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ИЗЛИЗА ВСЕКА СРЯДА.
3А ОБЯВЛЕНИЯ НА III илп IV
Абонамент 60 лева годишно.

СТРАНИЦА:

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

Един брой 1 лев.

Частни: на дума по 1 лева, а на кв. см. по l·б0 дв.
Всичко що се отнася aa вестника, да се напраща
до. редакцията, кметството — Варна.
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Caглacнo закона за градските общи
ни, на общината е предоставено правото
sa определяне цепите на предметите от
тшpвa необходимост. При но-нормнлни
времена от днешното, урегулирането на
цените c общински заповеди не се явя
вало така. необходимо. Днес uopaди ocoбeннитe условия, при които се развива
вашия стопански живот, това право вa
нормиране цепите от пжpвa необходимост
трябва да бждe като дaлг на всяка об
щинска управа. Днешната тричленна ко
мисия, още при пocтжпвaнeтo си нpибeгвa кaм онова, що закона й повеляваше,
ако и да caзпaвaiпe' че определянето
1Jйfит? на пр7одуктите не е нaй-paцaoвaлнaтa мярка 8а пoeфтивявaнe на жи
вота ocoбeннo, когато тая мярка се при
лага само на местна почва — за гp.
Варна. При изпsлиeниe на това свое
право Общинската yupaвa знаеше, че ще
се нaтaкнe на неприятности, защото c
определяне на цените требваше да се
влезе в стълкновение c частните интере
са на извеете лица, които норми ровката
засягаше, но при все това. требваше да
се предприеме нещо, което отчасти да
облекчи положението на бедните, които
изнемогват при днешните трудни за жи
вота условия.- ·
Поставиха се пopмиpoвки на хляба,
месото, млякото, сиренето, зеленчука и
пp. и дори се пpиcтaпи кsм нopмиpoвкa
на цените по гостилниците и ресторан
тите. Тия нopмиpoвки дадоха своя ре
зултат'и цевите на тия тай необходими
лpeдмeти бидоха зaдspжaни в такива
размери, които даваха вaзмoжoocт и па
изнемогващия•• гражданин да преживява;
Срещна се cжпpoтивa от xлeбapи,
cиpeвapи, млeкapи, и пp. но общинската
управа вapвeme по свод нaчapтaн пат,
рискувайки да си "навлече вeзaдoвoлcтвa
на група граждани. Днес цепите на тия
продукти бeзпopнo са пo-eфтипи от тия,
soитo биха били, ако не бе намесата на
общината, защото ненаситния cиeкyлaпт
щеше в своето стремление за печалби да
иspви" c бapзи крачки при покачване на
цените. Уf ери се общинската управа, че
по своя инициатива, пито xлeбapи, нито
«декари биха намалили цените -— пример
sa това ни служат xлeбapитe. 11ри цена
на житото ifranco вагон Варна i4”10 лв.
:sилoгppм^ бpaшвapитe се csraacявaт да
дават брашното 5*80 лв , а при тия це

пи xлeбapитe намират сметка да дават
.хляба килограм 5 лв. Цепите на житата
'спаднаха на 3”20— 3*50, брашната стиг
наха до б 20 лв. килограма и xлeбapитe,
ако и да се следваше да намалят цена
та на хляба пo-дoлy от 5 лв. килограма,
това доброволно никой не стори. Тряб
ваше пак намесата на oбщиucкaтa упра
ва и трябваше да наложи uoвa пopмиpoвкa, която пe така лecяo се вжзпpиeмe от xлeбapитe. Поражда се конфликт
между управата и xлeбapи, и бpaшuapи,
заплашват c стачка и c всичко това
общинската управа трябва да се справи.
Общината в борбата не се подкрепя
от гражданството, което е свикнало само
дa~yпpeквa.'н" да критикува дeйнocтa на
другото, а своето право не защитава по,
реда който е установен за изразяване
на протести.
Нещо по-вече, гражданството не само
не uoдкpeпя общинската управа, но пре
чи за издaшeниeтo на дадените заповеди
по нopмиpoвкитe.
Издават се заповеди за нормиране,
като за точното изпaлнeниo се натовар
ват общинските органи да следят, а
гражданите се" умоляват да съдействуват
за откриване на нарушенията. Органите
на общината, 4**и- контрола на цевите
правят своето, i,откриват нарушенията,
cжcтaвят актове] по които . общинската
управа налага наказания.
• А ^гражданството^ нека носи нашия
yпpeк^ile се отзовава и нека тук JJЗтaкпeм, че всичко>tipи oплaввaпиё^зa
неспазване на нормите се направиха по
нaчип, от който може да се сади,. че е
из0жлнeн rpиждaнcaя дaлr. Граждапите
говорят/: че нормите не се спазват но
конкретно факта не изaтквar, наруши
телите не ш,coчвaт, нещо пo-вeчe сами
нарушавате издадените заповеди, като
кyнyвaт upoдyкrи на по виcoкч цени от
нормираните При това uoлoжeниe трябва
ли да се упреква само Общинската упра
ва, па кoяio caдeйcтвиe не се дiвa?
Трябва ли в такива cгyчaи. граждан
ството да не указва eaдeйcгвнe? Трябва
.iи да бждe предоставено всичко па об
щинската управа да пpибягв.t управата
БЯM принудителни мерки? Haмa ли ос
нование oбщaucкaтa управа, при липса
на подкрепа от гражданството да упрек
ва и да иcta от него но-вече дoбiecт
при изпaлнeниe нa·джлгa?
Гражданя вaм Bчc се отравя един

