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Варна, 31 октомври 1923 г.
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И З Л И З А ВО/ЬКА С Р Я Д А .
Абонаментъ 60 лева годишно.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА 111 или'IV СТРАНИЦА:
Официална: на дума ио 1 девъ; ваглаиие, дата и
подписъ по 3 лева.

Единъ брой 1 лввъ.

Всичко що се отнася за вестника, да се ивпрагца
до редакцията, кметството — Варна.

Още нйцв по бездемянеш
Общинската Управа даде въ брой
36 76 на своя вестникъ едно изложение
яо бездоинншкия въпросъ, въ което се
изтъкваше, че саществува едно противо
речие между Дирекцията на Т П. С и
Щ. вото ян Обществените Сгради, Пжтящата и Благоустройството.
При наличностьта на това противо
речие, Общината ее отнесе до Мнпистра
*та Земледелието (Дир. на Т. II. С) и
Мтвото на Общин. Сгради, и иска едно
,ч разбирателство. Като временна мЬрка, по*. ради-.аабав.яя.е,«разрешава!9ето-ва»«ънроеа.
<отъ надлежните мЬста, Варнепската Три
членна Комисия държа 'постановление
,36470 отъ 17 октомврий 1923 год , съ
което се р е ш и : 1) досежно квартала,
яаходящъ се между ул. „Кавалска в , Евксннсградско Шосе, Д-во „Грозд?.", „Л*тера, Казармите и продължението на ул.
"Войнишка", да не се разрешаватъ ни
.какви постройки и започнатите да се
слратъ, а за квартала, ннходящь се
между Болницятд, Казармата, уд. „В.>йшипка" и „Капалска", да се разреша
ватъ строежипри условия да се предста
вят* :' а)преписъ оть Ревиз. Комисия, -че
местото е дадено правилно: б) нотар. за *
«ерена декларация, че ще си събори
строителя за овоя смЬтка и съ свои
средства постройката, ако не се утвърди •
шана, по който са раздадени местата
вть Общ. Комисия по Т. П. С. или ако
се анулира изцело раздаването отъ Ко
мисията ио Т. II.. С.; в) да се у*обри
плава на постройката отъ технич. власти.
Получи се въ общината отговоръ на
18 октомврий 1923 г. отъ Дорекц. на
Т. П. С , кпето не е категорично, а сащо
и отъ М-вото ва Общ. Сгради, П&ти-'
•щата и Бтагоустройството № 9612 отъ
17 октомврий т. год., който тукъ ирепечатваме:
МИНИСТЕРСТВО
ня

°бЩТГ;ГГраДЯ'

мързо. •

До Варненско™

* Благоустройството ГраДСКО КмвТСТВО.
Отделение Благоустройство
^
Л 9612 •
НЧ Д- 25213. Уведомява се Варн.
Град. Кметство, че по силата на чл. чл.
7, 37, 38, 39, 50. 5 1 , 52, 53, 75 в
*ф. отъ закона за благоуетвойетвото на

0<5юп.тжш:гх.

Частни; на.дума по 1 лева, а на кв. см. по 1*50 лв.
За 1 или Ц страница — удвоено.

