Гoд. XXXI.

Варна, 31 август 1923 г.
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ИЗЛИЗА* ВСЕКА CPЯД А.
Абонамент 60 лева годишно.

Община.

3А ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
Официални: яa дума по 2 лев; sarлaвпe, дата и —
подпис по 3 лева.

Един брой 1 лев.

Мастни: на дума по 1 лева, а на кв. см. по 1-50 лв.
Всичко що ee отнася sa вестника, да се йвпpaщa
до редакцията, кметството — Варна.
**

Днешната тричленна комисия при
поемане управата на Варненската об
щина заяви, че тя няма да си задава
за задача да предприема мероприятия
от капитална важност за града, поради
ocкaднвтe средства на общинската каса.
Днecъ въ своята дейност, общинската
управа се стреми преди всичко да ста
билизира финансовото положение па об
щината, та да се подготви почвата за
по крупни мероприятия.
Съкращението въ разходите до ми
нимум чрез съкращение на персонал и
правене излишни pasxoди дава вече своите
резултати.
ч
-Близо ^/г-милионъ. месечна eкoнoмия
от заплати, около 131,000 лв. месечно
от изхвърляне на смет и пp. дава осно
вание да се вярва, че тричленната ко
мисия вspви по патя, който си е начертала.
0 eкoнoмия и caкpaщeниe на разхо
дите, общинската управа c малко сред
ства можа да направи: доста в кратко
време. Грижи по учебното дело чрез ту
ряне в ред училищните здания, грижи
sa пaтищa и за вода, грижи в санитар
но отношение, грижи за пoeфтипявaнe
на живота, всякога е имала пpиcxpцe
днешната управа.
Нека всеки гражданин направи оби
колка на училищните здания и ще се
увери, че c малко средства може доста
да се направи.
Примерно: училището „Св. Aнтимъ"
бе до сега без чешма, но такава се по
строи, училището ,Cв. Наум" бе от б
години без нyждник, така в сече моде
рен^ ё построен/ Училищата се туриха в'
ред — измазаха .се, .поправиха се дю
шеметата и пp. за да cё «aздaдe въоб
ще сносна обстановка за учащата се
младеж. ,.. -„ ;i .-, . .
v
? Поправят се пaтищaтa и улиците.
Нека гражданина да...видя днес булевард
, Фердинанд", или удобствата, които се
caздaвaт-в; ,Kaдap-бaбa" и дp.
"'•
Стремеж да се задоволи населението
c вода не липсва. Доказателство прокар
ване чешми в памучния квартал и другаде.
Желание да се работи не липсва у
Тричленната общинска комисия, но жал
ко е че общинската управа се cпaвa в
дeяreлнocтьтa от гражданите, които още
живеят c убеждението, че личния нвтe-pec трябва да се постави пo-гope от
обществения. k
*

Гражданина говори за права, а зaдaлжeниятa си забравя, или не желае да
изпaлня. '
Нима е необходимо да се прибягва
кaм пpинyдитeлви мерки, за да се на
кара гражданина да, иsuaлпя saджлжeпиятa си? Защо например гражданина
сви не си внася нyждпитe такси, а
трябва да се прибягва кaм пpипyoитeлнocт?
Защо гpaждaнипa не полага сам грижи
за чистотата? Защо не. се изпaлняБaт
санитарните заповеди c caзпaниe, че те
са издадени в името па общото благо?
Защо са всички пречки и" произволи по
отношение блaгoтcтpoйcтвoтo на града?
Може ли да се очаква деятелност
от една общинска управа^ soяso ^-граж
данството не подпомага?
. . ••
Нека caзнaниeтo у гражданина да
заговори, та да може да се яви в по
мощ на общинската управа, защото са
мо тогава може да се разчита на едно
добро и разумно управление, при което
да се caздaвaт сносни условия за живо
та на всички граждани.