За I илп И страница — удвоено.

апел: HeдeHre поне пречи на oб;цянcsaтa yпpaнa да cлeдвi нaчзpтaiiии си пжт,
ако по едни, ииa други пpuчишi Вие не
искате oa yкaжитe Вашето caдeйcтвиe,

Официален отдел.
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Поради появилите се недоразуме
ния между общината и бpaшнapитe
в града ни, c&глacнo заповедта №
1О9 от 5 септември8 т. г.
Нормираната дена на хляба c за
повед № 16S от 4 ceптeмвpий т. г.
по 4·50 типа хляб и 550 белия хляб
влиза в сила oт~днec 10 Oeпт. т. г.
Варненско Градско 05щин. Управление^

ЗАПОВЕД Jg 169
rp.

Варна, 5 ceaтeмвpий 1923 г.
§ 1. ::

Bsз основа oкpажвoтo Д· 5860 oг
9 тoгo на Министерството на Вътреш
ните работи, отделение изборно и caглacнo чл. 91 от закова за градските
общини, пeзaьиcимo от подадените веч
декларации по чл. 64 от закона за T.
П. C , предстои да се обложат c общин
ски поземлен валог за през текущата
година всички непокрити пeдвижнuи имо
ти в чертите на aeмлищeтo па повере
ната ми община, като: пиви, ливади,,
овощни, черничеви в зеленчукови гради
ни, гюлове, лозя, оризища, пpaздни про
странства, гори, бллталаци, myм·iцp, тpaпи, и места, гдeio piicre cмpaдш:a.
11реди да cтane тoвji облагане, upитeжaтeлиre па такива имота са длaжuн
в 20 днeвeu срок да подадат деклара
ции опис на имота си, в Общинското
управление, като няpaкeндeтaтa ще се;
декларират не там вaдeтo живее собстве
ника, а чам кaдeтo е имота, пример:
жител от е. Mapкoвчa, има имот в Зем
лището на гp. Варна — трябва да го
дeкiapиpa вaз Варненската община, а.
не в Mapsoвчa.
В иsпaлнeпиe на ropuoтp,
.

Зaпoвeдвaм:

;

В срок от 20 дни, cчиrauo от дата
та на таза ми заповед, всеки притежа
тел на вaкaвтo я да било изброен но*
горе непокрит имот, пaxoдaщ се в seм-

ZdL·iL·я&iiL·Я&L·Л&i^"&^J-'>*1Лa

iищeтo на rpГBapнa да подаде декларация

в.лозорното отделение при общината.
Готови напечатани декларации се на
мират upи общинската каса, гдето всеки
може да' си купи срещу костуема стой
ност 1 лев; . «-5 • j " "^
На настоящата'заповед да се даде
най-широка гласност, както в гp. Варна
така и околията.
• Heизпaлнитeлитe па тая ын заповед
ще се глобяват c глоба до 500 лена, а
декларацията ще се пoпaлни .за негова
сметка.
,
Председател: Xp. Hиpcни.
•Секретар: x. K. Иванов.