населените мес-а иъ Царството, това
Кметстьо не само в на право, но е длъж
но часъ по-скпро да констатира и снре
всички незаконни строежи въ и около
гр. Варна и да вземе иай бързи мерки
за въдворяване пълна законвость до при
лагането на надлежно утвърдените регу
лационни нланове на града н по възди
гането на каквито и да било здания, ба
раки, огради к прочие строежи изъ и
около Варна.
За часъ ао-скорошното изпълняване
на тоя свой повелителеяъ общеотвенъ
дългъ. Варненското Кметство не се иуж.
две р не требва да чака ,никвкио рззбирателстсо между които -и да било Ми-^вистерства*,"8ащото~1)"пп4Ш'гв"' на'-'-'всички
Министерства вь Царството с& длжжни
Дг» изпълняватъ и да се цодчипяватъ на
всички благоустройствени наредби, уста
новени въ закона за благоустр. иа на
селени места въ България.
(а.) Министръ: Я. С т о е н ч е в ъ
(п.) Глав. Директо >ъ Инжян. (несечете).
(ц.) Н<къ на Отд. Пнж. Джамбазовь
При това положение, безспорно е, че
Общ. Управа требвате наново да отнесе
въпроса въ Дир. па Т. П. С, което н наирави съ изложение Д* 28693 отъ 2Ой
октомврий 1923 г , въ което се изтъкна
наново противоречието и се настоява да
се . ускори разрешаването- на въпроса,
като се допасяше, че Общ. Управа цри
категорично предписание елгъ М вото ва
Благоустройството ще спазва нарежда
нията на носледнето и не ще подволява
строежи до отмЬна на тона предписание.
Настояваше се сдщо да се назнача и
Общин. Комисия по Т. II. С , която да
пристйни къмъ ново раздаване на места
по утвърдените надлежно планове на
лица, действително нуждающи се и Вар
ненски граждани.
И до днесъ' отговоръ нБча и перадч
това Общ Унгава счита за свой дългъ да
даде гласностъ на предписанието, което
по-горе препечатваме »а да се има иредвидъ оть всички, които желаатъ да
строя1ъ.

Офйрзденъ О ш д т
Но липса на. достатъчно вода за
охладяваае машините. въ електричцсвата централа, поява се нужда да
се намали товара на машините, а за

да се постигне това, налага се огра
ничение на количеството на електри
ческата енергия, като съгласно запо'ведьта А: 208 отъ 2(> т. м. до вгоро
разпореждане, забравяна се ползува
нето отъ електрическа енергия за
ламби ва витрини и въ дворища отъ
стопанигв ва заведения и жилища.
Нарушителите ще бддатт. глобя
вани съ глога до пОО лова.
Следенето и изпълнението на зановедьта\е възложено на органите
на рлектр\ отделение, като противъ
нарушителите се с-ьставятъ актове.

— П О С Т П Н О В Л Е Н И Я "'•*'•' 'у
\

Д- 510

гр. Варна, 15 Октомвра 1923 год.
Общинската Тричленна Комисия въ
ежетавъ: Игедседатеть — Хр. Мирски и
Ччлиове: Сг. Николовъ и Ив. Мирчевъ
въ разпоредително заседание взе на разг.теждание протокола отъ 23 того на
Комисията относително сназярянапето па
130 парчета качеппоки трхби 7*5 см.
и като взе предъ вкдъ, че досгавгата
нз тия тржби с постановление Д: 438
от 8 того утехрдеио ст Господина Бара.
Окр, Упрааитель сь Л* 7039 па 17 тою е разрешено да стане по доброволно съ
гласие, че отъ 1:а.101.адд.'1тел1(ия листъ
явегвува. какво, ньй и.шосиа цена за
Общината е нредложилъ Вьлгар. Авц.
Д-во „Гранитоидъ"— 55 дева парчето и
Комисията е вгшожила доставката нему
и ириела тржбите, за които следва да
му се заплати 7150 лева,
ПОСТАНОВИ:
Удибрява протокола, па Комисията
отъ 2,1 того, цгносипмио спазаря кането,
купуването и приеманото па 130 пар
чета к а м е н н о ^ и т р * б и 7 5 см.
ш> иетдесеть и аси лева парчето отъ
Бмг. Лкц Д во .Гранитоидъ" нл което
дк се н.чилати стойността им> огь 7150
л}?& о.-ь сдогьегегвушщил иарагр&фъ на
•тик п.двтиня общ. Бюджетъ.
Пюгоящ^ш ностанов-ачи-.* да сг из
прати па Господина Варненския Окр.
Улрчаитель за сведение.
Нредседателъ: Хр. Мирски
Членове

:

