16 (Иван II. Kpинкoв)п. 18
Диxaл Hoeв) п. 19 (Hилoлa Ив. Kиpя-
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кoв) п. 21 (Стойко Димитров) п. 22 (Ян
ко Дюлгepoв) u. 24 (Пapyш Георгиев)
п. 32 (Станчо Петров) п. 33 (Иван Ва
силев) п. 3U (Baнreл Xp. Канев) п. 39
(Васил Дюлгepoв) п. 45 (Димuтp Балабaнoв) п. 51 (Георги H. Чизмapoв), мо
гат да останат и тия от тях, които имат
дoнaлвитeлвo само малка работа, като
•нзмaзвaнe и up., cтouauитe им ще имат
право да си ги дoизкapaт, обаче е това
не ще се смята вaпpoca за coбcгвeннocттa на местата разрешени и в слу
чай, че се наложи да бaдaт отнети на
нeкoи дадените места, ; като непра
вилно раздадени," то за такива места от
ношенията c общината ще има да се
уреждат в последствие. 4· За кaщaтa
по Л·-psr 7(Д-тятр+Коириввов) ц (Ан
гел Захариев) Лi 17 (Дим. Kaзaкoв) № 23
(Пенчо Стоянов) Jй 26 (Пешо П. Бoжaнcки) № 28 (Бocтa Kapaбaджaкoв),
№ 38 (Иван Стоименов) № 46 (Марин
Русев) J6 49 '(Станчо Пexлнвaнoв), ще
могат да бaдaт застроявани само при.
условия ако собствен ницитe на местата
да дадат нотариално заверени деклара
ции в cмиcaл, че ако след ревизията ям
се отнемат по една или друга причина
местата, то coбcтвeнницитe не ще aмaг
право да претендират sa каквито и да
било вреди и загуби, а ще инат прав»
да си caбopaт сградата на свои средства
и си вземат материала.
Настоящето заедно c описа да се взпp:'л: па Bapнeн. Oкp, Управител на
yдoopeпиe.
Председател: XP.
u„л„n„„JCт.
Членове:{.,
(Ив.

МИРСКИ
Николов
,, .
М и р ч е в -~

Постановлението е yтвapдeнo c пред
писвани Л: 5444 от 1 J aвryвт 1923 г..
на Bapнeн. Osp.Управител."

По случай великия пpaздник освобож
дението на града ни oтъ тур. робство,
който бе на 9 август т. г. между Не
гово Величество Царя на Бaлгapитb и
господин Председателя на Тричленната
комисия се размениха следните телеграми.
Бдaroдapcтвeннaтa телеграма
Христо Мирски
Пред. тричленната комисия — Варна
Tвapдe чувствителен saм любeзaoт»
внимание, изказвай вай в на жителите

%'pV' ,:\. Заповед f.<, *:« *•.,

яa rp. Варна моята capдeчнa благодар
ност за eкжпвтe чувства и хубави <5лaгoпoжeлaния, които ма отправихте по
случай годишнината от освобождението
на тоя хубав град.
Царя
Негово Величество Царя - Eвкc8Я0гpaд.

;к; •;• "\ "•

< По случай днешния вeлвкъ за гра
да Варна пpaздник, поднасям от името
на Bapнeнци и от мое име сърдечни по
здрави. Bapнeнци, ц e н e й к н свободата,
не могат да не Ви пожелаят джлгoдeнcтвиe за да може при Вашето царуване
да се сдобият c свобода и всички поро
бени бsлгapи, вaн от пределите на цар
ството.
\
._:;,..• Пред. Tpичл. комисия Xp. Мирски

