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ВАРНЕ
.И<зд.а,:о.га. Варненската Градока Община.
И З Л И З А ВОСЪКА С Р Я Д А .
Абонаментъ 60 лева годишно.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА Ш иди IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 1 левъ;заглавие,дата н
,. • нодпиеъ по 3 дева.

Единъ брой 1 левъ.
«4
Всичко
що се отнася за вестника, да се напраща
до редакцията, кметството— Варна.

Скарлатината
През настоящата година скарлатината,
една отъ най-тежките и смъртоносни бо• леоти въ детската възраоть, е започнала
своите опустошения < въ много градове в
села, като въ векои окржзи и места е
взела застрашителен! епндеииченъ характеръ. Въ това отношение и нашия градъ
не е пощаденъ. Скарлатннни заболява" нвя яма доста много въ селата на Вар
ненски оврхгъ, има такива и въ съсед
ните оврази.
Развоя на сегашната скарлатинна еиидемия въ града вода своето начало отъ
15 май мин. година. Ала докато*презъ
"Це№таГТТ922 г. въ града е имало Само
42 заболевания съ .2 смъртна изхода
(4*7°/0) презъ 9-техъ месеци отъ настоещата година имаме. 106 заболевания съ
13 смъртни случаи, или 1 2 % СМЪРТвость. Презъ месецъ януари са отбелеяани 10 забул4нання съ едннъ. смъртенъ
язходъ, презъ месецъ февруари 2 забо
левания, презъ м. мартъ 13 забол, съ 1 \
смъртевъ случай, презъ априлъ 12 забол.
съ 2 емъргни случаи, презъ май 7 забол.
съ 2 смъртна случаи, презъ юни 7 8аболевания, презъ юли 5 забол., презъ
август-ъ 13 набол, съ 4 умирания и презъ
септември 37 -забол, съ 13 смъртни слу
чаи. Всичко въ I уч. е констатирано до
сега 8 заболевания, въ II уч. ]0, в ъ Ш
уч. 6, въ IV уч. 48, въ V уч. 25, въ
VII уч. 9 заболевания, или въ цялия градъ
106 случаи.
Сега имаме въ града изолирани 22
деца, а въ болницата 15.
'' • •. •''
Очевидно е какво презъ тая година
скарлатината е намерила особенно бла
гоприятни условия^ не оамо въ вашия
градъ^ но на всеваде въ България, като
сжщевременпо се отличава н съ по-голема злокачественость и смьртность.
Мерките за ограничение па скарла
тината, както и на всички други инфек
циозни заболевания се свеждатъ къмъ:
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1} Своевременно откриване на болнвгь; 2 уедйпявяне яли изолация на бол-'
ните и яаразеяа .семейства й 3) обезза-~
р&заваке (.ге-Щвфектиране) на заразните
огнища. Безспорно, отъ няй-голЬно зна
чение за огранинение на 'иаразните бо
лести е навременното-откриване па заволевзникгг и вземане необходимите мйрви
за уеднЪ;ване' на болните и заразеното
семейстао, сиретъ-иреМяхнане на все- I

Частни: на дума по 1 дева, а на кв. см. по 1-80 лв.