( С Нилкол< вь.
| 1К МЙрЧ4В!>

.4* 518 ,
гр.-(Варна; 27 Октомври 1923 год.
'Общинската Тричлевва Комисия, въ
еиставъ: Председатель — Хр. Мирски и
Членове: От. Никололъ и Ив. Мирчевъ,
въ разпоредително заседание взе на разгаеждание протокола отъ 8 того на Комвсията относително доставката па 0*300
куб. метра чамови дъски н 0*300 куб.
метра чамови греди га ремснтъ на де
зинфекционната станция, и като взе предъ
ЕИДТ, ,че доставкзта е спешна, поради
което Комисията следа обхожданието на
търговците иа дървеяъ материялъ е въз
ложила доставката па Банка „Трудолю
бие",
понеже тя е предложила най из
носна цена за Общината — 1235 лева
кубическия метъръ дъски, за което следга да и се заплати сумата 939 лева,
'{"-•

ПОСТАНОВИ:
Удобрява протокола на Комисията
отъ 8 того, относително спазаряването,
купуването и нриемапето на 0'300 , ку
бически метра чамови дъски отъ ,1895
лева куб. метъръ и на 0300 кубически
метра чамови греди- отъ 1235 лена ку
бически метъръ отъ Банка „Трудолюбие",
па която да се изплати стойностьта отъ
939 лева отъ слответствующия нараграфъ на тааи годишния общински бюджегъ.
Настоящето постановление да се из
прати на Господина Варненския Окр.
Управитель на утвърдепие.
Председатель: Хр. Мирски
. | Ст. Циколовъ
Членове(
\ Ив., Мирчевь

Общин. Хигйеаачеаъ Съветъ.
На 29 т. м., въ 1772 часа бе свиванъ въ санитарното отдЬленае Варпен.
Общ. Хигиениченъ Съветъ, на който беха
поканени да лрисйтствуватъ Овражння
Училищенъ Инспекторъ, директорите на
държавната мажка н женска гимназии,
председателя па Училшцного Настоятел
ство н директора на 1 прогимназия. За
седанието се откри отъ председателя на
Общ. Тричленна Комисия^. Хр. Мирски.
Следъ прочитане и одобрение прото
кола отъ предидното заседание, старшия
общински лекарь Д-ръ А. Недековъ на
прави изложение за развоя на свардатннната епидемия въ града "отъ начало
на годината до 29 октомврий. Той пред
става една графична таблица за върве
жа на болестьта по десетодневцяя, отъ
която ясно се вижда бързото избухване
в прогресивния развой на болестьта отъ
началото на м, септември до днесъ. Споредъ тая таблица е имало заболевания
отъ скарлатина презъ

месеца
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7
2 —
3 10
3
9
2
2
2
4
1
1
7
6
14 23
33 28
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Всячг

о

о

Януари. .
Февруари .
Мартъ. ,.
Априлъ. .
Май . .
Юни . .
Юли
. .
Августъ .
Септември.
Октомври .
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Страниш. 2