. •№ 151
rp. Варна, 14 август 1923 г.
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По силата на чл. 64 от закона вa
Градските общини, зaпoвeдвaмъ:
Всички гостилничари в града Варна,
нaй-кscнo до. 26 тoгo да представят в
.общинското yпpaвaeниe —Ceкpeтapиятa
по два екземпляра от ценоразписите по
които продават порциите на ястията,
която изroтoвлявaт в гостилниците си, в
които да се eждspжaт всички видове
; яcтиeтa.
Бoитo гостилничари не изпжднят на
стоящата ми заповед ще бждaт глобени.
На настоящата мн заповед да се даде
най-широка гласност.
Председател: Xp. Мирски
;. Секретар: x. K. Иванов
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П. В мaтoчникa.
50 лв.
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За заведенията:

Председател: Xp. Мирски
Секретар: x. K. Иванов

Отчет
на Управителя Общинския
Лозов разсадник за работата
и cжcтoяeиeтo му пpee м-ц
юлий т. г. i
Времето. \ 'r

Заповед
№ 149
гp. Варна, 10 август 1923 r.
;'*'

Полети са два пати лозите в yвopgj
ннлищeтo нa= 2, 3, 14, 16 н 17 чвcлot"
6 надници. На 9 и 24 число са >'
cкaни два пати c две надници и е упо
требено 4*5 кrp. син кaмaк и 5·5 Ы
вар. Почистиха се росните корени и jц,
вaчкитe на лозите c 43 нaднвцн от ij
до 24 юлий; а след това.c 2 l V г ~ щ ници се пpeкoпaxa на 25, 26 и 27 число
Водата е недостатъчна, затова пoливj!t
нето отива много бавно.
.;?•;

Клиенти cac по 1 лампа внасят 10О лв.
. „ - :- * ' 150 „
„
* „ 3 •:„;• 20О ,
:
,
„ „· 4
' 25О „
в
30
·.
„ в & "'-•
° •-•„
•,•- 6
„
„
40О „.
'"••'„ • ” в по 7 и повече „
500 •„
Сумата ще се внася в Бaлrapcka
Народна и Зeмлeдeлcки Банки на xpaнeниe отделно, а удостоверението ще се
пази въ Електрическото oлдeлeниe.
Настоящата "ми заповед чрез Елек
трическото отделение да се caoбщи на
всички клиенти без електромери за зна
ние и изнжлнeниe.
* , Спрямо тия които не ще се пoдчинятъ ще се прилагат разпорежданията
на Правилника за Електрическите ин
сталации в града.

№'149- · :••••• * - - / • •
гp. Варна, 11август 1923 гV ·
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':'•' Понеже който има електрическа ин
сталация длaжeн е да има електромер,
задължавам всички притежатели на ин
сталации да се снабдят c електромери
от тия които ще достави общината чрез
тapг, като до края на м-ц Август т. r.
предварително всеки от тex внесе пжpвoнaчaлни вноски" в следните размери и
после последователно ежемесечно:

,

Секретар: x. K, Ивaнoвъ

§

. I. В yнopeнилнщeтo.

ю

Заповед

' \

..'.-.,.Г •

'

.Забранявам кжcaнeтo каквито и да
било афиши и обявления, зaлeпвaни на
позволени места из града, до вaтo не
изтече срока за целта за която ех за
лепени, нито пак може вapxy такива да
се зaлeпвaтъ други. Нарушителите на,
настоящата ми заповед ще бждaт глобя
вани, а за малолетни ще отговарят тех
ните родители или настойници.
йзпaлнeниeтo на настоящата ми зa-i
пoвeд да се следи от всички админи
стративни власти в града. . ”
Председател: Xp. Мирски
Секретар: x . L Иванов *

ците и тютюните, които са в много ш,l
po cacтoяниe.
_p
Извжpшяxa се следните работи:

гp. Варна, 14 август 1923 r к
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За да мoжe:· да се контролира пoдoбpe, нормираната цена на предметите
от пspвa необходимост, зaпoвeдвaм: да
се поставят етикети вжpxy нормираните
предмети, за цената на която ще се
продава предмета.
••••;'
Heизшклнитeлигe на настоящата ми
заповед ще се наказват c глоба до 500
лева*
Bsзлaгaм на санитарните и админи
стративни власти в града да cлeдaт за
изпжлнeнвeтo на настоящата ми заповед.
Председател: Xp. Мирски
...•••••:•

jб т ,iбi 7..-,..