каввн сношения съ заразеното огнище.
Колкото по-рано се открие една инфек
циозна болесть, колкото по-скоро се взе,матъ мерки за уеднняване и карантиране на заразените семейства, толкова посигурно и но бързо се ограничава боле
стьта и се прегражда патя ва разпро
странение на заразата.
За жалость обаче, при нашит* кул
турни условия своевременното откриване
на инфекциозните заболевания, въ това
число и на скарлатината, не става, по
ради което се пропуща момента и 8а на
временното ограничение на болестьта.
Родителите, особеннз при леви сварлатвнни изриви,|;не виьатъ често пати
лекарь и- ие съобщават?1 га -забеаев&не
на детето имъ въ санитарното отделение
при общината. Заболева въ сащата каща
второ, трето дете и пакъ не се повиква
общинския лекарь Оетрия периодъ на
блестьта минава, започва се лютенето
на козата, а детето се пуща на ули
цата или училището; то бзегрижво играе
в заразява своите другарчета, които на
свой редъ сащо така заболеватъ и ставатъ агенти, сеячи на болестьта. Сано
по една случайность при преглеждане на
децата въ училището, или при усложня
ване на болестьта —: появата на бьбречна
болесть (отоци), нагнояване на лимфните
жл^зи и др., прекараното, скарлнтинно
заболеване става достояние на санитар
ната власть, А тогава е рече късио да
се (граничи болесть.я, понеже заразата
е разс4яна въ множество • огнища.
Не по-малко трудности се срещате и
при ирилагапето на изолацията (каран
тиниране), кочто при сегашната жилищна
криза и при две.тате стопански и ековомични условия, въ мною оучян е
мачно приложима и не нож»- дн пипшке
цельта си. Изолацията има смнсль то
гава, когато самите граждани се при
държате къмъ усч«невените карантинна
м^рхн и отбягвате сношенията ся съ за
разеното СРмействЪ. Н> това «м^но
не става. Въ много слугди, напреки
поставената стражи, сношения ш, ва
външни лица сь болните продължаватъ л по ,тсян,ччияъ стих.» и^рн-атии,;...
служца става •••злмппа и 'безпредметна.
Нрн. днг-шнате,условия,, «.тансгкеичи»
сигурно' средство е да се Ъ:-А,ЩТЬ. бппнте д4ца въ 'п.февциочна-б.ииица. Та
кава болница, обаче, града за с»-га неми.
Обахнвск&та болница отъ редъ го
дини е затвореяа, иорадя то^а, че Вар

За I иди Ц страница — удвоено.

ненската община вЪма средства ва ре
монтирането и приспособяването й.
Нуждата отъ общинска болница от
давна е пазрела. Нашся градъ, като карантппевъ
п у н к т ъ , е иаложеиъ
често на епидемии и требва часъ по-скоро
да се намирате вужднигЬ средства в
отпочне ремонтирането на общинската
на болница.
Изпращането па болиите отъ скарлОтнна деца въ държавната болаица среща
затруднения и оть самите граждани н
отъ болничната управа, която не може да
предостави достатъчно легла еа инфекци
озни болни. Пра това положение по не
обходимост се налага изолиране на бол. ввте.^ос-.доцокехе.——I-—-.,.. .,•.»•— Обеззаразяването на заразвагЬ огни
ща се извършва отъ градската дезинфек
ционна ставция, коато е модерно наре
дена и отговаря на всички изисквания
на хигиената в борбата съ инфекциоз
ните болести. Градската дезввфевционна
стан пия е гордость за Варна.
Но уСпеха ва борбата съ скарлати
ната и др. инфекциозни боместя се га
рантира отъ съвместното изпълнение и
ва три*.е условия — наврененно откриване
на болните, иьлпо изолиране а щателна
дезинфекция на заразните огнища.
Ние апелираме къиъ Варненските
граждани да се вронивнатъ отъ ввачепието на посочените мЬрки и да изцълпянатъ свои човешки п гражданска дъзгъ,
като своевременно съобщавате ва Об
щинската Санитарна .власть еа все*о,
дорв и съмнително 8абол4гавс, и рамо ио
тоя яачипъ ще опазатъ здравето и иа
своите деца в ва тия на своит* въграж!ани. Защото общественото здраве е
най-висшия закон* I — 8»1аз риЬНса —
Заргета 1ех езЬ!
Д-ръ А. Неделвовъ

0 фнр адеп 0 ш 8 и .
Па .'основание заповйдьта ^ З б б О
отъ 15 авгусгь т. г. на юсиодина
Манисгра на Иародвото цросвъщеийв, цубликуваиа въ Дъра;ав«въ вест
ни къ бр. 141 съ която се аарелаа.
щото АЛ шшредь да се прилага нониа а|;апоцасъ, поради ог.неияванив
иа закона отъ 6 аириль* ЪШ ш д .
ла оГ.щъ оьлгарска иравоиасъ. И съ
гласно заповедьта' -V 185 охть 2Т
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септември т. г. на господина пред
седателя на Вари. Тричленна коми
сия, кореспонденцията на общината
отъ тогава се води по новия право
писи-Изпълнението на заповъдьта е
възложена на началницигв на отде
ленията.