10
2
13
12
7
7
5
13
44
81

Колестъта е още въ своя прогресивенъ развой и не може да се предвиди
до кога ще се развива. Преобладаващата
възрасть на заболевавията е между 7 н
17 години, но има сжщо доста случаи
отъ по-ранна яъзрасть и наопаки у въз
растни хора. Огъ общото число 194 за
болевания огъ м. януари до 29 октом
ври са умрели 23 д., или 1Г9°/о смъртность. Между учащата се младеаь бо
лестьта е дала отъ 1 августъ насамъ 74
случая, което съставя около 1 процентъ
огъ всички учащи. До учебни заведения
заболЬвавията се разаределятъ така: въ
основните училища — 12 случая, въ I
нрогииназ. —•' 6 случая,' II прогимазия —
3 случая, III прогимназия — 3 случая,
а въ IV —-Заболевания не са отбелезани. Мжжка "гимназия -~ 1 сл., женска
гимназия —' 4 Ст.,' Окржжяо Сиротопнталище—3 сл., французския мажаи пансиовъ—1 сл., Стопанско училище — 2
сл., специални школи—5 сл., турско учи
лище 4 случаи.
Поради отбелЬ^аяи /повече заболява
ния са закрити временно училищата: Анриловъ, Св/ Наумъ, Св. Методи и Лавренти
и по две отдел, въ Савва Ангелари, Арабаджиевъ и 2—3 класа отъ I, II и Ш
прогимназии.
у
Старгаи общ: лекарь подчерта трудностьта на борбата, поради укриването
и несвоевременното съобщаване на скарлатинпите заболевания. Предприетото отъ
10 дни издирване по кжщнте е открило
до сега две пресни и две застарели (еъ
лющене) екарлатинни заболевания. Анке
тата продължава и се очаква да даде
новвуврйтй- случаи.' " г ' '" г '~ " "
:
Подиръ изложението на Стар. Общ.
лекарь се размениха мисли досвжно
мерките за ограничение на болестьта .и
се вземаха следните решения:
1. Масовото затваряне на учебните
заведения се сметна за неефикасно сред
ство и се отхвърли.
'2. Затваряне на отделни класове,
отделения или учебни заведения ще става
само при константярване на последова
телни заболевания и то съ срокъ отъ 7
дни, црез което време на учителите се
възлага посещението но домовете на уче
ниците, за да се провери здравното имъ
състояние н това на другите деца и чле
нове въ семейството. Тази пров4рва
требва да Ьтава най-малао веднажъ въ
48 часа. За вйко отбелезано подозри
телно заболяване ще се съобщава на
лекаря ^на заведението, училищния ле
карь илн въ общинското санитарно от
деление.
3) До сега аакритите учебни заведе
ния ще започнатъ занятия на 5 Ноемврий, до когато ще' се дезинфектяратъ
помещенията,
а домовете на учениците
ч
анкетнрагъ,
4) Мжжката и Женска Гимназия ще
ое разпуснатъ отъ 1 до 5 Ноемврин,
. презъ което време ще се извърши пре
чистване и дезинфектиране на помеще
нията, а семействата на' учениците ще
се анветиратъ отъ страна на учителите.
5) При започване на учебните за
нятия ще се направи медиц. прегледъ на
учениците отъ лекарите на учебните
заведения, училищните и градски" лекари.
. 6) Ежедневно преди започваие на
учебните занятия ще се произвежда црегледъ на ученвцитЬ отъ учителите, като
случаи съ гърдоболъ, трескаво състояние,.

неразположение или лющене на кожата
ще се отстраняватъ отъ занятия и в $ .
пращатъ за проверка прн училищант*
лекари, въ градските амбулатории л4ш
въ общинското санитарно отделение. ' .
7) Вменява се въ длъп» на учитедите отъ осповпите училища и на класните наставници отъ средните учебв»
заведения да носеща вагь по домовете
веднажъ въ 10 дни семействата на уче.
ниците, за да проверяватъ дали аек а
болни илн подозрителни за екарлатвя*
деца.'

' >

•.,'.••'"

8) Започнатото издирване по кащат^
да се продължава, като за цельта се по.
пълна •, санитарния персонадъ пра об
щината.
9) Да се ускори ремонта на общин
ската болница, за да се използува и
изолация на болните.
10) Да се абсолютно забрана на
учащата се младежь да посещава увеселителни и други заведения й публична
събрания, както и разни спортни игри.
Заседанието на общ. хиг. съветъ се
закри въ 20 часа.

