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ВАРНЕ
^ЗГгздгатза 33»]р.1ао.зз:от»-г«. Г р а д с к а

И З Л И З А ВС^ЪКА С Р Я Д А .
Абонаментъ 60 лева годишно.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА 111 или IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 1 девъ; аагдавие, дата и
подпнсъ по 3 лева.

Единъ брой 1 левъ.
Всичко що се отнася ва вестника, да се изпраща
до редакцията, кметството — Варна.

Какъ да се предпазимъ
отъ скарлатина?
Скарлатината е заразителна, прилеп
чива болестъ, отъ конто заболеватъ глав
но децата до 15 годишна възрасть. Въз
растните н пеленачетата заболеватъ почесто и по-тежко. Заразата на болестьта
се гке?дн въ устата, гърлото, носа кръвьта и ЕЪ люсиите, които се получаватъ
отъ беленето на кожата.
Носитель н ееячъ ва заразата е са
мия боленъ и заразените отъ него пред
мети, вещи, играчки . и др. Заразата мо
же да се пренася и предава и чрезъ
здрава лица, конто са се допирали било
до болни, било до заразените отъ него
предмети. Въздуха въ стаята на болното
дете е сащо./заразителенъ. Заразителна
е скарлатината не само при тежка за-<
«Золевапия, ала сащо и при лекя случаи
бевъ изривъ, само съ признаци на гър лоболъ.
.....'•.
За избЬгваве на заразяване отъ скар
латина требва да се спазватъ следните
правила:
1. Съобщавайте навреме за всеко заболезане дори и съмнително за скарла
тина. Гърлобола е начало на скарлатвнио заболяване.: .! "•••--'—- 2. Недейте укрива даже и леките
сварлатинна заболевания, защото. ,чрезъ
техъ също така се разнася и предава
заразата, а осложняваниата на болестьта
не са изключени.
3. Строго и,добросъвестно изпълня
вайте установените отъ градските вла
сти карантинни мерки. Не влизайте въ
кащи, гдето има табела за заразителна болесчь, даже и когато нема пазачъ. Не посе
щавайте заразените къщи нощно време.
Не изливайте отъ заразената наща или по
мещение безъ разрешение-отъ общин. са
нитарни власти.
4. Не пущайте-децата ся да ходятъ
въ училище най да играятъ по улиците
съ -чдруги деца, щомъ те са прекарали
макаръ и леко скардатиинозаболеване и
;
не са били девинфектирани.
5. Недейте ходи на госта вь семей
ства, гдето има болнн деца, защото не
знаете дали не са болни отъ скарлатина.
6. Не дейте приема горти отъ села
та или други места, гдето може би има
скарлатинви заболевания.
7. Щомъ нексе отъ децата ви се
почувствува неразположено и се оплаква
«ть гърлоболъ, веднага повикайте лекарь

0«5хп;за:га:а,.

Частни: на дума по 1 лева, а на кв. ем. по 1*60 лв.

или съобщете въ общивското санитарно
отделение. До уясняване на болестьта за
дръжте децата въ ващи и не ги пра
щайте въ училище.
8. Учителите са длъжни ежедневно
да преглеждатъ учениците и заболЬлите,
или съ скарлатиино лющене да отстраняватъ н изпращатъ за прегледъ пра
улилищния или общинския лекарь.
9." Длъжность е на учителите- да посещаватъ семействата на учениците, за
да проверятъ дали между другите деца
нема укрити сг.арлатвнни заболЬвания.
ЗО.Ожщата проверка се налага на
учителите, и прч разпущане на учени
ците отъ известепъ класъ или отделе
ние по случай на скарлатината.
11 Не пущайте лецата си да носеща-тватъг.разни увеселителни й други* заведб-**
ния, публични събрания и др. т.
12. За предпазване па здравите деца
отъ скарлатина въ семейство, .гдето има
болно дете, се препорачва да се маже
неколко нати на девь, гърлото съ 1 0 %
карболовъ зейтинъ, а телото сутринь и
вечерь — съ Евкалиптово масло.
Дхлгътъ на съзнателни граждани дик
тува точното изпълнение на горните пра
вила, отъ което и зависи успеха на бор
бата съ скарлатината. Само съ задруж
ното участие и съдействие. па самото на
селение и ири довервето на последното
къмъ ^санитарните обществени органи
мож:е да бдде сполучлива и борбата не
само съ скарлатината^ но и съ всички
нвфевцаоапи болести.
Д-ръ А. Неделковъ.