Постановление
& 413
гр. Варна, 28 сентември 923 год.
Подписаните състаатяващи Тричлен
ната комисия на Варненската Градска
община въ сяставъ:' Председатель Хр.
Мирски и членове: Ст. Николовъ и Ив.
Мирчевъ, като разгледахме тържната
преписка !по отдаване на предприемачъ
превозването на дървата за горене, до
бита огь сечището на Варненската Гр.
общ. гора въ местностьта ^Фацара" за
стопанската 923/924 г. чрезъ търгь съ
тайна конкуренция и като взехме предъ
ввдь:
, 1) Че на произведения първи пжть
редовенъ тжргъ на 4 сеат. т. г. не се
явиха конкуренти;
' §§$ 2) Че ако за предириятието се на
стоява да се отдаде на предприемачъ
чрезъ нроизведенъ втори редовенъ търгь
в следъ него вероятно и трети по до* броволио съгласие, съгласно чл. 156
отъ закона за бюджета, отчетности» и
предприятията, то едва ли ще се явятъ
конкуренти, понеже задълженията на
поемайте условия намиратъ за много
строги, а изменение по т$хъ не - може
да св направи. Вънъ отъ това ако пред
приятието се чака да се възложи на
предприемачъ, то превозването едва ли
ще може да почне и презъ месецъ Но
ември, когато вече пренасянето стане
извънредно трудно и даже невъзможно,
поради разкаляното и лоши пжтища.
Освенъ това общинските учреждения, учидвщните и бедното гражданство, на
които ще се отпуска дърва по износни
ценя ще бъдатъ лишени отъ такива;
3) Че тричленната комисия следъ
като отново проучи условията за свое
временното и същевременно и по износ
но ва общинската каса превозването на
дървата, намира за добре че това може
да се извърши по стопански начинъ отъ
самото общинско управление, и като по
този начинъ се извърши предприятието,
то всички общински и училищна учреж
дения и бедни граждани щебадатъснаб/ дени съ дърва още преди настъпването
на зимата, следствие на което
,

П ОС Т А Н 0 В И X М Е
1) Възъ основа на чл. ,162 отъ за
кона за бюджета, отчетности» и пред-;
приятната превозването на дървата отъ
общинското сечище «фаиара" за стопан
ската 923/924 година да се извърши
ло стопански начинъ;
2) Понеже стойяостьта па предприя
тието надминава 500ОО лева в преви
шава сумата 500,000 лева и то възъ
основа на същия членъ отъ закона за
бюджета, отчетностьта и предприятията
буква „в" да се изпрати настоящето по
становление на господина Министра на
-Зем. и Държ. имоти за утвърждение.
Председатель: Хр. Мирски
Членове: / ? • ^ноловъ
( Ив. Мирчевъ