Сведения
за ДЕйностьта на тШшп ори оОщод;
Ветеринарното отделение
за време отъ 1 д о 15 октом
врий 1923 год. включително.
Презъ изтеклото време въ градеш*
скотобойна е извлано следния добятъет:
365 глави едъръ рогагъ. добитъкъ, дали; „
45768 вгр. масо н 1730 глави дребен*'
добитъкъ и свини дали 28659 кгр. несоили всичко 2095 глави едъръ а дребевъ
добитъкъ и свини дали 74327 килограма
месо. Презъ същото врема е унищожено:
1 крава 76 ,кгр. отъ болестьта "Тубер
кулоза", 1 овца 11 кгр. сжщо отъ "Ту
беркулоза и I свиня оть 55 кгр. отъ
болестьта „Трихина спиралисъ*.
Презъ сгщото време е нроверево
23665 литри пресно млеко. Съставена
огъ 4 акта на млеваропродавачвте на
уводнени млЬка, като ек конфискуване
уводнените мл4ка отъ 57 литри и уни
щожено на самото место 5 литри.
| Щ Съставени съ 3 акта на продавачи
те на разносъ взъ града на пресна риба,
а рибата имъ отъ 13 кгр. е конфнелувана и предадена за храна на свротопатадищата в старопиталището въ града.
Съставенъ е 1 акгь за закланъ едвнъ:
овенъ вънъ отъ градската скотобойна
безъ разрешение и прегледъ отъ градска
та ветеринарна власть, месото отъ Ю
вгр. се конфискува и предаде на свротопиталищата и старопиталището. Съста
вени еж 20 акта на продавачите на свини
п дребеаъ^ добитъкъ, които не ех имал*'
общински свидетелства за произхождение
и здраве на добитъка. Сьставеяъ 1 ^ктъ'
за неизпълнение нарежданията на властьта.
Съставенъ 1 актъ за заклано . едно ма
лаче вънъ отъ градската скотобойна в
безъ нуждното за това разрешение. Съ
ставенъ 1 актъ на едиаъ кебабчия з»
продаване на явно развалени наденица
които се конфискуваха и унищожиха.
Направени са 73 ревизии на раб°*
тилниците и магазяпитЬ, въ които се
цреработватъ и нродаватъ цесаи консер
ви и 48 такива на обтинскнИ тящ;.
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Проверени еж всички продукти отъ
5) Шстрои се пова водна инстала
животински произходъ, внесена въ града
ция въ градската химическа лаборатория
а изнесените такива на градския назаръ.
и се направи отводневието отъ чешмата
Проверена е всичката риба изнесена за
на схщия.
дроданъ въ рибното тържище.
6) Довърши се поправката на водо
Издадени са свидетелства иа износъ
провода-на Сесъ-Севмесъ при „Лрабъвъ вхтрешноетьта на Царството за следЧешма".
ввте животни и животински ироизведъния:
7) Пззяда се и се направи новата
, 4 8 бр. сухосоленя биволски кожи 700
чешма при новостроящия се мостъ въ
*гр.,
85 броя сухи говежди кожи 360
Дамяновата махала.
хгр.,
18о броя сухи безеолни говежди
8) Продължи се почистването па вод
кожи 1737 кгр.. 30 броя сухи бевеолни
ните стаи и резервуаригЬ по градския
-биволски кожи 236 кгр., 2130 броя овчи
водопроводъ.
солени черва, 840 броя гръклани, 276
9) Поправи се повредата на грчдския
броя сухи овчи кожи 446 кгр., 150 бр.
водопроводъ при село Елечъ, кхдето се
сухи агнешки кожи, 1 прасе, 284 овци
откри счупена тржба и се замени съ
в 200 кгр. свинска четина.
нова, и
Констатирано е 1 бесно куче, отъ
10) Почистиха се и отпушиха за
което е ухавано 1 лице и своевременно
дръстените отоци на водните стаи при
жшратепо на автирабично лечение въ { същото село.
София. Отровени еж 57 празноскитающи
кучета.
По канализацията.
Лекуванъ е всичкия заболелъ общ.
1) Издадени 3 позволителни за по
добитъкъ.
строяване на частни канализации, на
които се даде линия и е_е присъединиха
Регулационното отделение
къмъ градската канализация.
за време отъ 15 д о 30
2) Довършн се постройката на град
Октомврий т. г.
ския каналъ по процължение и» ул.
„Мария-Луиза между шахтите на ул.
1) Дадени 10 строителни линии за
,Харчеха" и „Сливница", като се до
лови постройки.
върши
изкопа, положиха трхбите, зари