Поради намалението въ ценагЬ
ва добитъка съ огледъ цените/ на ме
сото въ околиите, градове, на осно
вание чл. 64 п. 30 отъ закона за
градските общини, съ заповедь X 200
отъ 16 т..к.,'месого 1 въ града отъ
20 т. ,м., се;- продава по ,едедаитй
цени:
1) Говеждо месо до 20 л. кгр. на й- скъпо
2) Овнешко • , <23 „ » „
„
8)Овчето: • • 1 7 , „ ' . .
4)Биволско , , И ; ,
„
я
5)Козешко „ , 16» » „
,
Възложено е на санитарните, ве
теринарни и полицейски власти въ

За 1 или II страница — удвоено.

града, да" следятъ за точното изпъл
нение на запозедьта, като на нару
шителите ще се съетавятъ актове,
по които ще се налага глоба. Гло
бявани ще бадатъ и гражданите,
които се залавятъ да куиуватъ месо
на ПО-ВИСОКИ цени.
Възъ основа телеграмата на Вар
ненския Окржженъ Управи гель подъ
«Ме 7056 отъ 17 того, обявява се на
гда гражданите, че съ Указъ отъ 10
того подъ .№ 468 е постановено да
се свикатъ на 18-й ноеиврий т. год.
избирателите огь Царството оа да
избератъ представители за 21 обикно
вено Народно Събрание.
Възъ основа телеграмата' на~слГщия № 7055 отъЗс&щата дата, из
борите за членове на Градско-Общинскнте и Окржжни С-ьвети, които
б*ха назначени за произвеждане на
4 и 18 ноемврий т. год. се отлагатъ
за следъ законодателните избори. Да
тите за произвеждане последните ще
се съобщатъ допълнително.
Отъ Кметството.

* ПОСТАНОВЛЕНИЯ •
№ 486
гр. Варна, 19 Октомврий 1923 г. ,
Подписаните, съставляващи Тричлен
ната Комисия на Варненската Градска
Община въ оъставъ: Председатель Хр.
Мирски и Членове: Ст. Николовъ и Ив.
Мирчевъ, като разгледахме таржната
преписка на произведения ва 1 того
,тгргъ по доброволно съгласяе отдававето
на преднряемачъ сбора отъ общинските
берпи „Кринива'' и „Каатарива" за вре
ме отъ 1 Априлъ 1923 г. до 31 'Мартъ
1926 г. за сровъ три години, който
таргъ отъ язвдигЬ се двама конкуренти:
Хр. Шкаревъ и Витааи Неакокъ послед
ния е предложилъ пай висока годкшна це
на 25,500 лева и като взехке нредъ ввдъ:
1. Че за врЬие отъ 1 Априлъ т. г.
до 5 Октомврий с. г. ОЗщнната е съб
рала 21,257'60 лв., а добитата на тар
га годишна цеаа е съ разлика отъ 242'40
лв.,.повече отъ тал постъпила за по
лугодие.