За домовете:.
Клиенти cac по 1 лампа внасят

Заповед
'.

Ьpoй 1з

Варненски Qбщинcsи Becтник_
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Времето през отчетния месец бе: сухо,
много топло и доста ветровито. Cялни
напоителни дsждoвe валяха на 15 и 20
число; а по-слаби на 1, 11 и 16 юлий;
всичкия измерен валеж през месеца е
'52·7 литри на квадратен ыeтp. Само на
20 число падналия дaжд е бил 32*2 лтp.
на квадратен мeтp. Роса е имало почти
през повечето дни на месеца. Mжrлa са
мо на 20 число. Ветрове са духали на 1,
2 и 28 число ceвepo-изтoчни;' на 6, 7,
16, 24 и 31 взтoчeв; на 7, 9 и 21 —
западен; на 8, 10, 22 и 23 северен; на
18 число югo-зaпaдeн. Cжвжpшeннo не
ясни облачни дан са биле на 1, 11 и
21 число. Времето благоприятствуваше
8а извжpшвaнe на всички пoлccи работи.
На нaвpeйeнитe напоителни дaждoвe се
отразиха ннoгo добре на всички пpoлeтнини й лозята.- Особено вжpxy цареви

<

Когато времето позволяваше през ц.
лйят отчетен месец с 8 8 надница и д
коня са изopaни c лозарските плyrчeц
кpscтocaнй c вyлтивaтopa н планета пaj
целите JV:Л5 4, 6, 9, 15, 17, 18, Ц
21, 2 4 , ' 2 5 , 26, 27, 28, 29, 30,:з(,
32 и 33 — 89”5 декара. През cжщoц
време c 503 надници са пeнзиpaни, ц,
чистени и пpeвspзaни лeтopacтнтe на m
pикaнcкитe лoзн -— майки в парцели
JБJ6 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, U
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 29, 31,31
и 33 — 28,700 главини майки. C 8 нaj·
ници ea набити падналите от ветрови
колци из парцелите на 17, 25, 27,31
и 31 чиcвo. За пpeвapзвaнe е yпoтpe
бeнa 90 кгp. paфияy(ликa).

ill. В облагородените и мtcтни лoa
На 2 и 3 юлий c три надница е
дoвapши пpscкaнeтo c cяpя лoзптe-i
парцелите .№ JS· 36 и 38. С 4 нaднящ:
на 11 и 13 число се почистиха pocнra
корени и дивaчкитe и пpeвspзaxa: зm*pacтитe на лозите в парцела JV· 9—56i
главини. На 13, 14 и 16 число c 21
надници се нaкspшиxa н пpeвжpзaxa»
зитe в парцели № № 14, 15, 36, 381
39—^7300 главини. С 9 пaдпици s
нaпpscкaxa трети пжт лозите c борда»
зов разтвор l·б%.· в парцелите № Л· H
15, 36, 38, 39 и 40 на 17, 18," Ц
20 и 24 число — 21 декар. Упoтpeбeв
37*5 кгp. син кaмsк и 42 кгp. вар й
ceнa; сяра 12·5 кгp. и лика за вspзй
не 5 килограма.
-"••
IV.

РАЗНМ.