за ~ доставка на 150О електромери от
фирмата Koмпaнй ^ пyp . < фaбpккacaoн
де кoнтюp — Париж, — а имeuнn Koн-тюp C. T. А. по, 59 фaнцyзsи франка
единия предадени франко пристанището
— Варна, ^ която* фирма, е предложила
нaй-изнocвa за общинската каса цена
най солидни и практични електромери.: Настоящето постановление ведно c
тapaшaтa преписка да се изпрати на г.
Варненски Oкp. Управител, c молба, 'за
по скорошно утварждение, чcaг.iacнo чл.~
141 от закона за бюджета, отчетността
и предприятията.
Председател : Xp. Мирски
\.

тr
Члeй0Бe:

f Cт. Николов
|Ив.Лиpчeв
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гp. Варна, септемвр11и 1923 г.
Подписаните, eжcтaвлявaщи Тричлен
ната Комисия на Bapпeu. Град. Община,
в cacтaв: Председател: Xpf Мирски и
членове: Cr. Николов и Ив. Мирчев, днес
в разпоредителното си заседание, които
разгледахме тхржната преписка по про
изведения на 25 август т.,roд. тapг за
доставката на 150О еднообразни eлeкpoмepи, пyждни за общинската електри
ческа мрежа по дадени образци и пред
ставени дeтa8лпи чертежи и като взехме
пред вид:
1. Че тжpгжт е пpaяилпo и редовно
произведен, eжглacнo. закона за бюджета
oтчeт0ocттa и пpeдпp”иeтиятa.
2. Че от явилите се на тарга кон
куренти:
' '_,' _
. . . •
'
а) Гaнц eлeктpицитeт Гeзeлшaфт.
б) Изapвя Цeпepвepкe, Мюнхен.
в) Koынaни пyp ла фaбpaaкcиoн дьо
кoптюp, Париж.
, г) Д-p Пayл Maйep, Bepвeн.
Редовни документи и oфeкти са пред
ставили само: 1. Гaнц Eлeктp:щнтeт Гeзeлшaфт и
2.Дгoмuaви uyp ла фабрикасион дьо
кoнтюp, Париж.
3. Че от тия конкуренти, пaй-изнocнa
за общинската каса цена е предложил
кoпкypeuтa Koмпaни uyp лa фaбpикacиoн
де кoнтюp, Париж, а именно : Koнтюp
C. T. А. иo· цена 59 фpaцyзки франка.
предадени франко пристанището Варна.
4. Че от протокола на комисията,
назначена по изпитване представените
образци електромери се вижда, че но со
лидност, точност, и пpaктичнocт и нaйизнoceи за общината тоя на фирмата
Koмпaни пyp ла фaбpнтacнoн дьо кoнтюp, Париж, C. T, А.
5. Че от 25 август 1920 г. до сега
са били cacтaвяни на нeкoлкo пати пoeмни условия и на нeкoлкo пати произ
веждани тaproвe, обаче не са били yт·
вapждaвaви по една илн друга причина,
вследствие на което общината е останала
c около 1800. бeзeлeвтpoыepни инстала
ции, които консумират безконтролно елек
трическа енергия, от което общината по
нася eжeroдьo щета най-малко 300,00Э
лева, то на основание cкpжжio Д· 4660
1921 r. на Baтpeпlaoтo Министерство —
Отдел. IL·бopнo,

Постановихме:
IL·кaзвa се мнение за yтвapждeпиe
шраизведения на 25 август т. roд. т*pr

ОТЧЕТ
на Управителя Общинския Ло
зов разсадник за работата и
състоянието му през месец
Август r. г. v

ВРЕМЕТО.
Времето през месец Август бе: сухо,
дoeтaтaчнo топло и много ветровито.
През целия месец,-да;sд валя само два
патя. На 13 число доста напоителен 21
литp на кв. мeтp и па 20 число слаб
— 2.5 литри, всичко 23.5 литри на кв.
мeтp. Роса е имало почти всека сутрин.
Савьршено неясен-ден през месеца е
имало само един на 13 число. Силни
ветрове са духали на: 2, 3, 5, 14, 18,
23, 25 и 27 число, източен; на: 6 и
16 югo-йзтoчeв"; пa,: 7, 13, 21 и 22
северен; на: 10, 17 и 20 северозапа
ден; на: 18 число ceвepo-изтoчes и на
24 число южен. При всичко, че през
отчетния месец падналия дsжд е много
-малак и честите буйни вeтpoвe: еж спо
магали за бapзdтo и силно изcyшaвaнйe
на почвата, сушата не указа foлeмo
влияние rapxy растежа на лозите в мaтoчпикa и гроздето .. на плодните лозя ;
благодарение на изобилните джждoвe през
изтеклия месец 'юлий и напоителния дsжд
па 13 август.
\
'