Брой 81
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2. Че до, края на финан. 1923 г.,
т. е. до 1 Априлъ 1924 г., въ" общин
ската каса ще може да постъпя почгя
равна сума на постъпилата до сега.
3. Че при това положение добитата
арв търга цена е нищожна за общин
ската каса и въ интереса на Общината
е това преднрнятие да св експлоатира
по стопански пачинъ,
ПОСТАНОВИХМЕ:
Изказва се мнение да не се утвърж
дава произведения на 1 того тяртъ по
доброволпо съгласие за отдаване на откупчикъ сбора на общин. берии „Кри
вина" и „Каптарина" за време огь 1
Априлъ 1923 г., до 31 Мартъ 1924 г.
во добата низка цена, а да се експлоа
тира отъ общината по стопански начинъ.
Настоящето постанбвление ведчо съ
тхржната преписка да се изпрати на
Господина Ворненския Окр. Управитель
на разглеждание, съгласно чл. 162, бук
ва „В" отъ Закона за бюджета, Отчетностьта и Предприятията и и. 8 отъ
окрхжното Л: 4660/1921 г. на Вътреш
ното Министерство, Отделение изборно.
Председателъ: Хр. Мирски
Членове:

Николовъ
{ Ст.
Ив. Мирчев ь

.№ 488
гр. Варна, 19 Октомврий 1933 г.
Подписаните съставляващи Тричлен
ната Комисия па Варненската Градска
Община, въ съставъ: Председателъ Хр.
Мирски н Членове: Ст. Николовъ и Ив.
Мирчевъ, като разгледахме тжржната
преписва по произведения на 2-в Ок
томврий т. г. втори пжть тжргъ за от
даване нодъ ваемъ общин. бюфетъ въ
н. „Пейнирджикъ" за време отъ сключ
ване договора до 31 Мартъ 1926 г.,
който тхргъ не се е схстонлъ по неявя
ване конкуренти и като взехме предъ
ввдъ че:
. \ .
1. За цЬльта ех произведени два
последователни тхрга, а кмевво на 31
августъ и 2 октомврий т. г. не състоя
ли по неявяване на конкуренти;
2. Общината неможе да държи така
неизползувано това здание на бюфетъ и
ако се отдаде нодъ наемъ по скоро, то
съ това на време ще се подържа имота,
лонеже ремонта,* споредъ поемингЪ усло
вия е аа сметка на наемателя, а и нае
ма използува, то съгласно последната
алинея на чл. 15 отъ Закона за Бюд
жета, Отчетностьта и Предприятията,
ПОСТАНОВИХМЕ:
Да се обяви за трети пать търгъ по
доброволно съгласие за отдаване подъ
иаемъ общин. бюфетъ въ м. „Пейнирд-Г
жикъ" за време отъ сключвавие на до
говора до 31 Мартъ 1926 год.
Настоящето постановление да се из
прати на Господина Варненския Окр.
Управитель ва сведение.
Председателъ: Хр. Мирски
Членове: { Ст. Николовъ
( Ив. Мирчевъ
№ 489.
гр. Варна, 19 Оет.шврвй, 1023 г.
Подписаните, съставляващи Тричлен
ната Комисия на Варпенскята градска

община, въ саставъ: Дредседатель; Хр.
Мирски и членове: Ст. Николовъ в Ив.
Мирчевъ, като разгледахме заявленията
на Варненското Училищно Настоятелство
№ № 904 н 981 (Вх. № № 25110 и
29306 отъ 4. VIII. ц 19. IX. 923 г.),
съ които моли да му се отпуснатъ
240,000 тухли, отъ складираните об
щинскв, за разни училищни нужди, и
като взехме предъ видъ: :
1) че за една часть отъ тухлите е
обявенъ търгъ за продаването имъ;
2) че отъ останалите "тухли, следъ
като се задържи известно количество за
общински нужди, излишни . ще има 56
хиляди тухли, които може да се отпус
натъ на Училищното Настоятелство;
3) че тухлите, които ще бадатъ от
пуснати на Училищното Настоятелство,
послеиньото требва да ги заплати на Об
щината по пазарните имъ цени,
ПОСТАНОВИ:
Да се отпуснатъ на Варненското Учи
лищно Настоятелство 56,000 тухли за
нуждите ва училищата по пазарните имъ
цени — 500 лева за хилядата тухли,
или всичкото количество за двадесеть и
осемъ хялядп (28000) лева.
Настоящето постановление да. се из
прати ва г-яа Варненския Окр. Упра
витель на утвърждение.
Председателъ: Хр. Мирски
Членове

