Год. XXXI.

Варна. 16 октомври 1923 г.

Брой 80.

ВАРНЕНСК
3^.зда*.1зга, ДЗ^.тз.вювсо.к.а.та Г-радо^а, О О щ и н а .
И З Л И З А •. ВСУВВА СРЯДА.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ-НА Ш иди IV СТРАНИЦА:

Абонаментъ 60 дева годишно.
>

'

Официални: на дума по 1 леьъ; «аслаиие, дата и
нодписъ по 3 дена.

•

Единъ брой 1 левъ.
*

Частни: на дума по 1 дева, а на кн. е*. по 1-50 ли.

Всичко що се отнася ва веетяика, да се напраща.
до редакцията, кметството—Варна.

Кратъкъ о т ч е т ъ по учебното
дтЧло з а времето о т ъ
9./VI. д о 9./Х 1923 г.
Днешната тричленна общинска
кочисвя на учебното-дело, което бе
доста много занемарено, не можеше
да не обърне сериозно внимание, за
щото съзнава, че то требва да сгои
на своята висота. Огъ добрата уредба
ва учебното дело зависи напредъка
на всека една страна. Въ учялзшето
Се дава възпитание и образован»*' на:
малките крехки създания а затова
дърва грижа на вейка управа е ла
:«*й-лъздадатъ^саогая^<;Я0ви.Я7' ИтЖ
които еамо е възможно да се работя
съ успехъ. Съзнавайки това, днеш'
ната тричленна комисия правеше
всичко възможно за да улесни учвдищното настоятелство, за да може
да се вагодятъ училищните здания,
да елужатъ за своята целв.
Не се жалиха средства и всичко
възможно при оскъдните средства на
общината, се правеше отъ общин.
управа и благодарение на днешното
училищно настоятелство се направи
твърде много въ едно кратко време.
Ремонтираха се всички училищни
сгради така, че да се създаде прият
на обстановка за учители и учащи
ее. Училището „Антимъ I" се снаб
ди съ чешма, каквато до сега нЬмаше, а училищното „Св. Наум/ь" се
снабди съ отходно место, каквото
отъ 4 години немаше. Измазаха се
своевременно всички училиша, преаокриха се и туриха въ редъ, бла
годарение на това. че общвн уппава
отпускаше своевремено кредата. Учи
лищния гь бюджетъ за 1922/Ш23 г.
възлиза на 9.2И^,000 лв., но едвн V*
е реа.шзиравъ. За да се шзди какво
въ ио-вече е направено отъ днешна
та общия. управа ше си Ттослужвмъ
съ цифрите дадени отъ учил. нг>етоятелство, която най добре изразявате
фактите.
За времето огь 15 ноемврий
1922 г. до 8 юнйй 1923 (т. г. за 8
месеца — прелети, презъ което управ
лява бившата тричленна комисия)
е .отпуснато отъ общинската каса
-1,202,081-79 л в , когато днешната
общинска А управа ьа времето отъ 9

За I ндн П страница — удпоено.