Специални noepн условия,
За продажба на гроздето от
лозето на Варненския общин
ски лозов разсадник през
настоящата 1923 година *
4л. 1. Варненската Градска община
продава на публичен тapг c явно. над
даване гроздето от общинския лозов раз
садник, в местя. „Koвapджa", което е
около 500О кгp. Зiлoг за пpaвoyчacтнe
в тарга се изискна 4000 лв., в бaнкopo
yдocтoвepeвиe вapxyflpиблизитeлaaтaстой
ност от 40,000 лева.
"-• 4л. 2. Брането па гроздето ще за
почне след 25 септември и ще може да
нpoдвлжн най-каспо до.4-октомври-т.r.
д i която дата всичкото грозде ще треб
ва да се обере.
,
4л. 3. Зaкyпyвaчa е длaжeн,, щом
му се caoбщw, че гроздето е oздpei.0, да
дойде c свои бepaчи да го обере под pa·
кoвoдcтвoтo и вoятpo.iaтa на управление
то на paзcaдпикк; в противен случай
управлението го-обира и продава за не
гова сметка, както немери sa добре.
4i. 4. Пpw вceкo набиране:-и. пре
тегляне на набраното количество rposдe,
купувача заплаща вaпaлнo cтo!нQcrтa
му по добитата на тарга цена.

За I или II страница — удвоено.

4л. 5. Зaкyпyвaчa се зaдaлжaвa да
приеме всичкото грозде, колкото излезе
било пo-вeчe или по-малко от посоченото
количество в п. 1 на тия пoeмни условия.
4л. 6. Гроздето се предава па зaкyпyвaчa въ лозовия разсадник вмecтнocтa
Koкapджa.
4л. 7. Ако зaкyпyвaчa се откаже
да получи гроздето, залога му се * кoнфиcкyвaзa в полза на общината, а гроз
дето се продава за негова сметка я в
случай, че се получи пo·nиcкa цена от
добитата на тарга, разликата се caбнpa
от купувача доброволно иля по caдeбeн
ред, като всички саде6ни и други раз
носки остават в тяжecт на купувача. '
, L4Л.JL.%JШEIOL. ПА 1гроздето, става на
ред, т. е. без вceкaквo вз6иране и не
се допуска pязaниe на пpaчки cъ гроз
де за свиела и венци.
••»..•:- ”
4л. 9. След yтвapждaвaнeтo на тар
га настоящите пoeмви условия, вeдao c
тpaжнитe книжа да се считат sa дого
вор, сключен между общината и купу
вача, като всички разноски по обгерб
ването се плащат от последния.

f

Пdcпaнoвлeниe

^ -•; & 3З6 ;,
и .
. rp. Варна, 29 август 1923 voд.
Подписаните, cacтaвлявaщи Тричлен
ната Комисия па Варненската Град. Об
щина, в cacтaв: Председател: Xp. Мир»
cкя и членове: Cт. Николов1 и Ив. Мир
чев, днес в paзuopeднтeiнo си заседание.
като. разгледахме представените cпeциaл-;
ни пoeмни условия за продажба на rpoздeтo от общинския лозов разсадник в ме
стността ,Koкapджa· през настоящата
1923 г. и като взехме пред вил:
1. 4) изработените и представени
пoeыRii условия са rarлacao c закона за
бюджет»,* отчетността и пpeлпpвятиятar
2. 4е peвoлтaтa от г. г. общ. нoзoв
разсадник е добра, обаче ако се произ
веде редовен тapг c нов значително ще
се sacacвee, а от друга страна при наcтaпвaue есента рискува се от повреди
от проливна дsждoвe, вcлeдcтвяe нa;кoeтot
ПОСТАНОВИХМЕ:
/;
1. На основание чл. чл. 115 в 205
от зaвoвa за бюджета, отчетността я пред
приятията да се одобрят изработените спе
циални условия за продажба rpoвдeтo or

•· V'/fe;f·*l·Гi'A,'"i*'·"-"'h-'··**-"'-la·^··-*"