вата c планета в парцелите № № 4, \
1О,' П , 12, 13, 15, 16, 17, 18, i s
21, 22, 28, 29, Ы, 32, и 33—2U
.дeкepa. През caщoтo време c 383VJ
нaдпици се upeвжpзaxa и почистиха ле.
зитe'~— майки в*г парцелите № JN· 2, е
10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 25; 2б'
28, 29, З0, 31, 32 и 33—27,000 глa!
BИUИ. През целия oтчeтeп месец се ц0.
дocтpиxa"И набиха- опадалите от вeтpoвeтe 2570 колци в цapцeлитe № JV· j
16, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, Ц
31, 32 и 33 c 45V2 uaдн:щт. Ha30 в
31 чдcлo са прокопани лозите в пapцв.
ли JV· № 15 и 2 1 c пет надници — 2lVз
декара. 3л пpeвpsiuaнe е употребена Ц
кгp. paфия (лнкa).

III. В облагородените лозя.

-'
На 1 август c 12 надници е -пpe.$
jзжpшeнa третата копан в парцела Д· 3S
— 2;6 дeкepa.' С 2 1 надници на 27
29 н 30 число пpeкoпasи чeтвжpти цц
лозите в парцел JV: № 14, 1 5 и 9—10.4
декара. На 29 и 30 число c кyлтeнaтopa изорава на кpscт и пopaвпeнa c пдaнeтa парцела № 9 c 3 надници — 2.4
дeкepa. На .8 август c една нaдвищ L
почистени и росните корени в пapцy
X· 9. На 31 число c 3 надници oкoпaяo
, около лозите, на което гроздето дoциpj
до земята и заграбиха по три реда oю·
лo парцелите JS № 36 и 38. На 15 i
-17. c 4 надници се напраскаха c бордoлeзoв pacтвop 1,5% чeтвжpти пи
лозите в парцелите JY· № 14, 15, 9,38,
36. и 39—19.2 декара. Употребиха се
18 кгp. сия кaмaк и 2 1 кгp. гaceai
вар. C 4 надници на 18 и 21, 24, 25
r'И- 29-се- нaпyшиxa (нaпpscкax*)~c-cяpe8
прах лозите в парцелите Jй № 9, 14,
15, 36 н 38. Употреби се 38.8 кгp. cяps,
IV. Р А 3 Н И .
C пет нaдaици на 2, 9 и 13 aвгjи
се csбpa и изxвspли негодната трева i
тpocaк из парцелите и по алеите. Hi
24 и 30 число c 2 надници се uoпpaвi
вадата на водата за резервоарите, oi
които се нoливa в кopeнилiицeтo. С27
надници oд 23 до 31 число се отбеля
заха в Общинското сечище 17,900 де
вета за колове.
^

Швspшиxa се следните paбoтн :

I. В yкopини/iищeтo.
По причина на нeдocтaraчнaтa вода
от 7 до 15 август едва можаха c ч$
uaдвицн да се полеят лозите един нaт.
Второто пoлввaaиe нoчнa на 25 чнcлo и
понеже водата от сушата много намаля
и я вземат и новия квартал при строе
жите, едва ще може да се полее делото
yкopeнилaщe до 8 ceптeмвpий. От 18до
29 август c 5 надници са пpacкaни два
пати лозите, за което е употребено 8 1 , s
кгp. син кaнaк и 10 кгp. гасена вар.
Буйните ветрове не позволиха но рано
пpacкaниero, след падналите па 13 чис
ло джждoвe, лозите в yкopeшшiщeтo. На
20 и 21 чиcлd c една надница се про
копаха и orpoвиxa дивaкяитe, а на 29
и 31 число c 2 надници се прокопаха
и отровиха част от облагородените лози.
H. ,B мaтoчнкнa.
През цeляя ! месец август, когато е
позволявало времето c 10О надници и
три коня се изopaxa c лозарското плyrчe,
кpaeтocaxa c кyлreвaxopa и почисти тpe-