ВарневсЕИ Общински Вестник 1 ^
Л--412-Г--..
' гр. Варна, 28 септември 923 г.
Подписаните съставляващи тричлен
ната комисия на Варненската. Градска
общин- въ съставъ: Председатель Хр.
МирсЕЯ и членове: Ст. Николовъ и Ив.
Мирчевъ, като разгледахме тържната
преписка по отдаване на предприемачъ,
изсичането на сечището „Фацара" за
стопанската 1923/823 год. чрезъ търгь
съ тайна конкуренция и като взехме
предъ видъ:
>
1) Че на произведения първи пать
редовенъ търгъ на'24 септември т. г.
не се явиха конкуренти; *•"• •_
2) Че.-ако за предприятието се на
стоява да се отдаде, на", предприемачъ
чрезъ произвеждане втори редовенъ търгъ
и следъ него' вероятно и трети по до
броволно съгласие, съгл. чл. 156 отъ
закона за бюджета, отчетностьта и пред
приятията, то едва ла ще се явятъ кон
куренти, понеже задълженията въ поемните условия намиратъ за много строги
а изменение по тЬхъ не може да се,
направи. Вънъ отъ това ако предприя
тието-се чака да се възложи на пред
приемачъ, то изсичането и пренасянето
едва ли ще може да почне и презъ ме
сецъ Ноември, когато вече превоза ста
не извънредно труденъ и даже невъзноженъ поради развалянето и лоши пхтища. Освенъ това, общинските учрежде
ния, училищните и бедното гражданство,
на които ще се отпусватъ дърва по из
носни цени ще бъдатъ лишена отъ та
кива презъ зимата;
3) Че Тричленната комисия . ^следъ
като отново проучи условията за своевременното и същевременно и по-износ
но за общинската каса изсичане на го
рата, намира за добре, ,че това може да
се извърши по стопански начинъ отъ
самото общинско'управление, и като по
този начинъ се извърши . предприятието,
то всички общински в училищни учреж
дения я бедни граждани ще бхдатъ сна
бдени съ дърва още преди наспива нето
на 8имата, вследствие на което
П О С Т А Н О В И X М Е:
1) Възъ оспова да чл. 162 отъ за
кона за Бюджета, отчетностьта и пред
приятията игсичането на общинското се
чище .Фацара" за стопанската 923/924
година да се извърши, по стопански
начинъ;
2) Понеже стойностьта на предприя
тието надминава 5000 дева и превиша
ва сумата 500,000 лева, то възъ осно
ва на същия членъ отъ закона аа бюд
жета, отчетностьта и предприятията бук
ва „в" да се изпрати настоящето по
становление на господина Министра на
Държ. ниоти и Зенледедие за утвър
ждение.
'
Председатель: Хр, Мирски
Ст. Николовъ
Членове:
Ив.
| л Мирчевъ

Изъ дейностьта
на пжтното отделение за
време отъ 1 - 3 0 септем. т. г.
1) Изравни се булевардъ „Фердивандъ* отъ Романското консулство до
бирария Венеция.
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, 2 ) Направенъ единъ улей съ камен
на настилка отъ 20 аог. м. и отводнвтеленъ каналъ на чешмата на одщата
улица.
3) Поправи се моста водящь за бод.
ницата.
.
4) Направи се сжщо каменна наствлка за пешаходця въ ул. „Кракра" (Кадхръ-баба) отъ 200 пог. м.
5) Започна се поправката на улвщ
„Червенска", като се изравни леглото,
изчистиха се крайулачните канавка, на
прави. се 200 ; кв. м. валдаръмна настил
ка и се начука 60 куб. м. чакълъ.
6) Въ строежъ е вово шосе за гарата.