{ Ст. Николовъ
| Ив. Мирчевъ

л

Изъ дейностьта
на пжтно-регулационното от
деление за време отъ 1 до
15 октомврий т. г.
1. Дадени 15 строителни линии за
постройки. •'.-.;
2. Окончателно е свършена номера
цията въ V тчастъкъ на града, а въ II
участъвъ само ва 8 улици.
3. Издадени 12 скици за частни по
стройки.
4) Започна се измерването на нови
те постройка около , Каднръ-Баба" и
Памучната Фабрика.
5. Дадеиъ е ходъ иа 16 преписки
по чл, 2 и 4 йо чл. 41 отъ закона за
благоустройството.
6. Да^енъ е ходъ на 25 преписки
отъ общ. регулацнонеаъ характеръ.

Архитектурно Отделение.
1. Издадени 59 позволителни билети
за ремонти и малки застройки.
2. Също 5 позволителни за нови по
стройки по утвърдени планове.

На техническата работилница
за време отъ 1-15.Х.Т. год*
1. За общинския театръ, сглобени и
поставени 129 стола и други 40 при
готвени за поставяне.
ч
2. Поправени 7 ржчпи колички за
скотобойната и натно-регулационното от
деление.
,
3. Иристегнати шините на 24 ко
лелета отъ каруците на пожарната ко
манда и зеленчуковата градина.

4. Изправени н заварени 34 желез
ни пърта ва цветните градини.
6. Поправенъ предния столъ в аоставенн 4 нови скоби на една отъ кару.
ците на зеленчуковите градини.
6. Ремонтира с* пожарната линейка.
7) Генераленъ ремоптъ ва габриодета на ветеринарното отделевне, като
му се поставиха 4 новн колелета и боя
дисване.
Направени 8 комплекта железвв
връски за общинската пералня.
9. Направенъ новъ вантаръ ва ед
ната вола огь зеленчуковата градн^а.
10. За електрическото отделение напра
вени две нова стълби и едпа дървена
врата 1 кв. м. за трансформатора и 1
желязна врата поправена.
11. За архитектурното отделение на
правени 2 нови триножника и три рксувателни дъоки. '
12. Направени 1200 блокчета дърве
ни за поставяне нумерата по градските
улици.
13. Изклйопани в източени 11 чукове
зидарски, 27 вяркн и поставени 40
дръжки за лопати.
14) Поправиха се 5 бъчви на общпасвия столъ.

Общинската пералня* .
Презъ изтеклата седмица е извършено
следната работа.
_ А ......

Дата

15 Октомв.
16
я
17
»
18
я
19
я
20
я

Прие&т- Пзпрааж
ствуюии безплатно
лица
парчета

43
48
30
67
53
37

567
593
478
785
630
530

Всичко

3583

Граждани

Страница 2

18
31
20
27
32
12

е»
в .
•

«1

о
Я

25
17
10
40
21
25

140 138

Звадаешшо опдешбо.
На 22 т. м. се отпразднува бойния
ираздннкъ на 8 «ехотва дружина при
особенна гьржественяоетъ. • >. • •
На площада предъ казармите на 8
пех. дружина се бе стекъкъ множество
народъ, кждето бе определено да се из
върши панахида н молебенъ га покойна
та княгиня М. Луиза и падналите в*
бойовете чинове отъ бившия 8 примор
ски на Н. В. К. М. Л. полкъ, и пола
гане клетва на младите войници. При
съствуваха : Н. . В. Царя • придруженъ
отъ Т. В. принцеситЬ, М ръ председа
тел* А. Цанковь, официалните лица и
опълченците поборниците, заиаснитв
офицери и подофицери съ знамената ся.^
Следъ извършване на молебена, Н.
В. Царя поздрави войниците съ прочувственна речь, следъ която се започва
клетвата.
'
Подиръ свършването на клетвата се,
произведе парадъ, който бе прйетъ отъ'
Н. В. Царя. Следъ това Н. В. Царя|си
отпхтува съ автомобила за Евксиноград*
изпратенъ съ нескончаемо „ура".