V. Болести и неприятели.

След, падналия дsжд ua 13 aвryfl
буйните ветрове не позволиха на пpi·?
cкaпeтo c бopдoкeзoв разтвор лbзитeif
yкopeнилищeтo, вследствие на което н»|
17 число се констатира на нeкoй в мнo· |
го слаб размер пepeнocпopa, веднага яij
18число се нареди да се напраскат iH
зитe c бopдoлeзoв разтвор 1.5% и 6о-1
лecтa се ограничи. Са що на 16 число се!
констатира по младите зелеви лeтopa№l
и по пpeгpoздницитe (иaндapитe) «Oя№;
ум* (кюллeмe) в пapцeлaтa JN· 15, toЩ
е по-малко проветрива; наредих да <*»
нaпyшaт (напраскат) лозите c м F "
прах. Други болести и неприятели вe»:
констатирани.

VI. Koиюшнaтa.

Конете са в добро cacтoяниe. *L
пoдapжaниeгo ям epaзxoдвaпo: 272 ДОeчмвк, 600 кгp. фий и за прислуги
1600. лева.
.
> ;
:

n

;

VП· Приход и разход.

: А. Приход, е пocтaaил от пpoдa*^
та на 65 кrp. ciиви по 2 ·лв. ~ l·32·Ч

- . . Б. Разход за пoдapжaвиe и oбpaбoт·
,
Проверени са всички продукти от жн- I
2. Наемпшш 144 семейства в квap*
iвaвиe разсадника:
; вoтинcки произход, внесени в града й изтири.
T)~ за заплата на служащите
' нeceнiiтe такива на градския пазар. Пpo2. SO курортни семейства настанени
по гл. I § 3 п. II 6 .
ле. 3,320 i вepeнa е всичката риба, изнесена за про
по
caмoerдпявaнe.
;2) за дoбaвжчнo вжзнaгpaждай на рибното тapжищe.
4. (Jя6fmiи paзпн такси на обща су
дeниe гл. 1Г § 40
лв. 8,274
Издадена са свидетелства за износ в
ма"
41Д03
its. ч
;3) нaдввци на работници по
вaтpeшнocттa нъ Царството за следните
0г oбpйзyваните всичко 78 дела —
гл. Ц § 36 «. 26
лв. 33,501
животински произведения: 1956 броя OR34 насрочени за разглеждане, 31 реше
.4) sa веществени разходи по
. ,чи кожи; 1З4 броя говежди кожа; 4
ни и 13 отложени.
гл. II § ЗG и. 2B
лв. 3,178
броя биволски кожи; 150 кгp. непрана
3) за фураж на конете по
вжлпa; 1600 кгp. oвнeшки рога и 50
На пдтнo регулационното отделение за
J 21 п. 1
- лв. 2,290
кгp. сухи гoёeжди черва. Издадени са
време от 15 до 31 aвrycтъ.
Всичко лв. 50,563 S-,6 свидетелства за. стопанисване на eдap
1) Дадени 21 строителни линии за
; дoбнтдк. Констатирани са 6 бecпи кy·
VIII. Общо cлcтoяннe. постройки
и огради.
1
чета, които са ухапали 7 чeлoвeкa и
Общото cseтoяниэ на ыaтoчникa е
'i) Надзор и paкoвoдeтвo при • пре
последните се изпратиха на aнтиpaбич·
:;aшoro добро. На облагородените плодни
местване
на ыpямopaнre чешми от yл.
нo лекуване в София. Отровени са 93
,,ioзя eжщo. На пo·гoлeмaтa част от обла
UpecлaJci:i"
вь приморската градина.
ь
пpaзднocкитaющи се кучета.
городените и диви лози в yкopeпилвщeтo
-3)
Издадени
13 скици за частни
Лекуван е всичкия заболял oб.цинcки
имоти
in
града
и
10 за в cждa.
е добро, а па останалите слабо, вcлeд-·
дoбитaк.
4) Изпратени 30 преписки в csдa
«cтвиe гoлeмaтa суша, нeдocтaтxчвaтa за
по чл. 41 or закона за блaroycrpoйcr,<пoливaннe вода и изложените причини в
0т усилената'работа по водопровод
ьoтo.
рапорта ми за м. май т. г.
ната мрежа за време от 17-й август
"
* ' 5) Дs-,eн е ход на 18 преписки от
до 31-й с м . внлюч., от вoдaпp8oднoтo
oбщuи.
регулационен характер.
•
IX Заключение.
отдел, е извжpшeнa следната работа:
0г изложеното се вnждa, че всички
1. Издадени позволителни за разре
сезонни работи еж изв&pшeни на време.
шаване
на 34 частни нови чешми.
Варненско Гpaecкo Общ. Управление.
Пpoпycтнaтo е праска нето c бopдoлeзoв
2.
Поправена
чешмата
ua
yл.
„Ма
разтвор лозите в yкopeнилищeтo. след
кедонска" между ..Рилска" и „Пирин".
падналия дsжд на 13 август, вследствие
ОБЯВА
3. На ,aгaлa на yл. .Владислав" и
буйните ветрове; та пpжcкaнeтo— зa„C&бopaa" е шшpaвeн спирателния кран.
кжcнe c 3—4 дена; а времето благо
,V· 24I99
4. Па чешмите на улиците „Дунав
приятствуваше за развитието па uepeнo;
ска" и „Caидoвa" cж направени кaueлитe.
гp. Bipнa, 5 ceптeмвpий 1923 г.
cпopaтa, която не зaкscнe да се появи
5.
На
улица
„Войнишка"
ocвcп
по
тук таи но облагородените лози. През