иа ветеринарното отделение
за време отъ 2 8 августъ до
23 септември 1923 год. _
включително
- Презъ това време въ градската скотобойна е изклано: 696 глави едъръ. рогатъ добитъкъ дали 81,352 кгр. месо,
3549 глави дребенъ добитъкъ дали 57358
кгр. месо, или всичко '4245 глави едъръ
и дребенъ добитъкъ дали 138,710 кгр.
месо. Презъ това време съ унищожени:
едно теле 60 кгр. отъ болестьта „бесъ*
3 крави 174 кгр. огъ туберкулоза, 1
овца 10 кгр. отъ кахексия, 1 овенъ 18
кгр. отъ Септвсемня и 1 овенъ 17 кгр.
отъ Агония.
Проверено е 51,885 литри пресно
млеко. Съставени съ 6 акта на млекопродавци, които продаватъ уводнено мле
ко, на които е конфискувано 43 литра
млеко и предадено на сиропиталището.
Съставени съ два акта на млекопродавачи," които не гпрйтежйатъ~^анитарн1>"
ветеринарни книжки в разрешение за
продаване на млеко.
,
Съставени съ: 2 акта ва лица, кои
то съ клали дребенъ добитъкъ вънъ оп
градската скотобойна, безъ разрешение в
нрегледъ отъ общинската ветеринарна
власть, като е конфискувано а унищоже
но месото; 3 акта на продавачи на дре
бенъ добитъкъ н свини безъ свидетелство
за произхождение н здраве; 3 акта на
продавачи на риба на разносъ изъ гра
да, като рибата имъ се конфискува и
предаде въ сиротопиталнщето, 2 акта на
продавачи на живи раци на разносъ изъ
града, като раците имъ на брой 355 се
конфискуваха и предадоха въ сиротопи
талнщето; 1 актъ за продаване на раз
валени яйца, които се конфискуваха ка
то намерените годни за храва на брой
200 се предадоха на старопнталнщето и
сиротопиталищата въ града.
••
Направени съ 37 ревизии на рабо
тилниците и магазините въ които се
преработватъ и продавать месна консер
ви и 52 такива на общинските хали и
месопродавниците въ Ситето.
, '.
Проверени съ всички продукти отъ
животински произходъ внесени въ града
и изнесените такива на градския пазарь,
С*що проверена е всичката риба изне
сена за проданъ въ рибното тържище.
..'• . Издадени са свидетелства за износъ
въ вътрешностьта на Царството за след
ните животински произведения: 3000.
кгр. овча непрана вълна. 1750 броя со
лени говежди черва, 1200 броя соленя
овча черва, 240 кгр. солени овчи черва,
202 броя мокро солени биволски кожа
3114 кгр., 113 броя мокро солени го
вежди кожи 2109 кгр., 470 броя сухн

В^ой 78.
говежди кожи 6200 кгр., 3746 броя су
хи овчи кожи 4430 кгр., 183 броя су
хи агнешки кожи, 43 броя сухи ярешки
кожи, 19 броя сухи биволски кожи 167
кгр., 90 броя сухи солени козешкн ко
жи 118 кгр., 355 броя мокри солени
.овчи кожи 724 кгр., 801 броя мокро
солени овчи кожи 1300 кгр., 2 биволи
ци и 1 свиня. Издадени с* 8 свидетел
ства за стопанисване на едъръ добитъкъ.
Издадени са свидетелства за износъ
вънъ отъ цределите на Царството:, за
Берлинъ 3 кгр. сухи говежди черва, за
Цариградъ 25500 кгр. кожени ~ отрезъцн
отъ вадени кожи.
Констатирани са 16 бесни кучета,
1 теле и 1 котка, отъ които има. уха
пани 28 души, която се изпратиха на
лечение въ София, а бесните кучета в
котки се убиха. •.
Отровени съ 4 котки и 36 праздноскитающи кучета. ..
Леауванъ е всичкия заболелъ общин
ски добитъкъ.

на електр. {отделение и цен
трала за времето отъ 15 до
3 0 септември т. г.
Поставиха 25 заявления, за нови и
3 1 8а допълнителни инсталации, отъ кои
то едни се разрешиха а други не пора
ди технически причини.
. Скачиха се 24 нови и допълнителни
внсталации съ градската електр. мрежа.
Откриха се 32 партиди ва нови
клиенти.
, '-;.•,
По подадени заявления се закриха
18 партиди и се прехвърлиха 9 отъ
едно име на друго по разни причини.
Пломбираха се некой отъ излишните
дамби за една година на 8 клиенти.
Направи се внезапна ревизия въ до
мовете в заведенията, изъ разните учас
тъци, на 25 клиенти, за да се установи
дали употребявате толкова ламби, кол
кото са,.,, декларирали, въ отделението;
клиенти въ чиито домове се указаха не
декларирани лампи и свещи,' имъ се съ
ставиха актЬве съгласно правилника за
-електр. инсталации ва гр. Варна.
Работи се по подържане гр. електр.
мрежа и частните въздушни и кабелни
съединения.
Работи се планъ за района на 15
трансформаторъ.
Откри се една контрабанска инста
лация въ Ш уч. я една въ V, за което
се съставиха съответните актове на внсталатора н стопанина на инсталацията.,
Консумирана е 26120 киловатъ часа електр. енергия, за добиването ва
която съ изразходвани 11885 литри
газьолъ.