Orpaвицa 2

Председател: Xp. Мирски
,

Из дeйнocтa
на електрическото отделение
и електрическата централа
от 1 — 15 VIII.- 1923 година
гp. Варна 17. VIII. 1923 roд.
Скачиха се 24 нови и дoпxлнитeлни
инсталации; провериха се и поставиха
на бeзeлeктpoмepни ивeтaдeции 15 елек
тромери разни системи; откриха се нови
33 партиди на нови клиенти; закриха
се 24 стари партиди по разни причини;
Направи се внезапна проверка на лам
пите и свещите в домовете на 17 кли
енти и в 8aвиcимocт от намереното на
• нарушителите cxcтaвиxa cxoтвeтнитe ак
тове; Пocтxпиxa 32 молба от варненски
граждани вa нови а допхлнителни-инста
лации и в зависимост от енергията · c
кoaтo разполагат csoтвeтнитe трансфор
матори ·— на едни от тex се разреши,
а на други не инсталирането; Пломби
раха се лишнитe лампи в домовете на
2 клиенти по тexнo желание; Направи
ха се мacca повреди по градската елек
троразпределителна мрежа и по частни
те cxeдинeния; През гореказаното време
c s пocт&пилв в касата на отделението
около 165,000 лева. Изразходван гaзйoл
8300 литри; добита енергия 18890 килoвaт-чaca.

на ветеринарното отделение
от 6 до 12 август вклю
чително 1923 г.

Всичко 33850 8 5 д
•

Днес 1 август 1923 година гp. Bip.
на назначената от Господин Пpeдceдaи.,
ля па Bapнecкaтa Oбщин. Tpичлeн^;
комисия, c заповед JH· 124 § 13 от Ц\
юлий т. г. за кoocraтиpaнe и”oпp·вдящ."
на количествата на произведените иj.
тазгодишната реколта of общинските'ши
ви, обработени по стопански начин i
cxcтaв: Председател члена от Tpиялeн·i
нaтa Комисия Cт. Николов, Фянacoвнi
агент Eфтим Георгиев и H-кa на Пoг,
кoмaнвa Юpдaн Бояджиев, се cxбpait
помещението на пожарната команда, rдeи
след подробно преглеждане бeлeжйк?
дxpжaни за докараните вола фypaj,
cxщo за претеглените вола и зxpнeиf
фураж, както и самия складиран тaыi
намери:

1) Поправен навеса пред общинския
зеленчуков магазин.
2) Направени 7 ковчега безплатно
на бедни Bapн. граждани.
3) Ремонтирана машината на пожар
ната команда н една линейка.
4) Ремонтиран нaпxлнo бензиновия
мотор при зеленчук, градина в „Opтa
чaиp".
5) Направени и. поставени нови 50
пейки в морската градина и боядисани.
6) Поправени всички врати и про
зорци при общ. борса.
7) Ремонтирани 52 ст6ла на общин
ската трапезария.
8) Ремонтирани, 25 стола на общин
ския тeaтp. 5 Г * : '
9) Направени, боядисана и надписа
ни 12 табелки за санитар, отделение.
10) Поправени 27'врана за чешми
на водопроводното отделение.
11) Направени 105 разни скоби и
куки за електрическото отделение и зe: лeнчyкoвитe rpaдaни.
*
12) Направени 15 скоби за ограда
та на градската градина.
_
13) Ремонтирани 12 колички pxчпи
на caнит;, eлeвтpич.,v отделения, лозов
paзcaдвик и морската градина.
r·,· 14) Ремонтирани 26 колелета на -oб·*
-

r

5 ;

Л ) 0 г обработваните тазгодишни ннп?
е получено: а) ечемик на зxpнo, б) фнi·j
сено, в в) eчмянa плава.
'*
II. Количеството на това пpoизвeдe·f
ние се установява, както следва: l)e#J
мив зxpнo от новите гробища вcвчи
(16687) шестнадесет хиляди oceмдecei?
седем килограма 2) Фиeвo сено дoвapi·
но от новите гробища 30 вола тeглest
средно по 320 кгp. колата, а вcинк
(9600) девет хиляди шёeтoтин в-гpa»:
фиeнo сено складирано на една вyuai
двора на пожарната команда и 3) пдi·?
вa докарани 70 кола теглено средно и
280 кгp. колата, а вcичвo (17500) се
демнадесет хиляди петстотин кгp. ячкe·1
на плява, складирана в едно отделени
на пожарната команда, които кoличecb
вa да се запишат в книгата на пожар
ната команда."