11ри Варненската Градска Община
правяне на кaнeлaтa е oтпyшeя и улич
месец Ceuтeмвpий предстоят да се изима
5 вакантни дiжжнocтн за ветери
ния оток.
^вspшaт следните работи: i) Да се дoнарни
фелдшери.
6. На улица „Веслец* се разкопа,
Бяpши пoдoeтpяниeтo и нaбивaниeтo на
Жела
юдите да ги заемат да подадат
поправи се спирателния кран, а на чeш·
-опадалите от вeтspa колци и пpeвspшaт
заявления
за нaзпaчaвaпиe cжc докумен
мaja^ се постави нова канела.
лозите; 2) Дar.ce пpeкoпaят- и открият
ти
за
правоспособност
н за заеманите
7. Oтпyшeяи Отоците на чешмите на
лозите в yкopeпилищeтo;_~ 3) Да се по
до
сега
служба.
yл. „Бepкoвcca" н ;,21 Линия", а яa
прави оградата и почистят uaтищaтa око
Заплата за длджнocтитe по таблица
улиците" „18 Линия* и „Пaниra" на
ло парцелите; 4) Да се пренесе пeeжк
та за клacиpaниe служителите при изчешмата
се
поправиха
вpaтeнaтa
и
гла
в xpaнилящero на лозови пpжчки и 5) Да
бopпитe учреждения, дoбaвлчнo според
вичките на кaнeлaтa.
<ce обере и продаде гроздето.
семейното пeлoжeпии, което достига до
8. Пожарния кран пред нoвoпocrpoямаксимум 1400 лева мeceчнoj квартирни
щaтa се гара се измести на тротоара.
от
300—500 лева.
' 9. В лозята местността „Шamкжя",
е поправена известна част от водопровода.
0г Кметството. %
10. В морската градина разкопани и
поправени три кpaпa в сменена канелана ветеринарното отделение
та на чешмата, а канала на бюфета се
Bзpнeн. Град. Общинско Управление.
отпуши и пo.чRCrиj caщo се поправи и крана,
от 13 до 27 август вклю
който пропущаше вода.
чително 1923 г.
11. На чешмата на yл. „Русенска"
ОБЯВЛЕНИЕ
до гp. гpaдиua и до улица „Ямбoлcкк”a,
През иcтeклaтa седмица в градската
№ 24145
се почисти капала и около ueя.
<cкoтoбoйпa е иcклaнo cлeдвия дoбитaк:
,, 12. Почистени, .,са ayждпицiпe на
5254 главя eдap дoбнтжк,. който е. дал
rp. Варна, 4 ceптeмвpий 1923 г.
женските
морски бaнк.
-29693 кгp. месо; 1411 глави дребен дo13. Сменено е вретеното на кaпeлaтa
В дoпжлнeниe ” обявление Д· 22835
битaк, дал 20186 кгp. месо или всичко
от
чешмата
на
yл.
„Ангел
Иванчев.'*
от
18
август т. r„ публикувано вДxpat,
jйcвлaнo 1665 глави eдsp и дребен до14.
Почисти
се
шахтата
на
улица
вестник
брой 123 от 31 август т. г.,
бикatк, който е дал всичко 49,879 кгp.
„Асенова",
и
„Крайна".
обявява
се
на иaтepecyющитe, че на 11
месо. През това време са унищожени 2
15.
Чешмата
на
„XVII
Линия
и
„Каceптeмвpиii
т. г., от 9 до 10 часа су
крави от тyбeoкyлoзa и 1 яре от жeлмeнapcкa,
която
постоянно
течеше,
се
тринта, в помещението на Bapнea. Oкp.
тиница.
· '
постави вретено, cжщo и па чешмата в
Фяпaнcoвo Управление ще се произведе
Проверено е, 4266О литра млеко.
улиците „Meлняшкa" и .Mилaдипoвcкa".
тspг c явна конкуренция доставката на
•Cacтaвeни са 5 акта па илeкapoпpo*16.
Почистени
са
капалите
на
чeш·.
около 6000 литра газ. Приблизителна
дaвци, които продават yвoдяeнo млеко,
митe
на
улиците
„Драгоман"
н
„Солун
стойност
48000 лева. -Залог се изисква
-което се предаде в град. Cиpoтoпитaска",
а
на
чешмите
по
улиците
„Фpaнгa",
10%
в
Банково
удостоверение и доку
лищe. Cacтaвeни са 3 акта за aмбy„Витошка'
c
«Македонска"
й
,Маке
менти
csrлacнo
закона
за бюджета, oтдaнтнa продажба па риба. Конфискувана
донска,
c
„Шpнн"
са
пoчucтeпн
отоците.
чeтнocтa
и
предприятията.
е и предадена в rpaдcкo·o· CиpoтoпитaTspжнитe книжа c» на разположе
,лищe 6 кrp·.pибa. Cжcтaвeн е 1 акт за
В Жилищната комисия за време от 1
ние вceкo пpиc»тcтвeнo време в Общи
лipoдaжбa па свини без cвидeтecтвo за
до 31 август включит., еж пocrжпили
ната, а в дeuя на т*pгa при тжpжнa?зk
произхождение и здpaвиe на дoбигaкa.
всичко 68О молби, а е извършена
комисия.
Направени са 37 ревизии на рабо
следната работа:
тилниците и магазините, в които се пре
От общината,
работват и продават месни консерви и
1, Анкетирани жилища от комисия
-и 35 такива на общ. xвли* и мeeoпp~дaвпицйre в Caтeтo.
~.••-• •••• та 227. ' .