на техническата работилница
за време отъ 15—30 т. м.
1) Направени 4 нови колелета за
каруца и 2 куки за синджирите на зе
ленчуковите градини.
2) Направени 5 желЬзни пръчки ,н
5 шини за оградата на градската градина.
3) 10 нови фенери съ стълбовете^за
Сис-Севмесъ.
4) Поставени 20 брави на шкафо
вете въ общината.
5) За общ. лозовъ разсадникъ по
правени 2 енижа и 10 нови търнакопа.
6) Поправени 53 стола, отъ които
-51 ва общ. театръ и 22 за общ. столъ.

,

,

Варненски Общински Вестникъ

7) Направени 2 нови колелета на
общ.' габриолетъ.
8) Изработване ложигЬ въ общин.
театръ.
9) Изкльопване 3 емиша за зелен.
градина.
Ю) Направена една демоходиа трхба за дезинфекционната машина.
11) За бедни граждани съ направе
ни 5 кофчега.
12) Ремонтирани 5 колички, 10 фараша и 4 кола за санитар, отделение.
13) Направени 10 железни вратева
за канелки на градските чешми.
14) Нарязани две муфти в два фланца за водопровода.
15) Поправени двата децима^а на
общ. дървенъ складъ.
16) Ремонтиранъ файтона ва брего-'
вия пунктъ и общинския такъвъ № 2.
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Общинската пералня. ..".
Преаъ изтеклата седмица е извършено
следната работа.
Ирясьт- Шпраин
ст.ующя безадатао
лица
парчета

Дата
24 Септемв.
25
26
«
27
п
28
ш
29
в

38
34
50
40
53
17
Всичко

Забележка

340 ва войници
322
416
273
368
а
295
2011

Варненско Градско Общинско Управление

на трудовото бюро
Съ помощьта на трудоваците се ра
боти оградата ва градската градина, ва
която ех работили около 100 человека
и следъ 2—3 седмици ще бъде оконча
телно свършена.
Също съ 35 человека е изкопана
старата водна инсталация отъ 350 м.
като следъ изваждане на трабигЬ изко
па се зарови а тръбите употребени при
поставяне чешми въ новите квартали.
А подготвителната работа за построя
ване на Ловенъ домъ е работена отъ
членовете на ловното д-во „Соколъ" при
изпълнение на трудовата си повиность.

на пжтно-регулационното от
деление за време отъ 1 5 - 3 0
септември т. г.
1) Дадени 10 строителни линии за
постройки изъ града.2) Довърши се паметника — чешма
въ приморската градина.
3) Довърши се номерацията на 18
улици въ V уч. на града.
4) Изработена една скица за частни
, имоти взъ града и копирани 10 .копия
ва окончателно цроучеви кварталиЦ
5) Даденъ е ходъ на 11 преписки
по чл. 27 и на 8 преписки по чл. 41
отъ закона за благоустройството.
6) Схщо е даденъ ходъ на 12 пре
писки отъ общ. регулациовенъхарактеръ.1

на жилищната комисия за
време отъ 1 до 3 0 т. м.
Постъпили еж всичко 567 молби, отъ
които: 307 анкетирани 159 анкетирани
и настанени по квартири.
58 образувани дела, 24 извадени по
аднинистративенъ редъ, като незаконно
настанили се семейства, а 19 останали
безъ последствие.
Преаъ същия месецъ е имало всич
ко 110 насрочени за разглеждане жи
лищни дела, отъ които:
81 решени
29 отложени.