2) Свършена с номерацията на урева
се
н
направи калдърхма.
голиранитЬ улици въ II и III уч. на
3)
Почистиха
се 41 улични отоци и
^рада.
11
шахти
отъ
градската
канализации.
3) Направена снимка на всички места
4)
Почисти
се
устието
на главния
незаконно застроени, около Д-во „Решисъбирателенъ
каналъ,
както
отъ
вхтре,
телность" и „Кадър-баба". Работи се
така н отъ вънъ.
също снимката на застроените места
5) Почистиха се схщо отводяеннята"
къмъ памучната фабрика и' при вазарна 4 градски чешми и на рибарския дю""^"".мите.™"'"'" "'•''•' ••'•"•• - ~ - - " - ~ ^ т - .
кянъ № 2 на пазаря.
4) Издадена 12 скаци на частни
имотн.
•
На електрическото отделе
5) Дадено еходъ на 11 преписки
ние и електрическата центра
ло чл. 27 отъ закона за благоустройст
ла презъ м. Октомври 1923 г.
вото и на 2 преписки по чл. 41 отъ
Скачиха се 63 нови и допълнителни
сжщия ваконъ.
инсталации съ градската електроразпре6) Даденъ ходъ на 64 прениски отъ
дителна мрежа.
-общъ регулационен* харавтеръ.
Провериха се и поставиха на безелекЖилищната комисия за вре
тромерни инсталации 27 електромери
ме отъ 1 д о 3 0 т. м.
разни системи.
Откриха се 77 нови партиди па нови
Постапили всичко 484 молби отъ
клиенти на електрическото отделение.
които:
Закриха се 10 стари партиди па
' 1 ) Анкетирани
157
нови
клиенти на електрическото отделение
<
2) Анкетирана и настанени
133
по
разни
причини и по техни молби.
3) Образувани жилищни дЬла
48
Постапииха
въ канцеларията на елек
4) Останали безъ последствие
80
трическото
отделение
79 заявления отъ
' , •• • Насрочени за р а з г л е ж д а н е дела
варненски
граждани
за
нови или допъл
-всичко
\
64
нителни
инсталации
и
въл зависимость
1) Решени
'
48
отъ
енергията
съ
която
разиолагатъ
съ
2) Отложени
,
16
ответните
трансформатори
—
на
едни
отъ
Презъ този месецъ, комисията е раз
техъ се разреши, а на други не инста
глеждала дЬла само едпъжь въ седмицата.
лирането на исканите лайни.
Пломбираха се лишниге и ненуждни
.'Водопроводното и канализа
лампи
въ домовете на 7 клиенти потехционно отделение з а време
но
собственно
желание и ще се отпломотъ 13 д о 3 0 т. м.
биратъ само следъ изтичане на едного
По водопровода.
дишния нериодъ време.
Отпломбираха се пломбираните лампи
1) Издадени 8 позволителни на част
следъ
изтичането на едногодишния не
ни водни инсталации, отъ които 3 се
риодъ
на 11 клиенти и то по техна
сключиха съ градската водопроводна
лична
молба.
мрежа. ;
Провериха се товарите на всичките
2) Поправиха се и почистиха 7 во
трансформатори
въ града и отъ провер
домера отъ частни инсталации, следъ
ката
можа
да
се
констатира, че трая-*
. което се поставиха яакъ по местата имъ.
сформатори
№
Дг
4,
5, 10, 14, 15, 16
3) Поиравиха.ее 7 градски чешми,
и 17 са претовареви и гь тия райони
2 спирателни крана и единъ пожаренъ.
не ще се позволявай ъ абсолютно никак
4) Поправи се водопровода подъ
ви допжлнителни лампи. Въ зависимость
:моста на ул. „Войнишка".
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отъ горното — се забраниха н всичяг
ветривнн лампи и дворни такива и то
задължително за всички г. г. граждани.
НарутителитЬ съгласно «ацоведь Д5 208
§ 9 ще бинчгь глобявани сь ш» 500
лева глоба.
Работи се усилело за поправката и
усилването на градската електроразпре
делителна мрежа н чаегвите електриче
ски схедипении.
Събиратъ се принудително всички су
ми отъ ония клиенти на отделението,
конто не ех се нз длъж или къмъ касата
.на електрическото отделение за време
повече отъ 2 месецв, а на нередовните
платци — тока спира до изилащаие.
Прел. изтеклия месецъ е изразходва
но едцо количество огь 35,320 литри газйолъ, а е добита електрическа енергия
77,160 ки«ватъ-часа.