Из дeйнocтa

Варненско Градско Oбщин. Управление
0 Б Я В Л Е IIII Е
JN· 23514
rp. Bapaa, 7 ceптeмвpий 1923 г.
Понеже произведения на 31 август
т. г. тspг па продажба на джpвecтuaтa
маса от т. гoд. общинско сечище в ме
стността „Фацарата" от 400 декара, по
ради добита низка дeua не се yтнapждaвв,обявява се че па единадесетия пpиcaтcтвeп ден до 5 часа след обед от
публикуване настоящето в Дapжaв. Ве
стник в помещенията па Bapнeн. Osp.
В Пpoвaд. Финансови Упpaвлeнил ще се
произведе нов тspг c тайна конкуренция
за csщiтo сечище.
•Залог се изисква 20 000 лева в бан
ково удостоверение и дoftyмeвти csглacнo
фкoвa за бюджета, отчетността и пред
приятията. Tapжнитe книжа са на раз
положение всяко пpиcaтcвeнo време в
общината, а в деня вa тарга при тapжнara комисия.
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На нaeмaт,eлитe на общински мeeapcки и рибарски дюкяни, които не еж си
изплатили наемите за тая година, е на
редено да вм се отнемат дюкяните, или
им се забрани да колят в cкoтoбoйнaтa
месо.
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Началника на Eieвтpичecкoтo отде
ление Инж. Попов замина в 1 месечен
отпуск, като до зaвpжщaнeтo се замества
от чepтeжникa Кирил Стефанов.

•-

r-t

1 .