одвй до 9 оБтомврий 1928 г., т. г.
Девическата реална отпуснати огъ
за 4 месеца е отпуснала 1,794,492.25
дружбашитъ- за 8 месеца 5252 лв.»
лв. т. у. въ по вече 591.81046 лв.
а огь днешната управа25,92005 лв.
Нека да направилъ едно сравне
Нема да се спираче подробно по
ние и по разходните пера, за да се разните пера на бюджета, защото
вади за какви нужди СА отпуснати
колоните на вестника не ни шшоляватъ да сгорииъ тона, а ще св
сумите отъ общвнеката управа.
задоволикъ
за кажем!, че общив.
За централно уйравлевие о предуправа
е
давала
пълно съдействие
вадонъ разходъ за личенъ съсгавъ
на
училищното
настоятелство
за ре
287,000, срещу която сума броено
монт
ь,
за
доставка
на
материали
ио
оть бившата 3 члена комисия за 8
подържане
чие
гота
га,
за
набавяне
месеца . . . . . . 99,355-— лв.,
нужднитъ" книжа и покъщнина: чи
я отъ сегатн. за А. и-цч 117.139 39 ,.
нове, шкжрчв.'. маси и ир. зн доетавЗа вещественни разходи на централ.
ка на 100 тона НАГЛИщ.ч, за изолауправление дадена отъ бившата к-я
,
шапо. наемите-, ..н».,.,у.чв.дит?ш1 а. ор,. *
5530,. а„отъ ..щщтся ш.ажа ,за АлцЬсецаВСИЧКО, разбира се, при липса на
7724, или всичко за центр. управле
средства,
не можа да се наарави, ю
ние предвидено 805,000 лв., дадено
общинската
управа се на дева, че зп
отъ Дружбашката 3-членна комисия
напредъ
ще
може да се направа по
за 8 месеца . . . . ,101,885*—л,
вече
31
да
се
сьздадатъ всички не
а отъ сегашната за 4 м. 124,803 30 л.
обходима
условия
за да се издигне
За санитарната служба по бюджета
учебното
дело
до
нуждаата висота,
предвидено 218,500 лв. а изразход
като
се
гарантира
и материалното
вано отъ бившата к-я 57,280 срещу
положение
на
учители
и служиш•
79,039 лв. отъ настоящата.
безъ
което
не
може
обучението
да
За личния сгетавъ на първона
върви правилно.
чалните училища'за заплати предви
Некатъ се много усилия и жерт
дено 719,770 лв., оть които бившата
ви
и
те треба да се даватъ, ако
комисия не е дала нищо, а днешната
искахе
да уредимъ учебното дело.
638 497 лева.
За доба в. възнаграждение пред
видено 394,800 лв. дадено отъ бив
шата к-я яа 8 м. 42,085*24 лова,
Въ разпоредителните си
а отъ днешната за 4 м. 77,91360 лева.
За заплати на служащи предвидели
заседания на 10-й и 13-й т. м.
599,000 лв., дадепо отъ друшбашите
Тричленната Комисия съ по
145,820 лв., а отъ днешната за двой
становления Лй М» 4 4 7 , 4 4 8 ,
но по-малко време 208,683*48 лева.
4 4 9 отпусна: о т ъ о б щ . овощ
За веществения разходи въ пър
на градина безплатно: 1)
воначалните училища предвидено
на сираците о т ъ сиротопита1,233,000~лв.
дадено огь друж. за8 м. 142,927*45 . ,
лището „Надежда" 100 кгр.
а отъ днешната у ара ва
*
ябълки. 2 . На онржжото сиза 4 месеца . . . . . . . 124.917 90 „
ротопиталище, 3 0 0 кгр. ябъл
тн всичко за първоначалните учи
ки
за кржглмтъ сираци о т ъ
лища, даден.» отъ дружбашяте за 8
войната и 3 . На войнишкото
'меееде 290,439 09. а отъ .днешната
инвалидно дружество въ гра
3-чл. комисия за 4 и •1,050,011-98 л.
или въ повече, само за 4 м. 759,572 29 дда о т ъ 6 0 4 инвалида по 4
Съшито виждаме и за прогимназиите:
кгр- ябълки, а с ъ постанови

0 ф ища и йъ0ш9вд V

I шрогнмналня, дадто аа 8 месела отъ дружбашяте
211,489 ЬО, а и» А м. отъ днешната уирага 159,472 95 *.
И вр. оть друж6»шатк 160.7303» срещу 108,761.7»
183 663.10
,
147,345.84
III вр, в
„ '
198,700„
82.10371
IV яр. »
и

34 М&жката Реадкн: Дадено отъ
700*—л.,
бившата управа .'• . .
.
.
.
28,533*20*.
а отъ днешната

ление № 4 4 2 е отпуснато на
Вариен. Поборнико-Опълченско Д-во о т ъ 2 2 души без
платно зеленчукъ за зижек.
вище о т ъ Общ. Зеленчукова
градина.