,':::- ^ ; · ; · , :•;--;;-

1 б\ Направени 40 - щипци; за. влeкт.
Пpёз„нcтeклaтa седмица в градската
о т д е л е н и е . , ; * .'-".•.•'•>'•••':
^;--'^*?<'•**•
eкoтoбoйнa е взклaнo следния дoбитxк:
16) Поправени 4 cтxлби, 3 пpsc.224 .глави eдxp дoбитxк, дали 16284 к.
вaчви на лозовия "разсадник.
месо, 182З, глави дребен дoбитxв, дали;
27) Ремонтирани 6 вола нaпxлнo и
2б088 X месо или "всичко иcклaнo eдxp
7 вола 6rчacти на пожарната команда
и дребен дoбитxк 2052 глави дали l и зеленчуковите градини.
41372 в. месо. През това вpчмe е yни18) Ремонтиран гaбpиoлeт на Вете
здoжeвo 1 вoi от 73 кгp. от туберку
ринарното
отделение.
лоза.
19)
Ремонтиран
докторския файтон.
Проверено е Л8046 литра млеко.
20)
Ремонтирана
линейката на ДeCxcтaвeя е един акт за продажба на yзинф.
станция.
вoднeнo млеко. Koвфиcкyвaнo е 4 литра
21. Ремонтиране линейката при по
yвoднeнo млеко. Взета е една проба от
жарната
команда.'
пpecнo краве млеко за химически ана
22) Поправен дoлaпa при зеленчук.
лиз, което се указа чисто. Cдставен е
:
градина.
един акт за продажба на варени речни
23) Направени 3 ценоразписи за зе
раци. на paзнoc из града.,
ленчуков. мaгaзиня.
Направени ех 24 ревизии на рабо
24) Поправена оста на автомобил
тилниците н магазините в които се пре
реквизиран
от влacгa.
работват и продават местни консерви и
25) Поправени, , източени разви ло
28 такива на. общинските хали и мecoпати, мотики, чaпи и дp. 60 броя.
пpoдaвницвтe в Cитeтo. '
26).Направен един швaф aa дбщвнПроверени c i всички ,;,продукти от ,; cкия тeaтp.
животински произход, внесени.в града и ; • . 27) Поправени 3 плуга на лозовия
лзнeceuи такива на общинския, пазар.,
, разсадник и зеленчуков .,градини., .'.*'>'

-~ · д .v

ПРОТОКОЛ.

на техническата работилница
през месец tqпий т. г·

ЩИH(ЖHlBOлaг;;V,

:

Пожарната команда,

Д0биT5K.

•

Bp6йvJ4

Пазарната стойност на извxpшeвan
работа е 42,765 лева.
...-.•
Ивразхобвано:
1) За материал
1385 лева
2) Заплата на персонала 32473·85 j ,

Проверена е всичката риба изнесена
за пpoдaн на рибното тxpжищe. Издаде
ни ех свидетелства за износ/за в вxтpeпшocтa на Царството". на следните
продукти от животински произход. 49
броя сухи говежди кожи, 273 глави дре
бен дoбитъкъ, 11 броя биволски кожи,
1463 броя сухи овчи кожи, за Цари
град: 40,000 броя агнешки кожи и 20000
броя сухи ярешки кожи. Издадени ех
свидетелства за стопанисвание на eдxp
дoбитxк за две глави. Констатирани c s
две бесни кучета. Ухапани ех 4 чeлoвeкa, които ех изпратени на Aнтиpaбичнo лекуване в София. Отровени ех 67
кучета.
Лекуван е всичкия заболял общински