От 4 до 16 юлий когато нoзвoляй
шe времето с 1 6 надници се пokocи ей
pa й направи на купи лудото просо i
овеса в парцелите № № 21 и 34. №
лyчн се около 2,600 кгp. хубаво сей
C 34 нaдннцн през целия отчетен меся
е почистена негодната трева из пaptf
литe и пaтищaтa и xвspлeнa в трапа*
разсадника. Поправена е c 2 нaдяяl
източната страна на оградата на pa*
caдникa на 5 и 6 юлвн.
· j

V. Болести и неприятели., д
Не са констатирани никакви бoлeй·
и неприятели, ocвёя eдeннчнo нзcaxвa*
на главини лози американски, ocoбe*
ат сорта яДю Лo" (мoнтикoкa) и о6*
гopoдeни от нараняване пра орането/
кoнaнтaнвcjeдcтв8e голямата суша. i;

”

VI. Koнюшнaтa.

- Конете ·на .разсадника :са в яв°!,
добро cягcтoяннei За подаряването в* v

Брой 78.
разходвано 272 кrp. eчмик, ·600 кгp.
,jфий в и пpecлyraтa 1680 лева.

УH. Пpиxoдъ й Разход.
а) Приход не е пocтяпил през отчет
ния месец.
б) Разход за пoдяpжaнe и обработ
ване на разсадника:
1) За заплата на служащи
те по rл; I § 3 п. 11б
3320 лв.
2) За дoбaв. вязвarp. на
служащите по гл. II § 40
8274 лв.
3) За надници на работни
ци по гл. II § 36 п. 2б
31806 лв.
4) За фураж на конете по
J 21 0 . 1
..,,,.
2290 лв.
Всичко 45690 лв.

VHI. Общо cжcтoяниe.
Общото cяcтoянвe на мaтoчникa и
облагородените лозя е много добро. На
по гoлeмaтa част от yкopeнилищeтo доб
ро; а на тая част, на която са посаде
ни облагородените лози вяpxy подложки
те: Pипapия x Kopдифoлия x, Pyпecтpиc
1О68, Pипapия х Pyпecтpиo 1О114 и
Шacлa x Бepлaндиepи 41 6 слабо, по
причиня изтъкнати по рано, сушата и
-недостатъчната вода за нaливaнe.

I X * Заключение.
От изложеното до тук се види, че
всички сезонни работи: орането, копането,
.пeнзиpaнeтo, цpeвжpзвaнeтo, кяpшaнeтo,
поливането, чистенето на росните корени
и дивaчкитe па облагородените лови и
пръскането са извършени на време.
През месец Август предстоят да се
извяъшaт следните работи :
1) Да се пpoдялжи пeнзиpaнeто .и
пpeвяpsвaнeтo на лозите; .••••••
2) Да се нaпpяcкaт c сяра втори
пят плодните лозя и ако времето нало
жи чeтвяpти пят c бopдoлeзoв разтвор;
3) Да се напраскат лозите в yкopeБилището c бopдoлeзoв разтвор, полеят
.един, два пяти и пpeкoпaят според нуж
дата;
.
4) Да се подострят и набият cябo-peнитe от ветровете колове, в мaтoчникa
-.и.плодните лозя и
5) Ако се достави исканата бодлива
тел, да се поправи оградата на разсад
ника при peзepвyapитe.

Из дейността
на ветеринарното отделение
от 30 юли до 5 август 1923 г.
'

През изтеклата седмица в градската
cкoтoбoйнa е иcклaнo следния дoбитяк:
121 глава eдяp рогат дoбятяк дал 12462
кгp месо и 1З01 глава дребен дoбитяк
• дал 16646 кгp. месо или всичко пзклaнo
,-eдsp и дребен дoбитяк 1422 глави, дали
всичко 29,108 кгp. месо. През това вре
ше е унищожено един вол от тeбepкyлoзa
> J20 кrp.
I
\, ,
Проверено е 15,085 литра млеко.
Cяcтaвeни са 3 акта за продажба на
yвoдaeнo млеко. Конфискувано е 36 лтp.
yвoднeнo млеко, което се предаде в град
ското cиpoтoпитaлищe.
''.
Направени са 14 ревизии на рабо
тилниците и магазините, в които се пре
работват и продават месни консерви и
• 26 такива на общинските хали и месо.' пpoдaвницнтe в Cитeтo. ,
Проверени са всички продукти от
животински произход, внесени в града и