Слацо съ постановления
№ Лв 4 4 5 , 4 6 6 и 4 5 7 св от
пуснаха на семейството на
Розалия Ангелъ Бояджиева
5 0 0 лева и на Василка Ефти* о в а Дюпгерова 3 0 0 лева въ
помощь, к а т о изолирани по
ради скарлатината, а на се
мейството на Елена К. Каса
бова се отпуснаха 2 5 0 лева
временна помощь, като край
н о бЪдна.
х

Постановления

...№ 450
,гр. Варна 11 октомврий 1923 г.
.Варненската Общинска. Тричлен
на Комисия въ съставъ: председател!»
Хр. Мирски и членове От. Николовъ
и Ивань Мирчевъ, като взе предвидъ,.
че улинат, която се простира отъ пло
щада при халите край Добришкато
шосе до приеичаното и съ улица
Крайна успоредна и ложата между
улиците. Араба-Конакъ и Добришка,
не е наименована като нова застроена
СЛРДЪ НШ* г. и чо името на заги
налия заслужилъ Бълтаривъ-Литераторъ А ЛЕКО КОНСТАНТИНОВЪ
е твърдЬ уместно да со даде на тази
улица за увЬковечаване паяетьта му,
ПОСТАНОВИ:••-..
Описаната въ настоящето поста-новление безименна улица, заедно съ
площада при общинските хала край
Добришкото шосе, да се наименува
.,АДЕКО

КОНСТАНТИНОВЪ.

На така наименуваната улица и площадъ да се поставятъ вуждните над• писи.
'., ' ^
Настоящето постановление да се
изпрати на Господина Варненския
Окр. Уиравитель на утвърждение.
Председатель: Хр. Мирски
0т; Николот
Членовечленове. (»*И в / М и р ч е в ъ - > ,

•*

'

' " ' ' - . . Л* 429 ' • ' ' • -'.^ *'' •'

• гр.- Варна, 5 октомврий 1923 г.:

ВроШВО

Варненски Общински Вестни къ^

(1 граница 2

по-Канализационното отделение върху сач
мата молба,
'• \ '[••'•.
'.•
ПОСТАНОВИ:
За направата па една чешма в*
квартала до памучната фабрика да ее
откупятъ но доброволно съгласие, 190
метра галваянзярапи тряби ?А цолъ,. две
колена 3 Д, еданъ темтивъ 3А н едидаь
саирателенъ кранъ 3А цолъ.
Сумата по: тоя -радсодъ да не над
минава 10,000 лева, която да се язптти отъ съотвествуващия § на тазго
дишния общински бюджетъ.
Настоя ще го постановиение да се шпратй на Г-на. Варпенски Окр. Управатель за • утвърждение.- I '. ' ..'. •;
Председатель: Хр. Мирски #
Г Ст,'Николовъ
а1,енове:
{ Пв. Мпрчевъ
X» 350
:..- ;
«о*р. Варна, 5 сентемврий 1923 г.
"
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Общинската Тричлепна -Комисия въ
съставъ: Председатель Хр. Миреки, чле
нове Ог. Николовъ и- Ив. Мирчевъ въ
разпоредително заседание взе иа раз
глеждане рапорта на домакина ва" зелен
чуковите градини подъ .V: 131 отъ 24
того, зарегиотряранъ нодъ Вх. Л: 27137
отъ 24 того, съ който нека да се доста
вяте картофи за магазините, тъй като
заевтото количество картофи в градината
било еъвсемъ малко и не дрет&хъчно и
като взе цредъ вадъ, че действително т.
година, е би.10^за§ето.съвсемъ малко^ко-^
личество картофи и не доброкачествения,
че за магазините са "не достатъчни, ко
гато въ техъ би требвало да има всекакъвъ видъ ефтинъ зеленчукъ, з.Гда момогатъ гражданите да си яабавять на низка
цена, а това ще се постигне, ако се набавятъ периодически > доброкачествения и
ефтини, които да се продаватъ съ малва
печалба върху откуппата имъ ц4на. а не
както на пазаря,
» .