д»1#ип. о л .
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^Варненско Градско Общин. Управление.
_Н

I

Т.-—1-.—1=.-:.'--

":д--. •..••.......

. ,

•1..._,,„...|

т

| М | |

,

,_, _ ,,

_

| | |

|

Ш

1

т

я

Обявление
№ 28235
гр. Варна, 16 Октомврнй 1923 г.
Обявява се, че на 27 того, въ 4
•часа следъ обедъ, въ помещението на
Варнен. Окр. Финан. Управление, ще се
произведе тарга съ явна конкуренция
отдаване на използуване нашата огь общ.
зеленчукова градина -въ местностстьта
„Орта Чаиръ" и „Пейннрджикъ" за до 15
Мартъ, 1924 год. по отделно или ищело.
Първоначална цена по 10,000 лева
в залога 1 0 % .
. Отъ Общината.

.Варненско Градско Общин. Управление.
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Обявление
' Лг 28234
гр. Варна, 16 Октомврий 1923 г,
-Обявява се, на интересующите се,
че въ общин. лозовъ разсадникъ се продаватъ кастракъ — лозови пръчки по
_цени:
текъ вола — 25 лева и '
чифгь кола •—- по 40 дева
Желающите да си купятъ такива да
се отнесътъ направо къмъ Управителя
на общин. лозовъ разсадникъ.
"-"'.'

Огь Общината.

Варненско Градско Общин. Управление.
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Обявление
ч

' Ж 28322
гр. Варна, 17 Октомврий 1923 г.

Обявява се, че 11 присжтственъ деяь
- оть публикуването на настоящето въ Дър.
в-никъ въ . помещението на Варненското
^Окр. Финан. Уиравление ще се произве
де търга съ тайна конкуренция до 4
часа следъ обЬдъ за отдаването на овуп•чнкъ таксите „Театрални представления"
в пр. за време огь 1 апрнлъ 1923 г.
до 31 мартъ 1926 г. Приблизителна го
дишна стойвость 50,000 лева. Изискват*
-«е валога 1 0 % въ банково удостовере
ние и документи, съгласно Закона за
Бюджета, Отчетностьта и Предприятията.
Огь Общината.

тухли въ Овщинската морска градина и
--тшгвадъ зала „Съединение" но-лева:
текъ кола по 40 лева, чвфтъ по 80 лв.
Желающите да ся купятъ такава могатъ
да внесатъ въ вс4ко време стойвоотьта
имъ въ общинската.каса.
Понеже се ремонтира водопровода
при село Елечъ, работата по кой го ве
роятно ще продължи яеколко дни, вода
та за града се пуща: сутрннь оть 6 до
8 часа и следъ обедъ отъ 16 У» (4*/з)
до 20 (8) часа. Презъ това време г. г.
гражданите да си набавятъ нуждната имъ
вода,-като имъ се налага да-я пестятъ
до свършване на ремонта.

Обявява Св на г. г. гражданитЬ, че
избирателните киижки по 5-й допълнителенъ избирателенъ спнсъкъ еж вече го
тови и ония отъ гражданите избиратели,
които еж преселени въ Варна отт, други
общини следъ 22 Априлъ т. г. или пъкъ
на тая дата съ гласували съ съдебни
решения, да се явятъ въ статистическото
отделение нря Общината и си получатъ
избирателните книжки. - ;
Обявява Св на интересующите се,
•че се нродаватъ останалите изпочупени

да може въ града Варна да се вздържа
необходимата за .просветатачна "града- въ
театрално отношение общинска трупа.
.Още веднъжъ с» напомаюва, че е
строго забранено играеето ва футъ болъ
по улиците между електрическата мрежа.
Има вече доста актове за събиране глобя
отъ родителите на малолетни играчи.
Извеитява св на г-да гражданите,
че срока за подаване декларациите за
непокрити имоти, като: лозя, ннвв, ли
вади и пр., за последенъ пъть се про
дължава до 31 Октомврий т. г. Неподалигв до тая дата декларации ще б*датъ глобя вавц.