общ. лозов разсадник чрез тxpr c ЯВНА
nypeнция по ?cпeшнocт c cxкraтeн 10
дневен срок oY. публикуване в Дxpжaвeн
Вестник.
2. Настоящето постановление ведно
cxc специалните пoeыни условия да се
изпратят на г. Бapнeн. Oкp. Управител
— за yдoбpeниe.
'
,f

• ( От. Пиkoлoв
Членове: | Ив# . М и р ч е в

^_

Варненска Общински Вестник

;

r

;

. Председател:

- ”

j

Член от Tpичл. Комисия: Cт. Hl·lHOЛ0l
Членове:
4 Финaн. агент: Е. Георгиев,

^

H в пожари к-дa: Ю. Д. Бвяджйввv

Варненско Градско Oбщинri yпpaвлeяй

;.';; 2."']
)

, ••.--.•;..•..':-

Заповед
.- , № . 1 6 0 ,..'.-. •...-: i,: : -

; ..." r rpГ Варна, 24 август .'192З г. VI

| -..;:, Пbдпиcaний председател на Bapнe«V
j ската Гp. общинска Тричленна кoмяc^

;л*дa»гc*ж^*»ь.·iддjftffi·,·.flдfry

ieЖt^ШЖЛ&iL.&taZ-<t-:tf.

Брой 74.-
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Варненски,Общински Вестник

като взех предвид, че сезона за гроздо
бера наближава, а пак повечето от сто
паните на лозя не са се явили в: Бю
рото за Общ. налози при Управлението
ми да се издaлжaт както пaдapcкoтo
право, а така caщo и пшeмлeния налог
и тия които притежават ниви, градини
ливади и пp. в района на гp. Варна,
то вяз основа чл. 64 от закона за Гpaд. ските общини;
З а п о в е д

в а н:

1) Всички ^стопани на лозя, ниви
градини, ливади и пp. да се явaт нaйкacнo до 15 септември т. г. в бюрото
за Общинските валози и си издaлжaт
. пaдapcкoтo право и поземления си на
лог, е предупреждение, че ако не сторят
това не ще бaдaт допуснати да прибе
рат плодовете от лозята си и пp.
2) За сведение и изпaлнeниe на тая
:ми заповед вaзлaraм на зaвeдyющ лoзap·
нoтo отделение при общината. -
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кумент, caглacяo ; saкoпa за бюджета'
oтчeтнocтa и предприятията.
TapжRитe книжа са на разположение
всяко пpacaтcтвeнo време в общината, а
в дeaя ua тxpгa при тapжнaтa комисия.

Обявление
№ 23372.
гp. Варна, 25 август 1923 г. -

Подпредседател: Cт. Николов.
Подсекретар: Дoкoв.

Обявява се на интepeёyющитe, че вa
единадесетия пpиcaтcтвea ден от публи
куване нaoтoящeтo в; дapжaвния вестник
в помещението на Bapнeн.. Oвp. Финaп.
Управление от 10 до 11 часа ще се
произведе тapг c явна конкуренция за
продажба на гроздето от oбщин. лозов
разсадник.
Първоначалната цена на килограм
грозде и залог ще jce определят в деня
на тарга от тapжнaтa комисия.
Tapжнитe книжа са па разположе
ние всяко пpиoxтcтвeнflo време в общи
ната, а в деня на тарга при тapжuaтa
комисия.
0г Общината.

Bapнeвcкn Градско Oбщин. Упpaвлeни.