Дезинфекц. станция.
За време отъ 20 до 31 т. м. е из
вършена следната работа 182 кхщн дезинфектирашг.
Са що дезивфектираии изкхпави 714
чоловека 13 училища и 17 фориоднновя
дезинфекции.

Лозарното отделение.
За време огъ 1 Май до 30 Окгомв-'
рий т. г. с* постъпили 472 заявления
за разни справки и сведения, 34 заяв
ления за позволителни за ограждаие иа
лозя, дадени'такива срещу такса: 10'
комисии назначени за определяне вреди,
нанесени отъ добитъци, или злосторни'
лица.
>
27 заявлевиа по които е дадено поз-'"
волителни за отсичане на стари овощни
дървета огъ стопаните имъ.
Обиколка ежедневно изъ лшта отъ
началниьа на лозарното отделение по
ревизия на лозарската стража.

Общинската пералня.
Презъ изтеклата седмица е навършено.
следната работа.
Ирвслт- Извра.и
егвттщи (кмм.тн»
лица
парчета

Дата
20 Октомв.
24
25
«
26
я
27

19

X

1
и.

1

111
23
27
49
30

535
420
297
730
550

11 100
23
27
49
30

Всичко

2532

140 100

Обявление
Лгр.

29120

Варна, 26 Октомврий 1923 г.

;

Обявява се, че на 5-Ноемврий т. г.,
въ 11 часа сугривьта въ помещението
на Варненското Окр. Фннан. Управление
почватъ водене преговори по доставка
чрезъ доброволно схгласие 200,000 ки- _
лограма сено и 300,000 килограма сла
ма за общинските коне презъ н. фвнан.
1923 година.
Приблизителна стойвость: сеното — •
240,000 лева и сламата — 210,000 лв.
Задогь се изисква 10% въ банково
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,*Й^айица ^
удостоверение н документи, сагласво I
Закова за бюджета, Огчетностьта н
Предприятията.

Повредата иа водопровода бе достазначителна. счупване па една отъ тре
бите на главния водопроводъ на извори.
те при селото Елечъ, но благодаренне*
на своевременно взетите меран поправ
ката се свърши въ 5—6 дни.

Варненско Градско Общин. Управление.

Обявление

Огь Общината. *

Я 29119
гр., Варна, 26 Октомврий 1923 г.

Тричлената комисия съ постановле
ние № 500 отъ 20 Октоиврий 1923 г.
отпустяа на руските учеаицн (сирачета)»
следвате продукги за зимовище: 500»
зелки; 200 кгр. чукундуръ н 200 кгр...
моркови.
Архитектурното отделение при об
щината предупреждава всички майстори;
и ръководители на постройки изъ града,.
презъ време на строежъ да дьр.«атъ на
местостроението и изпълняватъ точпо ви-зираните въ чл. 52 отъ закона за бла
гоустройството документи: позволителни»
билет-ъ, утвърдения проектъ н протокола
за дадена строителна линия и ниво.
На нарушителите ще се съставятъ
актове за глобяването имъ.

Варненско Градско Общин. Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
Д- 29121
гр. Вари», 26 Октомврий 1923 г.
-Обявява се, че на 5 Ноеяврий т, г.,
въ 11 часа сугривьта въ помещението
ва Варненското Окр. Фиван. Управление
почиатъ «одеве преговори по доставка
чрезъ доброволно сагласие 300,000 кгр.
ячемикъ за храна на общинските коне
през* я. фин. ГИ23 гоя.
Прибли^мтмпа стойность 900,000 лв.
«3<1дпгъ 10% ьъ банково удостове
рение и документи сагласно Закона за
бюджети, отчетностьта и предприятията.