Поради липсата на нуждната вода
за охлаждане машините въ елекоричесвата централа и че огь водата съ която
разполагать резервуарате е дадено и на
параходите, на 22 вечерьта до 20 (8)
часа нймаше осветление въ града до на
бавянето на такава. Отъ 20 (8) ч. маши
ните беха пустнатй въ действие но трая
до 22 (10) часа, понеже толкова бЬ на
бавената вода.
Вземаха се м4рки за уреждането па
този въпросъ, който е въ овръска и съ
поправката на водопровода.

За Варнен. Общин. театъръ. Следъ
напущането на Общ. театръ отъ г. Ст.
Бьчваровъ, театралния комитетъ възложи
административната часть на управлението
на театра на г. Иванъ Явевъ, а художественната на господата Ив. Яаевъ и
Н. Гандевъ.
• '
Огь представените до сега пиеси:
„Маскарадъ" оть Л..Фулда, подъ режиейорството на Ив. Янепъ и българската
„Бориславъ" отъ Ив; Вазовъ, подъ режиейорството на Никола Гандевъ се виж
да, <че и двамата съ големо усърдие са
се предали на възложената имъ работа,
тъй като и двете пиеси се изнесоха ус
пешно на сцената. Играта и на остана
лите артисти е издържана я художественва. Надеемъ се, че Варненското граж
данство и за напредъ ще указва нужд
ната подкрепа ва общинския, театъръ за

Тая седмица въ Общ. театъръ ще
бъдагь представени следните пиеси: На
25 т. м. (четвьртъкъ) „Седмата заповедь"
01Ъ X. Хиерманоъ; на 27-й (събота)
„Маскарадъ" отъ Л. Фудда и ца 28-й
(неделя) българската пиеса „Бориславъ"
огь Ив. Вазовь.
Отъ I Новмврий ще се започне ре
довното палене на газовите фенери, по
ставени въ нонигЬ квартали.
При санитарното отделевие има ва
кантна ,*лъжность за Санитаренъ Лвкарь. •
Желаючште да а заемать да подадътъ
заявление до нредседателя ва тричлен.
комисия.
Поставянето па стъкла по прозор
ците на всички общински хали е за
почнато огъ ьеколко дви.
Започна се строенето на жилищно
помещение за работниците на общ. зе
ленчукова градина,, каквото до сега не
съ имали.
СвършВнъ е ремонта па дезинфекциознатн станция и ремонта на покрива
ва пожарната команда.
Вь най-скоро време ще почне и ре
монта на електрическата централа, като
материалите за цельта са вече готови.
Предстои отварянето на вввтелаторъ
йрн общинската пералня.

Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
от 10 октомврий до 20 октомврий 1923 год.
Всичко ОТ
0пач. ва
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14. IX. 923 г.
—

20. X. 923 г.

Б а р й ^ к о Градско Общинско Управление.

гр. Взрна, 18 октомврий 1923 година.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на избирателите отъ гр. Варна, че съгласно указа отъ Ю-й того.
подъ ^ 4 6 8 на 18 Ноемврий т. г., ще се произведатъ избори за избиране на

Трима души Народни Представители за Варненска Градска Околия
за XXI Обикновено Народно Събрание.
•