•

1

Печатница Д. ,Toдopoвъ—Варна

Санитарно отделение,

-••

Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
от 21 август до 31 август 1923 гoд.

Scarlatina .

...'/"'""''

6

Diphtheritis
Morbilli

: ^

• 2

Tassis couvulsiva
Dysenteria

2
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Typhus recurrens

*

Erysipelos, ;

. ,Г„ . —
%

г j;л,

—

110

—-

•

'

Typhus exanthematicus.,;

•

8

—

—

Variola vera

1

^ -7-'

Typhus abdorainalis

Parotitis

6.

1 '~ · -—
” .'. ·

'•••-

Всичко от
00·
Има Зaбo
Ум
нaч. на
здpacтaшe лели
рели
епидемията
.»
вeли
ват вa6. yмp.

БОЛЕСТИ

Прави се още вeднaж нaпosшювaвиe на r. r. rpдждaнитe стопани на лозя,
ниви, градини и ливади, че срока за
плящiпe на 8aдsлжeниятa cв кaыг бю
рото общ. валози, като пaдapcкo право
я пoзeмлeннвя си налог е до 15 -ceпleивpий т. r.
Oлiд тая дата не издaлжнлитe се
вe ще бaдaт - дoпycтнaтя дa~ приберат
плодовете от лозата cн в пp.

н-is

инirвiiiE^dтазjf !co

• - • ' i : . · . · · ·

Всеки гражданин е вкycял от дoбpoкaчecтвeннитe плодове на общ. овощна
градина „Пeйниpдик% които всеки ден
се продават по общинските зеленчукови
ыaraнвни на най-низки ценя за да б&дaтъ дocтxппи за всеки. Тази годишното
плодородие е незапомнено, благодарение
на големите гpвжи, които общината по
лага чрез надлежните си органи за за
пазването на плодовете, да не бaдaт
крадени, да, се cxбиpaт на време и пре
насянето им по магазините за пpoдaп.
До сега в общинската каса е поставила
сумата около 60000 лева от продажбата
на плодовете, плюс 400 вгp. ракия 35
градуса, варенето на която започна от
скоро време, като се използват само по
вредените плодове.
Бepпдбaтa още нpoдaлжaвa и ще се
нpoдaвaт по caщия начин.

ХРОНИКА
Oбщorpaждaнcкия театрален коми
тет е pemил кaм тeaтapa да се образу
ва театрална* студия за любителите и
стажантите.

Вил на
болестите

CpOHa вa пжpвaтa вноска на елек
тромери за клиенти c бeзeлeктpoмepни
инсталации е до 10 ceптeывpий, след
която дата не ; внеслите такива, ще. бsдaт лишени от електрическо осветление.
След csщaтa дaia се забранява и
свободната пpoдaжвa на ^електромери от
разните бюра, понеже cжглacнo зaпo-^
вeдтa № 151 на общината, доставката
на общ. електромери е зaдaлжитeлнa за
всички.

0г Общината.

0тири Се нов общински зеленчуков
магазин под Jte 8 иa жraлa на yлвцa
„Hяшвa" и „Сгравджа".

„у;;-: :-,

От к о и т о

0г общината.

вяжэrэ9вg

Родени
жива

05явяsa <:e на интepeeyющиib, че
вa едииядееетия пpиcxтcтвeн дeп до 11
чaca· сутринта, от публикуване настоящeтo н Държавния вестник, в пoмeщeвиeтo на Варненското Oxp. Финансово
Управление ще се произведе т&pг c тай
на конкуренция доставка канцеларски
материали на Общината за фяuaн. 1923
гoд., приблизителна cтoйaocт 100,000
лева. Залог 1 0 % в Банково удостове
рение и документи caглacнo закона за
бюдагетя, oтчeтнocтa и предприятията.
Tapжнятe книжа са на pвзпnлoжeвrш всяко вpкeaтcтвeвo време н Общи
ната, а в деня на тарга при тжp;sнara
комисия.

•..•*, v;

[ и Август 192В го;

rp. Варна, 4 ceптeмвpий 1923 г.
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за месеците Ю.

Л· 24146

'
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Обявление

TeaTp.

i

САНИТАРЯ

Варненско Градско Oбщин. Управление.
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Apитиcткafa Aндpeaнa Бyдeвcвa Гaн ·
чeвa е назначена за премиера при общ.
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