отъ 25- оентемярий т. пт, относ«гелво
епазараването а купуването- ва дървещ
материя^ и като взе предъ видъ,.че ^
доставваа» му ашисията е- обходила венч.
ки продавач» а;4 дървенъ строитеденъ Щ.
териалъ и най>износна де«а за овц,,.
яата е предио^илъ въ калонадавателвад
листь Бннка „Трудолюбие*. 129а.д а . Вг.
Сически мтр. н комисията, е възложел»,
приела-отъ сагата 0.10 куб мтр».(шееп
куб. мтр4 и една десета) чамови- греди
разаи размери, за ко»то следва да се.
заплати; 7899 50 лева,
П О С Т А Н.О-ВИ-:
• Удобрвва протокол* па комисията оя.
25-й сеитемарий 1923? год. отаосятелво
спазаряването и приемането отъ Банад
.дТрудолюбяе" 6.10 ЕЙМ. (шесть куб..'*.
и една десета) чамови греди разни раг.
мери по 1295 лева едивъ куб-;.-мтр.ь «а
които да се заплатя на сжпнзта сунат»
7899 лева и 50°/<> огъ еъзтветствув&
: щая § на тазгодишния Оощин. бюдгкеп.
Щстогщето постановление да се изпрадн на Г на Варненски Окр. Управа-.
л
; толь. ва утвърждение.
-,-,

„
( Ст. Николовъ
Членове^ { „
,«
{ Ив. Мирчеоъ.
Председатель: Хр. Мирсм......; •'

О Т Ч Е Т Ъ ;':;
на Управителя Позовмя 06*
щинекм разсадни&ъ
за състоянието и извършената работа
~~презъ миналия (и-цъ-Септвмарнй-ШЗ г.>

. ' « . . . ; " -'
Времето.'
Времето празъ месецъ Сзптември!
бе: много сухо, доста вЬт;?овито » тоа; до. Слабъ дъждъ падна саао едваъ иатъ
на 26. число — 2'8> литра на квадратевъ
метъръ, който причини* окекване на грда-.
дето, вследствие големите горещини еледъ
, дъжда. Роса е имало само 12 .сутрини.
Съвършено неясан дна. е имало пре&
; '-'. П О С Т А Н О В И месеца четири в а : 7, 26, 29 и 30 Септемврий. Ч е с т е . вЬтрове, които духай
Да се закупватъ периодическа спона: 8, 10, 12, 18, 2 4 , 25, 26, 29 и
редъ нуждите на магазините картофи за
30 того севйренъ; на 8, 10, 12, 14,
зеленчуковите магазини на износни цени
18, Д 9, 20 н 22 чнизо източенъ слея*
отъ комисия въ съставъ члена отъ Три
обЬДъ
и на 21 и 24 Септемврий запачленната Комисия Ст. Николовъ, дома
ч
денъ,
усилиха
още повече сушата. Общо
кина на градината, финан. агеотъ и ржвзето времето дркзъ месеца бе много
ководитель на градините Ст. Савовъ съ
неблагоприятно за почта всички сезой
съвещателенъ гласъ, които да се прода-/
полски работн.ватъ съ една малка печалба на дребно,
, Извършиха се следните работи:
на гражданството. Размера на достав
ката, да не надвишава 9000 лева, "които
да се взематъ отъ чл. II § 36 п. 22 на
I. Въ уноренилището.
т. т. общик. бюджетъ.
На I, 3, 4 и 5 Септемврий, се па
Настоящето, постановление да се из
леха слабо лозите за последенъ пать,
прати на Г-на Варненски Окр. Управи
защото водата бе съвършено малко-г
те.^ на утвърждание.
съ .4 надници. Съ две надници на 3«4
число се поправи вадата на водата з*
Председатель: Хр. Мирски
резервуара. На 3, 5, 6 и 7 число, съ
Членове : { %' ^«оловъ
17 надници се, дрекопаха . н отровиха
( Ив. Мирчевъ
:.
облагородените и диви лози въ укоревялището 5-5 декара. Съ една, надница с&
Постановление
напръскаха . съ бордолезовъ разтвор*
11/2°/о облагородените ло»и, ва което се
."'..'"/.""•>
Л* 443
•
'•
узотреби 3 кгр. синъ камъкъ н 4 кгр.
; гр; Варна, 10 октомврий 1923 год.
;гасена Еарь.
•
-:

--', Общинската Тричленна Комисия въ
съставъ: Птедседатель Хр. Мирски и чле-;
нове: Ст. Николовъ и Ив.. Мирчевъ въ
разпоредителното заседание разгледа въ
проса по направа една чешма въ памуч
ния кварталъ•по патя, който води къмъ
старата гара по искането на махленцигЬ
отъ сжщия кварталъ, изложено въ мол
бата Вх. Д» 29261 оть 14, еентемврий
т. г.'и като взе нредъ видъ,. че въ тоя.
кварталъ поадче отъ 200 семейства оъотъ где да си доставнтъ вода, че сдщяте ее ангазкирватъ при пап шгата на :
чешма сами да извършатъ земленната'
работа.,че за-цЬлтьта- ще: требва едно
продължение отъ сега .съществуващия
.водопровод* въ квартала-. едноч протеже
ние отъ 190 мтр., за което ще са по
требни 190 мтр. 'галванйзярави .трьби,'
Общинската Тричленна Комисия въ
3
Д"*цо.ть, две колЬна г # , /еданъЧештикъ
' съставъ: Председатель Хр. Мирски, чле
У4, едйнъ -• строителен* кран*- -?Д и мне
нове-Ст. Николовъ и Ив.-Мирчевъ взението, нзложоно отъ Началвик^ на Вод--.
на 1 разглеждане протокола на'комисията

-

• .....;•;:• II. Въ маточнина. ;
. *& Огъ 1 до 7 -Сеатембрий се разрох. кавиха съ кулгевагора а ааграпнха • съ
: шанета парцелите & Дг 1 2 / 18, 19 й

-25 съ 14 наднвцн я еднаъ конь— 41*1
декара. Набиха се 670 кола "съ П над
ници въ парцелите . ^ № . 3 , 4, 6, 10,
И , 1 2 , 13, 18 и 25 на*Т, 3 и 4 чис
ло. Съ 29 иадниви на 1, 3 и 4 Сеп
тември.". се превързаха 5000 лози-майки
въ парцелите Л* № 3, 4, 6, 10, 11, 12,
13, 10, 1 8 , / 2 1 , 25, и 27. На 10, 1 1 ,
12 число съ 3 надници се реголва и
гзанъляи танца въ парцела „V* 20—40 м2.
III Въ облагородените лозя.
,;
На 1 Септемврий Съ 3 надници се
окопа около главините въ парцела № 38
— д в а декера. Съ една надница' на 13
- число :се набиха изпадалите колове и
превързаха' лозите въ парцела Л: 14.
IV. Р А З Н И ,
Сь две надници на 4 и 10 Септемв
рий се събра и струна на купа за по
стеля негодната трева по пхтищата и
изъ парцелитв. На 7 и 8 число съ една над. вица е покосена негодната трева изъ двора
и пятищата. Съ 11 надници и конь съ
каруца еж накопани и пренесени въ
хранилището на лозовите нржчки 35 ко
ла песъкъ. .На 17 и 18 число съ две
надници ек пренесени 14 кола песъкъ
за попълване ниските места на пхтищата. На 19 Септемврий съ една надница
се поела съ тухли и циментира отъ горе
антрето на канцеларията.
:

||

V. Болести и неприятели.

Вследствие горещините презъ отчет
ния месецъ переноспората и оидиума
-ародължаватъ да се развивать върху
.1.-а—баладите•••••леторасти ~ *и^ - прегроздницатЬ.
Други болести и неприятели ае еж кон
статирани ; освевъ омекването на гроз
дето отъ горещините и падналия слабъ
дъггдь па 26 Септемврий и появилите
се въ доста големъ разйеръ оси, които
нанасятъ чуетвителп* повреда по гроздата.