Варненски Общински Вестник
изнесените такива на общинския пазар.
Проверена всичката риба, изнесена за
пpoдaн в рибното тяpжищe. Cяcтaвeнн
са два акта за продажба на варени'реч
ни paцн. Конфискувани са 120 рака.
Издадени са свидетелства за вяв вятpeшнocттa на Царството на следните су
рови животински произведения: 750 броя
овчи кожи, 550 броя говежди кожи, 200
к. солени говежди черва, 45 кrp. солени
овчи черва и 350 кгp. непрана вaлнa.
Издадени такива за нaвян от Цapoтвoтo:
20 парчета овчи черва, 5 парчета cвин·
cкн черва и lh кгp. сухи говежди черва.
-.-•• Ивдaдeни са 3 cвндeтecтвa за стопа
нисване на eдsp дoбитяк.
Констатирани cв 1 бясно куче и 1
бясна котка. Ухапани са 2 чeлoвeкa и
са изпратени на aитвpaбвчнo лекуване в
Cбфия.
Лекуван е всичкия заболял общински
дoбвтяк.

Пжтнo-Peгyлaциoннoтo отде
ление при общината от 15-й
юли д о 15-й август 1923 roд.
1. Дадени строителни линии в строи
телната черта на града на J6 постройки.
2. Дадени cтpoит. линии вян от cтp.
черта на града на 9 постройки.
3. Издадени скици за 25 имота на
града и 20 скици за сяда.
4. Иaвяpшeни 17 пpeниeи по оцен
ки, cяrлacпo чл. 27 от закона sa бла
гоустройството и 3 преписи по чл. 41
от cящия закон.
5. Даден ход па 46 преписи от общ.
регулационен характер.
6. Почистиха се pигoвитe и yтoцитe
шГyл.:7Hapliя~ДyизaиV „Cябopнa" и дp.
7. Направиха се два yтoкa на улица
„Бeнкoвcкa" и се ypaвни.
8. Поправи се 1 мост в мор. градина.
9. Направи се един отводнителен окоп
между кв. 444 и 445.

Общинската пералня
за време oi 29 юни до 31 юли т. г. е извдpшeнa
следната работа:
i
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25
15
22
17
42
40
31
8
28
41
19
36
16
41
43
22
46
29
15
57
33
22
44
35
. 16
23
32

1О4
78
136
207
J91
174
214'.
31
158
332 *
354
165
176
З10
. 253
237
372
322
\ 201
634
337
270
562
. 197
200
115 *
222
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Обявление .
* Je 21З06
rp. Bдpиa, 31 юлий 1923 г.
' В дouялвeниe на обявление Л· 523
от 13 юiий т. r: публикувано в Дяpж.
в-к брой 292 от 25 юлий т. г., обявява
се на интepecyющитe се, че на 25 ав
густ т. г., до 4 часа oлeд oбгд, в по
мещението вa Bapнeпc::oтo Oкpяsвo Фи
нансово Управление ще се произведе
тяpг c тайна конкуренция за доставката
па 1500 електромера за Градската Елек
трическа Мрежа. Приблизителната стой
ност е 36,000 швейцарски франка. За
лог се изисква- 50,000 лева в банково
свидетелство.
От конкурентите се изискват доку
менти csглacнo закона за Бюджета и
Oгчeтнocтa и Hpeдapиятиятa в образец
електромер, според пoeмнитe условия.
Tяpжннтe KEнжa с& на разположе
ние в вceкo upиcsтcтвeнo време в общи
ната, а в деня на тяpгa при Tяpжнaтa
комисия.
Председател: Xp. Мирски.
Секретар: x. K. Иванов.
Bapнeн. Град. Общинско

Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
Л· 22279
гp. Bapua, 11 август 1923 г.
06явява се на интepecyющtпe, че на
единадесетия пpиcsтciвeн ден от пyблнкyвaниe настоящето в Дяpжaвяия вест
ник, в помещението на Варненското
Oкpяsнo Финансово Управление от 8 до
12 часа сутринта и от 3 до 6 часа след
ooeд, ще се пpoдaджт чрез тяpг cяc
явно uaддaвaвиe около 100,000 тухли,
местно производство на партида цo 5,000
тухли.
Жeлaющитe да купят тухли, могат
да се явят него ден да наддават, като
оставят 10% залог за пpaвoyчacтиё в
тарга на Tяpжнaтa /комисия.
Тухлите ся складирани до Общин
ската зала „Cяeдипeнвe" и Летния Об
щия. Teaтp в Приморската градина.
0г Общината.
Варненско Градско Oбщин. Унpaвлeннe.
ОБЯВЛЕНИЕ
Л· 22277
гp. Варна 11 август 1923 гoд.
Обявява се на интepecyющитe че на
единадесетия пpиcятcтвeн ден от публи
куване настоящето въ Дяpж. вестник в
помещението вa Вар. oкp. финaн. управ
ление от 10 до, 11 часа сутринта ще
се произведат тяpгoвe c явна конкурен
ция за отдаване под наем: бюфета пpя
общинската градина в ыecтнocтa „Heйнepджик" и бюфета в мecтпocтa „Гюндюз-Чeшмe" приблизителна наемна го
дишна цена 1200 лв.
Залог се изисква но 10% в банко
во удостоверение и документи cяглacнo
закона aa бюджета, oтчeтнocтa и пред
приятията. ..'..;
.,., ..
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Tapжнвтe книжа es на разположе
ние всеки npиcaтcтвeн ден в общината
а в деня на тарга при тapжнaтa комисия.
„ От общината

Варненско Градско Общия. Управление.

,

боб iг леща по две кpннн, мостри от
Общинската Житна борса. ^
Приблизителната стойност и залог
ще се определят в деня на тарга при
тapжпaтa комисия, кaдeтo ще бaдaт и
мострите.
, · \
0г общината

Управление

ОБЯВЯ
Л· 22239
.. .

дажбата плода на орехите дapвeтa по

дapжaвнитe шосета „Варна-Добрич" jae«.
ду клм. I 2 5 0 до 4 и „Bapнa-Бypгaз" мe*дr

Председател: Xp. Мирски.
Секретар: x. K. Иванов
Bapн. Гp. Общинско Управление.

Обявление № 22325
:,

тp. Варна август 1923 r.

Обявява се на ивтepecyющитe, че
на единадесетия пpиcaтcтвeн ден m пу
бликуването в Джpжaвния вестник на
стоящето, в пoмeщeявeтo на Варненско
то oкpsжнo финансово управление1 ще
се пpaвзвeдe тapг c явна конкуренция
sa продажба на около 90 вpmra жвто,

включително на 7 Август i„

гoд., но неявяването на кoнкypeaти' не

ХРОНИКА

се е cacтoяj, ще се произведе нов тspr
на 20 август т,.гoд, в помещението вг
Варненското Окражно Финансово Уnpaв·

Cдoбщaвa се' на г. r. гражданите
за знание, че града Пиpeя в Гspция е
обявен за заразителен град от „Чума".
Взети са всички eaoтвeтни мерки и за
почват да се прилагат спрямо пaтницитe и произхожденията от там.

лeниe при caщитe пoeмви условия.
Горското Трудово Стопанство „Гe*
нит Ада" Лoнгoзa c обявление № .753,

обявява па интepecyющиie, че . в • пoзte»
щението на Варненското

. . Зaвжpнa се от 1 месечен отпуск
Старшия Общински; ;Лeкap r-н Д-p А.
Недялков и на 15 ;т/м^ нpиe длsжнocттa
от заместника си Д p Пашев.

и Шуменско!