Житно тържище,
Црезъ изтеклата седмица съ прода
дени: жито 521 кола при средна цена
на хектолитръ 395 лв., ечемикъ 45 кола
по 3 1 3 6 0 лв. на хектолитръ, мисиръ 36
кола по 23580 лв., овесъ 13 кола по
277 лв., просо 6 кола по 230 лв.,,бобъ
83 кола по 448 лв. и ражъ 7 кола по
246 лева хектолитръ.

ОБЯВЛЕНИЕ,
Л6 26375
гр. Варна, 25 септемврвй 1923 г.
Обявява се, че длъжностьта Кондукторъ при Общяната, Отделение Архитек
турно— е вакантна.
ЖелающитЬ да я заематъ, да подадатъ заявление, придружено съ свидетел
ство за правоспособность, 8а схдвмость
и за изслужено време.
Заплата сноредъ таблицата за кла
сиране, добавъчно процентно увеличение
и квартирни.
От Общяната.

Варненско Градско Общин. Управление.

Обявление
№ 26341
гр. Варна, 25 сентемврвй 1923 г.
Въ дбпълнение на обявление Д* 24906
отъ 11 септември т. г., публикувано въ
Дъпжавепъ вестпикъ, брп! 141 отъ 21
септември т. г, обявява се па ннтересующнте се, че ва 2 октомври т. г., въ
общинската житна борса отъ 10 до 11
часа преди пладне ще се произведе втори
пъть търп. съ явна мовкурепцня за про
дажбата па събраните местни храни около
250 крини жито, 200 кгр. бобъ и 100
кгр. леща.
Залога и първоначалните ценя ще
се определяте въ деня на търга отъ тържната комисия.
От Общината.

Варненско.Градско Общинско Управление*

Обявление
' . X 26322.
гр. Варна, 25 септември 923 г.
Обявява се на интересующите се, че
на 11 прасьтственъ девь отъ публику
ване настоящето въ Държавенъ вестникъ
| в ъ помещението на Варн. Окр. Фянан.
Управление до 4 часа следъ обедъ, ще
се произведе втори пать търп. съ тайна

даде, да сн запазятъ билетите, конто ще
важатъ за същия бенефиоъ, който ще св
даде при сърви случай следъ вдигане во^
енното положение.

Грпдоначалннвъ отъ" днесъ съ Л5 *6 6503
н 13207 обявява се на г. г. гражданите
за знание, че всеки патвикъ по Б. Д.
Железници требва да баде снабденъ съ
лична карта и портретъ и отвритъ листъ,
конто ще се заверява въ Коменданството,
което се помещава въ Военния Клубъ.
Теви документи ще се проверяватъ отъ
ж.-патнитЬ власти при издаване на патня
билети и при движение на влаковете.
Това вареждане влиза въ.сила отъ
26 того.
Председатель: Хр. Мирски,
Секретарь: X. К. Ивановъ

конкуренция аа доставката ва 300,000 кгр.
ечемнкъ аа храна ва нбщинскня добятъкъ.
Приблизителна стойноста 900,000 лв.
Залогь се изисква 1О°/0 в банково удо
стоверение и документи по закона ва бюд
жета, отчетностьта и предприятията.
Търашите книжа са на разположе
ние всеко присатствево време въ общи
ната,, а въ деня на търга при тържвата
комисия.
От Общината.

За зимния театраленъ сезонъ въ об
щинския театръ усилено се приготовля^
ватъ пиесите: „Маскарадъ" отъ Л. Фу^
да, „Силата на мрака" отъ Толстой а> „Седмата Заповедь" отъ Хиермондъ, ка
то сезона ще баде отвритъ съ последната.
Ремонта на театра продължава и въскоро време ще баде окончателно свършенъ.

Варненско Градско Общан. Управяене

Обявление

ХРОНИКА

№ 26381

4

Въ скоро време ще бадатъ поста
вени около 80 газови фенери въ повите
квартали северно отъ д< бншкото шосе.