VI. йонюшната.
;

Презъ месецъ Септемврий разсадника
е разполагалъ само съ два коня, които
еж въ много добро състояние. За поддър
жането ммь [е раздавано 180 кгр. ечмикъ, 480 кгр. сено и за преслуга
1680 лева.

VII. Приходъ и разходъ.
а) Нриходъ презъ отчетния месецъ
не. е цоетъпидъ.
•....,
*
б) Разходъ за поддържане и обра
ботване на разсадника:
1. За заплата на служа
щите по гл. I § 3 п. I I 6 3320.— лв.
2. За добав. възнагр. на
' служащите по гл. II § 40 8274'— „
3. За надници на работ- .
наци гл. II § 36 п. 2 в
6960-— „
4. За веществени разхо
ди гл. II § 36 п. Т
500-— „
5. Фуражъ на конетв по
"•
§ 21 п. 1
ГВ20-— ,
\ Всичко 20574*—лв. %
4

VIII. Общо състояние.

Общото състояние на маточника и
облагородените доля е много добро; а
на облагородените и диви лози въ укоренилищего удовлетворително, вследствие
•голеяата суша и липсата на достатъчно
вОда за ползване. Около 10-—15% отъ
гроздето на лозята се повреди—•• попари
{омекна) отъ падналия слабъ дъждъ на

Варвенски Общински Веетви&ъ
26 Септемврий, големите следъ това
горещини и оснтЬ.
IX. Занлючение.
Отъ изложеното се види, че венчкн
належащи работи, въ завясимоеть отъ
времето, с* извършели на време. Огра
дата на разсадника не се поправи, по
неже не се достави тель. Сащо неможа
да се обере и продаде гроздето, защото
на първия търгъ не се явиха копкуреити, а на втория не се получи удовлет
ворителна цена; та обирането му ще се
извърши презъ октомврий и продаде цо
стопански начинъ.
Нрезъ месецъ Октомврий предстоятъ
да се извършать следните работи:
1. Да се обере а разиродаде гроз
дето ;
2. Да се довърши настиланего съ
песъкъ пятищата:
3. Да се поправятъ оградата и сгра
ч
дите на разсадника; и
±( Ако времето позволи, дх се почне
реголването на нраздните мЬета.

^(к#й№№#{
, 2) Иреса-гдиниха се къхъ - градската
канализационна мрежа петь часгСи ка
нализации.
- ,•-.-,... .
3) Н"'1кстиха се улични отоци и 5
каналии ш ш и .
4) Поправи се канклизяцията на
девическшн гимназия, минаваща пре-л.
шахтата на ул. „Мария-Лунза* съ
„Харчевз" ха стария каналъ но улица
„Харчи...'.
1.
5) Са що извършиха се зехленните
работи Й» продължаване градската ка
нализация цо ул. „Мария-Лун-т* отъ
шахтата н.ч ул. „Харчеии*' до тоя на
ул. „Сливница*.
6) Змтчна се иочнетванею устието
на главния събира1еленъ каналъ, като
за*цельта е:е направи на свода на нанала едивъ отворъ за изхвърляне нЬська.

Общинската пералня*
Презъ изтеклата седмица е навършено
следната работа.

ш

Брой 80:

Изъ дейностьта

Дата

Нрису.тствуюди
лица

на плтното отделение за време отъ
1—15 октомврий т. г.

10 Октомв.

4(г

492 аа войници

11

л

62

585

я

12

п

66

592

п

13

п

17

*386

п

Всичко

2055

1) Но улица „Краера" продължи се
настилката за пешаходци; Направиха се
отводиителни канавки отъ,двете страни
по целото протежение па улицата и
единъ дървенъ мостъ.
2) Завърши се калдаръмната настил
ка по улица „Червенска", започна се
насипването на чакала и се натроши
50 м. 3 чакалъ.
3) Продължи се поставянето на ос
новния калдаръмъ, бордюрите и регулите
на новото шосе за гарата.
4) Направиха се отводнителни канав
ки отъ чешмите до шахтите въ циган
ската махала. •
5) Поправи се моста въ табахната.
Водопроводното и канализационното
отделение за време отъ 1—12 т. м.