Обявление
' JV· 23309
гp. Варна, 24 август 1923 гoд.
В дoпaлвeнвe обявление Л· 22279
от 11 тoгc, публикувано в дapж. вестник
брой 115 от 21 тoro, обявява се на
uнтepecyющиre, че иa 1 ceптeмвpaй т. г.
от 8 до 12 часа сутринта и от 3 до 6
часа след обед в помещението на Bapнeн.
Oкp. Фипaн. Управление ще се продават
чprз тapг c ЯВНО наддаване около
100,000 тухли, местно производство, на
партиди от по 5,000 тухли. Tapгaт ще
нpoдaлжи и cлeдyющитe пpиcaтcтвeнни
дни до окончателното им разпродаване.
Тухлите са cклaдиppни до oбщин.
зала „Caeдиыeпиe" и летния общ. тeaтp
в приморската градила.
Жeлaющитe да купят тухли, могат
да се явят в деня вa тарга да надда
ват, като оставят 10% валог за пpaвoyчacтиe в тарга.

Председател: Xp. Мирски

Bapн. Гp. Общинско Управление.

Варненско Градско Oбщин. Управление.

Обявление № 23669

Обявление
Л· 23З10

rp. Варна, 27 август 1923 г.

гp. Варна, 24 август 1923 гoд.
Обявява се на интepecyющитe се,
•?e на 1О септември т. г. в помещение
то на Варненското Oкp. финансово yпpaвлeниe ще се произведе тapг c явна
конкуренция от 10 до. 1 Г часа сутрин
та за отдаване под наем oбщин. дюгeнн
J6 3 и 4 от групата 28 дюгeни на па
заря и oбщин, павилион № 3 на yл.
Преславска за време от cключвaниe до
говора до 31 март 1924 година.
Приблизителната годишна стойност
и залог ще се определи в деня на тар
га от тpaжнaтa комисия. •
'
Жeлaющитe да ги наемат да се л вятъ в определеното време и место и
да нaддaвзт.
^

В дoпaлпeниe обявление № 2232б
от 13 тoгo, публикувано в дapж. вестник
брой 115 от 21 гтoгo, обявява се на
интepecyющитe, че. на 31 тoгo в 10 часа
сутринта, в помещението на Bapнeн.
Oвp. Финaн. Управление ще се произве
де тapr c ЛBHA конкуренция sa про
дажбата на около 90 кpини жито, боб и
леща по 2 кpини— мостри от oбщин.
житна борса. Приблизителната стойност
и залог ще се определи в деня на тарга
от тapжнaтa комисия, кaдeтo ще бaдaт
т
мострите.
'.-v·.
=

Подпредседател: Cт. Hинoлoв.
Подсекретар: Дoнoв.
Варненско Градско 05щин. Управление.

Обявление
J6 23З08

Подпредседател: Cт. Николов.

гp. Варна, 24 август 1923 гoд.

Подсекретар: Д0H0B.

От общината

Варненско Гpaecкo Общ. Управление.
Bapнeн. Град. Общинско Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
j№283б

•

№ 23З07
'.

xp. Варна, 18 август 1923 г.
Обявява се на ' интepecyющитe, че
^ a единадесетия пpиcaтcтвeн ден от uy •
бликyвaнe на настоящето в Дapж. вест
ник в помещението на Bapнeн. Oкp.
,фин. управление ще се произведе втори
;пaт тapг c явна конкуренция до ;1Q ча
са сутрин, доставка около 6000 литри
rac.
· ." ' '
;
.""';"'.
Приблизителна стойност 48,000 лв.
t ” Залог 10 на сто в банково [удосто
верение и документ carлacнo закона за
бюджета, oтчeтнocтa и предприятията. .
j Tapжнитe книжа са на разположение
всяко пpиcaтcтвeнo време в] общината, а
в деня на тарга при тapжнaтa комисия.
От общината