Финансови Управления на единадесети?
ден след еднократното публикуване и«

настоящето в Дapж. вестник от 15 j>J
10 часа ще се произведетжpг стайно вц·

За 0Щ6 по голямо улеснение на граж
даните, освен да си купуват на по ниски
цени зеленчук но и за по близо на ня
кои квартали откри се нов общински зе
ленчуков магазин на площад „ЧeнreнeПaзap".
л .
..;.-' .

даване c caкpaтeн срок sa доставката m
б000 кгp. желязо за кpaмпoни, 120D
кгp. желязо обло (20 и 25 м/мj 100О?
кгp. гвоздей разна големина, 40О кrpД
барут кaмeнapcки и

10О кгp. иepдд

Приблизителна стойност 91000 лв., ва

Уuилeнo се работят по водопровода.
Поправени са през изтеклата седмица
повредените.чешми _ на улица ;^ ^,Пaниra"
c „18 Линия", „Витошка" c „Македон
ска" и на yл. „Капитан Райчев", на
правен е oтвpдeя канал на чешмата по
yл. „Бенковски" c „ 15 Линия".

лог 5 % . Tдpжнвтe книжа могат да в>
,видят в Стопанството, а в деня на np·»
ra в Bapнeн.; и Шуменско Финанси/
Управление.

гp. Варна 10 август 192З r. \,

Обявява се на ·rv г. Варненските
граждани, ползващи се от електрическа
енергия от общината за домовете и ма
газините си, че на ония от тex, която
имат да длsжaт на общината за изпол
зувана електрическа енергия и не се
издaлжaт веднага и които за напред не
ще бaдaт изправни .в изплащането, по
силата на дадените им декларации sa
изправност в плащането и на основание
чл. 19 от Правилника за електрическите
инсталация^ града, ще се спира тока,
-и caыo след 6 месеца от спирането тaкaв пак ще се даде при уредена сметка.
Това е последно пpeдyпpeждauвeкsм
r. г. гражданите, ползуващи се от елек
трическа енергия н ще тpiбвa да cн
вземат добра бележка.

aвryc,

cтвo обявява, че понеже тарга за upo.

клм. 2—i

№ 22278
гp. Варна, 11 август 1923 гад.

Bapиeн. Град. Общинско

от·ll

т. гoд, Варненското Oкpaжнo йнжиiep,

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявява се на интepecyющитe, че на
единадесетия пpиcaтcтвeя ден от пyбликyвaвиe настоящето в Дspжaвния вест
ник, в помещението на Варненското
Oкpжжнo Фaeaнcoвo Управление от 3 до
5 часа след пладне me се произведе
тapr cжc тайно нaддaвaниe за продаж
бата на Дapвecтнaтa ыaca, която ще се
добие от сечището „Фацарата* cac про
странство oкoвo.400 декара от Bapнeн.
Градска Общинска Гора.
Haддaвaниeeтo ще стане на декар
пространство, като залог за право уча
стие в тарга се изисква 20,000 лева
нли 5°, o от cтoйнocтa на предприятието
в Банково удостоверение и документи
caглacno saкoнa за Бюджета за Orчeтнocтa и предприятията.
.
Пoeмвитe условия ыovaт да се про
гледат всеки пpиcaтcтвeн ден в община
та, а в деня на тарга при Tapжнaтa
Комисия.
От Общината.

C Обявление № 50З7

»*

Четете Общ. Вестник,

Пpoдaлжaвa caщo работата по caбиpaнeтo на" старите води. в чешмата
Tpaкooлy на лозята в. местността ,cв.
Никола* и „Aнгaлap".

Печатница — Д. Тодоров—Варна. »

Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните болести в

града.

от 1 август до 17 август 1923 гoд.

!

Всичко от
Има Забо
Ул-:
вaч. на '- -Начало" от- eпй·'
шe лели здpa- peли ста eпaдeмпятa
дeмиятa от
ват
вeлa
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