По водопровода.

Забележка

Варненско Градско Обший. Управление.

Обявление
„\: 27588
гр. Варна, 9 Октомврий 1923 год.
Вь допълнение обявление Л 26381
отъ 25 Септемврий т. г.. публикувано
въ' Държавенъ Вестникъ брей 153 отъ
6 того, обявява се на ингересующитЬ,
че на 17 того до 3 часа саедъ обедъ,
ьъ помещението на Варненското Окръж
но Фанансог-о Управление ще се произ
веде втери нать таргъ съ тайна конку
ренция, доставката на 200000 кгр. се
но, и 300000 кгр. слама за храна на
общинския добигькъ,
Приблизителна стойиосгь иа: сеното
240,000 лв.; сламата — 210000 лв.
Залогъ се иансква 1 0 % въ банково
удостоверение и документите по зааояа
за бюджета, отчетвистъта и предприятията.
Тържните книжа са на распо.южение всяко прнеатствено време въ общи
ната, а въ деня на търга притържната
комисия.
Отъ Общината.

\ 1. Издадени 7 позволителни за по
строяване па частни водопроводни ин
сталации, които се скачиха съ градската
водопроводна мрежа.
2. Поправиха се панелните иа 7
градски чешми, а. повредената чешма въ
еврейското училище се поправи и оглуши.
3) Поправиха се и почистиха два
спирателни крана и отводненията на 4
градски улични чешми.
4) Направи се новъ каналъ отъ гли
нени траби отъ 120 м. въ циганската
махала за отводняване чешмата на ул.
„Батай".
5) Поправи се водопровода за СесъСевмесъ, като се разкопа при Арабъчешма едно разстояние отъ 118 м. и се
извадиха каменните траби, като вместо <> Варненско Градско Общин. Управление.
техъ се поставиха железни.
ОБЯВЛЕНИЕ
6) Извършиха се земленпитЬ работи ,
и се започна зиздарията за направата
.
„V: 27590
'•';
на чешма до новостроящия се мостъ въ
гр. Варна, 9 Октомврий 1923 год.
„Дамяновата махала".
\* .7) Започна се почистването на из
Вь допълнение обявлението № 26322
ворите и водните 'етан по водопровода.
отъ 25 Септемврий т. г., публикуваноПо канализацията.
въ Държавепъ Вестникъ брой 153 .отъ
6 того, обявява се, че на 17 того до 4
1) Издадени 4 позволителни за по
часа
следъ обедъ, въ помещението на
строяване на нови частни канализации.

X- 28215

гр. Варна, 16 Октомврий 1923 год.
Въ допълнение на обявление Д* 26,777,
публикувано въ Дъряс. Вестиикъ бр. 156
отъ 10 Октомврий т. г., обявява се на
иитеррсующите, ч*» як 22 Октомврий въ
помещението на Влрнсн. Окр. Фидан.
Упраиление, до 11 часа сутрипьта ще
се произвежда търга за втори пхть съ
тайна конкурепцил за доставката на
ра?ни каное.»т.ски материали за община
та за фин. 1923 година.
Щиблиг-втелна стойноеть 100,000 лв.
З.лог» 10% въ банково удосювЬреяие и докуиеити но закова 8а бюдже
та, <>тч> )н стьт.ч и п»-д|фяятнята.
Тьрд:виге кяижа ех на разиодожевие
гсЬко прмежетв^нни. време въ общината,
а врезъ деня па търга ирн тържната
комисия.
Огь общината.