гр. Варна, 26 септемврий 1923- г.
Обявява се на интересующпте се, че
ва 11 присатвенъ денъ отт. пубаивуване
настоящето въ Държавенъ вестникъ въ
помещението на Варн. Окр. Флн. Управление, до 3 част следъ обЬдъ, ще се
произведе втори нъть търгь еъ тайна конхуренция за доставката ва 200,000 кгр.
сено и 300,000 кгр. слама за храна ва
Общински» добитъкъ.
Нрвблизнгелва стоЗность на сеното
е 240,000 лв. а на сламата 210,000 лв.
Зааогъ се изисква 10°/0 в банково удо
стоверение и документи в& бюджета, отчетвютьта^и предприятията.

Въпреки многократните 'напомнювания, че е строго забранено вгрннехо на
футболъ въ града между електрическите
мрежи, все мавъ д»ц;»ча на не кои граж
дани ьършатъ това.
Има вече няколко случая съставени
актове на играчи и наложени глоби за
полза на общинската каеа, а като ма
лолетни глобата се събира огъ родителите.
За да се избепатъ вмприятности отъ
страна на общината и гражданите, умо
лява се гражданството да обръща вни-.
мавието на такивато.

Търапте книжа еж на разположе
ние всеки присаетвенъ денъ въ общината,
а въ дева ва търга при тържната комисия.
"

4

Обявява се- на пенсионерките и пее.
сиояерите отъ града ни, че изплащания
та на всички видове държавни ненена
при Б. Н. Банка Варн. влонъ започва
днеоъ 1 октомври т. г., вместо отъ 15
октомври, както беше до сега, като за
верката на книжките имъ ще става пакъ
отъ днесъ 1 октомврий т. г. при над
лежния чиновникъ въ общината.
.
Съобщава ое на г. г. гражданите^
че отъ •• днесъ 1 октомврий т. г. се „от*...
варя Общ. Амбулатория въДУ уч. улица
„Араба Ковавъ" въ зданието на Милю
Костовъ ул.' Д-ръ Пюсвюлиевъ, въ коятоще се ареглеждатъ болни всека сутриаъ
отъ 8 — 12 часа преди обедъ. Амбула
торията ще обслужва махалите: Кадиръбаба, Памучния вварталъ, Максуда, Трошева и Дамянова махали — целия IV уч.
отъ дево на добричекото шосе. ,
Съобщава се са що, че общината ще
продава дървени въглища въ пож*рват&
команда по 2 лева"7^килограма. Жеййк~~
щите граждани могатъ да си купагъ отъ
тия ваглища въ количество най-малко ао
50 килограма.

Граждани, коиш са си купили би
лети за бевефисното--< представление на
г. Пуховсви, суф.1Ьоря на общинския театръ за комедията „Женитба" отъ, Гоголь и поради военното положение не се

От Общината.

Варненско Градско Общин. Управление.
»

ЧЕТЕТЕ В. „ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Обявление
' . » 26640
гр. Варва, 28 септемврий 1923 г.

Обявява се на ивтересующите се, че
. ва 11 приежтктвенъ девь отъ пуолнкуяаие настоящето въ Дъижанеиъ вестникъ,
въ помещението ва Варненското фииансово уиравление до 4 ч сл. обЬдъ, ще
ее произведе за трети пать търгь по до
броволно съгласие за продажбата па дър
весната маса отъ общинското сечище отъ
400 декара въ «естиостьга „ф.цара"'.
Наддаването ще сгаве на декарь. Залогъ
се изисква 20,000 лв. въ баваово удо
стоверение.
: ',
ТържнитЬ книжа могатъ да се нреиедатъ всеки нрисатсвеаъ девь въ Об
щината, а въ дева на търга отъ търж
вата комисия.
• От* Общината.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление .
№ 26377

.

гр. Варна, 25 септември 923 г.
Съгласно нарежданията на г. В&р-;
ненскн Окр. Унраомтгль и • "Взрйеншг

Санитарно отделение.

'

Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
от 21 септември до 30 септември 1923 год.
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