-' •

Гласуването е тайно и задължително за всички избиратели, а помещенията въ които ще става гласуването^,
както и числото на секциите, еж както следва:
ИзбирателитЬ отъ първа секция гласуватъ:
отъ а секция въ училището „Св. Атаиасъ" № 884,
отъ б секция въ общинската болница „П. Николау".
Избирателите отъ втора секция гласуватъ:
отъ а секция въ училището „Ов. Клименгъ", .
отъ б секция въ Арменското училище.
Избирателите отъ трета секция гласуватъ:
отъ а секция въ училището „Царь Борисъ",
отъ б секция въ И-ра прогимназия въ- зданието
на аптекаря Русевъ.
Избирателите отъ Четвърта секция гласуватъ:
отъ а секция въ Еврейското у-ще III уч. на акъ
ла на ул. Дебърска* и „Панагюрска8,
отъ б секция въ Турската прогимназия „Руждие"
въ I участъкъ, улица .Габровска".
Избирателите отъ пета секция гласуватъ:
отъ а секцяя въ общ. Зала „Съединение*,
отъ б секция въ Стопанското, училище "на д-во
•
аМайка" срещу,Юнашквя салоаъ.
Избирателите отъ шеста секция гласуватъ:
отъ а секцяя въ Прогимназията въ ква"ртала
•-••••
„Сесъ-Севмесъ",
;
отъ б секция« въ Основното училище въ сжщия 4
, ; кварталът Сесъ-Севмесъ'".. 5^ -'
Избирателите отъ седма секция гласуватъ:
, отъ а секция въ училището ;Ов: Методий"4, IV уч.отъ б секция въ училището „Св. Наумъ", IV уч.

Избирателите отъ осма секция гласуватъ:..
отъ а секция въ Татарското училище „Азазие8,
до самата джамия,
отъ б секция въ1-ва Прогимн. IV уч. XVII линия^
Избирателите отъ деветата секция гласуватъ:
отъ а секция, въ училището „Св. Лаврентий" задъпожарната команда,
отъ б секция въ Сиротопиталището „Надежда*
.
IV уч. задъ пожарната команда.
,
Избирателите отъ десетата секция гласуватъ:
отъ а секция въ у-щето „К. Арабаджиевъ" IV* уч.
отъ б въ училището „Антимъ I" IV уч.
Избирателите отъ единадесета секция гласуватъ г
. ... Отъ а секция въ училището „Отецъ Паисий", IV
уч. задъ халите,
отъ б секция въ у-щето „П. Р. Славейковъ", IV уч.
Избирателите отъ дванадесета секция гласуватъ^
отъ а секция въ училището „Априловъ" V уч.,....
отъ б секция въ у-щето махалата „М.-Кокарджа" и
Избирателите отъ тринадесета секция гласуватъг
отъ а секция въ III Прогимназия „Св. Кирилъ*
1
,.::•:.•.''•
-,
,..;•, . при мжжката гимназия, •;.; 1,
отъ б секция въ училището .„Сулини" II уч. ;.

Гдасуванзто (це стане така:
Избирателите на които книжките носятъ текъ! Л6 (нечетно число) ще гласоподаватъ въ помещението на съответна
та секция подъ буква („&**, а останалите; отъ" чкфтъ ЛЬ (четно число) — въ помещението на
[
' ' . ' ' • . ' !
схгаата секция подъ буква „Б*Л з" , .•-•-••;*-* •••-•-•••.• --«-*• ^.•.;-.-.-«.•.••-•^•.•.-.•г..^.«
Нека се знае за по-ясно отъ г. г. избирателите, че всеки отъ техъ въ тияизбори^ще* гласува въ тази секция^ вт^
която е гласувалъ при избора за Народни Представители-; на 22-й Априлъ т. г/
Освевъ тева, поканватъ се всичка избиратели, които до сега не ех си получили избирателните книжки, да се явятъ
въ общинското управление и до деня на избора си ги получатъ, Въ деня на избора книжките ще се д ^ т ъ въ Тси^
Ъ Г г Г - Л ™ " Г **" ° ТЪ Нар0ЧН ° З а Т0Ва П 0 С Т а в е н а о б ш 0 Н - ^жители (чл. 59 ал. II
& 1 ш , ^ ^ ^
За справка, кои избиратели въ коя секция ще гласуватъ, ще има предъ помещението на всека секцияСлепениД.
видно место списъци на улиците на гр. Варна, разделени по секции, а САЩО И с п е ц ^ л н о ^ т а ^ н и
общински чиновници за упътване.
^
"•"•'_"•
Председатель: ХР. К. МИРСКИ.
Секретарь: х. К. ИВАНОВЪ.