Житно тържище.
Презъ изтеклата седмицч ех прода
дени: жито 240 кола нри средна цена
ва хеатрлитръ 272 лв , ечемикъ 20 кола
НО 180 лв. ва хектолитръ; мисиръ 48
*ола по 160 лв., «>ест 1 кола по 105
лн, просо 5 кола но 175 лв,, бобъ 52
кола по .160 лв. и ръжь 2 кола по 165
лв. ва хевеолитръ.
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Общинския театръ на 13.т. и. даде
прощаленъ бевефистъ на бившиа режиейоръ г нъ Ст. Бъчваровъ, по случай
замннаването му за София. На бенефиста
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артистите при Общ. театръ-—г-жа Е.
Попова и отъ страна на Дома па ' Из
куствата— ,г-иъ Грънчаровъ.
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Отъ програмата на общинския театръ
за тази седмица, на 18 т. м., четвъртъкъ
ще баде представен» пнесата ,. Мака
ра дт,- птъ Л Фулда въ 4 действия; на
20 т. м. Петъкъ, тозке „Маскарадъ", а
па 21-й Неделя пиесата „Бориславъ"
отъ Ив. Вазовъ въ 5 действия.
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Печагница Д. Тодоровъ—Варна

Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
. от 1 октомврий до 9 октомврий 1923 год.;
/

ХРОНИКА
Строго се забранява лепенето на
афвши ш» трансформаторите на град
ската електрическа мрежа и ходенето по
малка нужда, около 1ехъ, защото това
е свързано съ опасность за живота. На
рушителите ще се глобявать, а за по
следствията ори нещ етенъ случай, об
щината не отговаря.
,
Въ Общинската дп.м»>фекф,онпа стан
ция е памерецп едно злягно гзрчо, което се предполага да' е «п. .женска обица.
Който го е загубил*. да се яви въ капделарията на сащата станция ва полу
чаването му.
Съобщава Св па г-да гражданее,
че електрическо осветление ьъ града отъ 11
тогоима презъ следннгЬ часове: отъ 5 - б
часа ир*"дч обЬд-1, <нъ 8 — 12 ч. ир. об.

Всичко от
О0
Има Забо
Ум
нач. на '
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ше лели
рели
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вели
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СТАТИСТ,

Варненско Градско Обший. Управление.

I

аа двигателна сила и отъ 5 часа следъ
обедг до 12 часа нолуоощъ.
Умоляватъ се всички бюра, които
иматъ кабели за електрически инстала
ции, да представятъ въ електрическото
отделение мостри отъ кабелите си, при
дружени съ удостоверение, или ориги
нална фактура, отъ кабелна фабрика, а.
не отъ търговецъ, .огь която да се виж
да, че кабелите имь отговарятъ на едно
напрежение отъ 1000 волта.
Иа непредставилите мостри, или фак
тури бюра —не ще се позволява упо-.
требата на кабелите имъ.
Търга за доставката на електромери
отъ общината е утвързенъ и продажбата
на частни такива, се абсолютно вабранява.
До второ разпореждане отъ 15 того
питейните заведония, кафенета и пр. ще
бхлагь отворени до 22Уа часа ^( 10г/з
часа вечерта); бирариите, сладкарниците,
театри.е и кинематографите до 23'/2
часа (Г1У2 ч, вечерьга), а движението
по угиците до 24 часа ( 1 2 ' часа
вечерта).
Ябълките отпуствати за инвалидите
отъ в. йиишкото инвалидно Д-во въ града,
се раздаватъ въ общив. зеленчукови ма
газини .V: Л: 1, 3 и 5. Умолянатъ се
ьравоимеющите да побързате съ полу
чаването нмъ, за да,може въ 3 дневенъ
срокъ да ее привърши раздаването. ,

САНИТ4

Варненското Окръжно Фянансово Уаравление ще се произведе втори патьтъргъ
съ тайна конкуренция доставка на
300,000 кгр. ечмикъ за храна на об
щинския добитъкъ. >
Приблизителната стойноеть 900,000
лева.
.Залог* се изисква Т0% въ банково
удостоверение и документи по закона за
бюджета, отчетностъта и предприятията.
Тържните книжа са па разположе
ние всеко %присаствено време въ общи- '
ната, а въ деня на търга при тържната
комисия.
Огь Общината.

,
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