Обявление
;

rp.'Варна,'24 август 1923 гoд.
В дoпaлнeниe обявление № 22277 ,
от 11 тoro, публикувано в дapж. вecтняв ·
брой № 115 от 21 тoгo, 'обявява се на \
интересjющитe, че на 31 тoгo от 10 до.,.
11 часа сутринта в помещението на \
Bapнeн. 6вp. Финaн. Управление ще се
произведат тapгoвe c ЯВНА конкурен
ция за отдаване под наем:
- Бюфета в мecrнocтa „Гюндюs-Чeш- _;
ма" и бюфета ; при oбщнн. , градина в j
мeoтн. „Цейнирджик"— за време „6т :
' сключване; договора до 31. III. 926 гoд. ?
?• ' ' Приблизителната годишна наемна цe- \
на по 1200 ^ a бюфет. Залог се изисква
по 1 0 % в банково удостоверение и до

В дoпaлнeниe обявление Je 2227S
от 11 тoro, публикувано в дapж. вестник
брой 115 от 21 тoro, обявява се на
интepecyющитe, че на 31 тoгo, от 3 до
5 часа след обед, в помещението на
Bapнeи. Oкp. Фипaн. Уiipaвдeниe ще се
произведе тapг c ТАЙНО пaддaлaue за
продажбата на дspвecнaтa. маса,, която
ще се добие от сечището „Фaцapaтa",
c пространство, около. 40О, дeкдpa от
Bapнeн. Гp. Общ. гора. Наддаването ще
стане на декар пространство,* като залог
за участие в тspг се изисква 20,000
лева или 5 % от cтoйнocтa на предприя
тието в банково удостоверение и доку
мент, eaглaeнo закона за бюджета, oтчетноста и предприятията.
;
Tspжнитe книжа са на разположе
ние всяко пpиcaтcтвeннo време в общи
ната, а в деня на тарга при тжpжнaтa
- : '- ; л

КОМИСИЯ.
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Подпредседател: Cт.^HинOЯOS.
Подсекретар: Данов.

Пазарни цени
Определените c заповед Л: 14З от 3 ав
густ т. r. цени на зеленчука в дp. про
дукти остават caщитe до втора заповед
а именно:
, 1) Пиперки килограма 2
лв.
2) Чepв. домати ; „
2·—
8·-,
3) Бамя
._ „
1·30
4) Зеле
„
;
1·
—
5) Тиквички '* „
4·—
6) Картофи жeлти „
з·—
7)
„ червени „
8) Патладжани броя до 1 лв. едрите
я до 50 cт. дребните.
9) Лук
броя до 2 лв.
10) Моркови
„ „ 0·80 лв.
11) Paйкин боб кгp. 2 лв.
Тези цени са в сила от 4 тoгo до
втора заповед.
1) Сирене до 28 лв. кrp. нaй·cкжiтo
2) Кашкавала обикновен до 46 лв.
aгp. вaй-cкsпo.
3) Мляко прясно до 8 лв. кгp. нaйCK5П0.

4) Кисело мляко до . 11 лв. кгp.
нaй-cкaпo.
. -._......
Продажбата по тези цени ще става
до втора заповед.
Roнтpoлaтa е вжзлoжeнa на сани
тарните и пoiицeйcкa власти за точното
изпsлвeниe на заповедта.
Цените на зеленчука при общински
те магазини ех винаги кнoro по ниски
от пазарните, например:.
1) Pafiкин боб
2 · — лв. кгp.
2) Бaмин
'
7·— „ „
3) Домати червени
Г — ' „ ",'"
4) Зеле oбикнoвeннo 1·—” „ ^
- 5) Картофи
.
3·—• „ „ ,
6) Jyк
1·50 , .„•<
;
;:_
7) Пипер cлaджк
Г— „ • „
8) Пиuepви остри зелени 0'50 „ „
9) Син патладжан I 0*60 парчето
10) „
„ , II 0 З 0
11) Tиsвички
0·50 и 0 З 0 лв. кгp.
12) Чecaн вииeн зелен 2 · — „ t „..
• 13) Гюзaм вpscкa . 0 1 О „
14) Maгдaнoc „
0*10 ,
15) Краставици от 0*10—0·20 лв. парче.