Обявява се, че на 31 присаственъ
леяь огь публикуването въ Държавния
вестникъ до 11 часа сутриньта въ Вар
ненското Окр. Фипан. Управление ще се
произведе таргъ съ тайна ковкуренция
доставка 8000 кгр. цилиндрово масло за
дизелови мотори.
Приблизителна стойность 120,000 лв.
Щисква се залогъ 6000 лева въ
банкчео удостоверение, мостра масло и
документи но закона за Бюджета, Отчетиоетьта и Предприятията.
Огь Общината.

ХРОНИКА

Доставката на строьтеленъ материалъ за общинската техническа рабо
тилница, ще става по стопански начииъ,

Понеже поправката на водопровода
нри сею Елечъ, както и поправката на
тръбите и помпата за хладилната вода
на машините при електрическата цен
трала е вече. свършена отъ 5 - 6 дни,
устанони се старото положение за тече
нието на водата и електрическото освет
ление.

СвДМиЧния ренертуаръ на Общин.
театръ: въ среда за учащите се я Маскарадъ* отъ Л. Фулда, въ четвъртъкъвечерно — „ С е д м а т а з а и о в е д ь " отъХайермансъ; въ петъкъ за войници —
„Бориславъ" отъ Ив. Вазовъ, въ еаботавечерно— „Маскерадъ* и неделя ве-черно яБориславъ".
Усилено се приготовлява модерната
пиеса, „Господаря на живота* отъ Херманъ Баръ, която презъ идущата седми
ца 1це; баде < представена..:'...;„

Отъ Общината.

Варненско Градско Общип. Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
16 ?9429
гр. Вирна, 30 О^томчрий 1923 г.
Въ допълнение на обявление Л* 15,008
отъ т. г. публикуваш, нч. Джрж. вестникъ
брой 171 птъ 27 тпи>. обявява се иа
янтер<с)Ю11|--те с«у че ин 7-й Ноеинркй
т. г , иъ' иомещ- ниего нн Варнеи. Окр.
Фин. Уирмил^нис ще «•»• произведе тЬргъ
съ тлймн конкуренция д<> 4 часа следъ
ибедъ аа <тдик»)е из огвупчикъ еъбирание т.чкс«.е ,Театрални представления
и щ». 3< и{и-ме «иъ сключване договора
до 31 Мартъ 19^6 година. Приблизи
телна сгг>1Ьч.е/1ь 50,000 лева годишно.
"Залогъ.. Ю°/о въ банково удостоверение
н документи но аакона яа бюджета, отчетвостьта и предприятията.

Съобщава Св още ведважъ, че из
бирателните каижки4 по 5-й доаълиителенъ избирателенъ.,снисъкъ с& вече го
тови и ония отъ гражданите избиратели,
които са преселени въ Варна отъ други
общини следъ 22 Априлъ т. г., или пъкъ
на тен дата са гласували съ садебни
решения, да цобъргатъ и се ивятъ въ
статис1йческото отделение при общината
и си получатъ избирателните книжки.

гТШ ООЩ..БоСПйКЪ
Печатница Добри Тодоровъ -—'Варна.

Санитарно отделение.

Отъ Общината.

Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
от 20 октомврий до 31 октомврий 1923 год.

Варненско Градско Общин. Уцравлеиие.
БОЛЕСТИ

Обявление
Л- 29118
гр. Варна, 26 Октомврий 1923 г.
Обявява се, че на 11 присаственъ
день огь ,публикуването въ Държавния
вестникъ до 4 часа следъ обедъ, въ
Варнен. Окр. Фанан. Управленве ще се
произведе втори тарга, съ тайна кон
куренция за отдаване на завуавачъ так
сите .НАДПИСИ" за време отъ 1 Априлъ
1923 г. до 31 Мартъ 1926 год.
Приблизителна г о д и ш н а стойяость
200,000 лева.
, Залогг 10°,о въ банково удостове
рение н документи по. закона за Бюдже
та, Огчетностьта и Предприятията.
О-ъ Общината.
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