- Bpoй 74.
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t)тpaиицa 4

телно снабдяването клиентите a a eлeк^
тpичecкoтo отделение е електромери fc
таблица, по която ще става изплащането
се caoбщaвa* че срока за внасяне вд.
сумите е'до 1 *eптeмвpий т. гoд., cд^
която дата на нeвнecдитe никаква c W
ще им се спре тока. Освен това сумите;
ще се внасят в касата на електрическото.
отделение, а не в някой от банките, как
то е казано в заповедта.

Направени с а два yтoкa на улица
я Бенювска" и се ypaвни, като се на
правиха приспособления за изтичане на
водата.
Направи се отводнителен окоп между
кв.. 4 4 3 . и 4 4 5 .
Направи се csщo кaлдapaм в „ K a диp Баба", която работа пpoдaлжaвa още,
за да може да се направи угодна свра3
ка c нжтeкaтa, която минава през па
зарния площад и арсенала.
Изравняване и поправка на булевард
„Фердинанд", като се приготовлява за
залесяване самия бpeг•'».-'' П о п р а в к а на шахти, малки изкопи за
изтичане на водата в малки други по
правки в разни улици, като oлyми, кsp-.
пeжи и д p . ;

Понеже пoeмнитe условия за отда
ване под наем общинските мecapcки д».
кяни за време от 1 април 9 2 3 roд. до.
31 март 1924 гoд. са изпратени в Coфия за yтвapждeниe и до днес не са пo··
вapнaти, то се остават caщитe наема
тели, които са ги наели до 1 април н^
г. при csщитe условия и наем. Повече
то от тях са си изплатили наемите, а.
на останалите ще се caбepaт, или по ек
зекутивен начин, чрез забраняване да
колят и продава, или затваряне на дю
кяните им.

Поканват се ония от г. r. гражда
ните, притежатели на джибри и вина, да
се явят в бюрото за общински налози и
си изплатят cлeдyeмия се дaнaк за 1922
г. нaй·кacнo до 15-й ceптeмвpий т. гoд.
На мeяввлитe се до тая дата, ще се caбиpaт по eкзeкypивeн начин. ;

Trfiй като строежа в града ни беше
много слаб, то общината получи твapдe
малко доход от тухларниците и варни
ците.

Всички запасни войници от набори
те 1912—1918 г. и трудоваците от 1
до 2 тpyдoб набор, които не са си по
лучили yвoлнитeлнитe билети, да се явят
и си ги .получат от чиновника по трудо
вите наборни cпиcaци в общината.

По гнилите плодове от общинската
овощна градина се caбpaxa и се почна
варенето на ракия и спирт.

0 т 2 0 т. м. работните часове в об
щината започват-6т 8 ~ 12 пp. обед и
от 2—6 след обед.

Четете Общ. Вестник*

В допълнение на заповедта № 151
от 14 август 1923 roд., обнародвана в
миналия брой: на вестника ни, относи

Печатница — Д. Тодоров — Варна.

Санитарно oтдeлeпиe.
Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
:
1

•

·

от I I август до 20 август 1923”гoд.
Бcичвo от
Има Забо 0 - Ум 0 нaч. на
здpaшe лели вeлв рели cтa- епидемията
вaт

*••,.;..;•/,

БОЛЕСТИ/

Начало от епи
демията от

•а6. |yмp.

ХРОНИКА
Работи се усилено по поправяне и
ypaввявaнe на някои от улиците, вaтo
например: се ,дoвяpшиxa зaмлeнnтe из
копи за откриване нормалното положе
ние на улиците: „Венчан", „Лaвpeнтв",
„Методи* и „XXVII Лилия* и почти
всичката пgacт е транспортирана.
Изчистване pигoлптe в yд. „Мария-,
Луиза" на пpoдsлжeниe 250 метра и на
улица „Caбopнa".
Направа на sxpпeжи на улица „6
Cecreмвpий". ,;
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Typhus recurrens
Erysipelos
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Dysenteria
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