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И З Л И З А ВС|ВКА СРЯДА.
Абонаментъ 60 лева годишно.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА*1П ИДИ IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по Гдевъ; вагдавпе, дата н
подписъ по 3 дева.

Единъ брой V левъ.

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

Всичко що се отнася за вестника, да се Й8праща
до редакцията, кметството — Варна.

м- *

Въпреки многократните сведения
дадени за положението на общината
въ каквото се завари отъ миналия
режимъ на 9 ДОнвй т. г., въ мина
лите бройове на вестника ни; и въ
преки изнесеното за дейностьта на
днешната управа въ краткото си
управление, съ апелъ къмъ съзнател
ното гражданство, което да подкрепя
обшинската управа.за да може да
върви по своя начартанъ пжть, все
лакъ се намиратъ такива, които разнаеятъ упреци между населението/по
адресъ на Общ. управа, относително]изненадата за повишението на хлеба
ч_ота_н$колкОл..дни. насамъ^ Тричлен
ната комисия счита за нуждно да
даде своите обяснения на това граж
данство, като заявява, че поскъпва
нето на хлеба се длъжи на неочак
ваното покачване цената на житото
въ свръска еъ големия му износъ. .
.'• Въ, тоя моментъ Общината не
разполага съ кредита по закупванетр
на храни, тъй като дружбашката
тричленна комисия е. отпуснала на
Малю Калю Малевъ отъ Каспичанъ
500,000 лева за доставка на брашна,
така че нъмаше възможность за по
добни бързи скокове.
Този виденъ дружбашъ е получилъ парите, а въ общината не е
поетжпило нито килограмъ брашно.
Една отъ многото причини е та
зи за да не е въ състояние да по
могне общината при повишението
цената на хлеба.
При дилемата да има въ града
хлтзбъ въ достатъчно количество при
висока' ц^на, или да се запази, це-.
вата при вероятность да нъм&хлебъ
общинската управа реши да се уве
личи цената на, хлеба, като се за
пази теглото му и качеството;
Общинската Управа не се съгла
си да се> увеличи.цената съ по-малко
за сметка на намаление теглото, или
влошаване на качеството, защото
знаеше, че ще се натъкне на^непри-ятности.
Варненското гражданство требва
Да знае само истината, ако и гор
чива да бвде тя. *
Нека всички разбератъ, че когато
се поставятъ хора на чело на упра
вата да бждатъ добре приценявани.

О б щ и н а .

За I иди II страница — удвоено.

Ако въ миналото беше запазенъ и
добре употребенъ дадения кредитъ,
това повишение щеше да мине не
усетно.
Управата заявява, че тя следи
най-внимателно и щомъ цената малко
се подобри върху житата ще намали
веднага цената на хлеба безъ огледъ
на протестите, отъ гдето и да бж.датъ те.
Тя взима всички мерки да се въстанови отпуснатия кредитъ и да об
разува своите запаси и никога за въ
бхдаще да не испада въ подебно
тежко" положение.
Нека всеки гражданинъ верва, ч§
подобни бързи изненадя..едва. ли ,ще~
се повторятъ за въ 0ждаще.

е ф и р а л е н в Отдеду
• ЗЯПОВЪДЬ
.

№ 217 ;.

гр. Варна, 7 Ноемврий 1923 год.
§ 1
Понеже днесъ на основание, телегра
мата на г. Министра на ОВжтрешните
Работи и Народното Здраве № 9024 отъ
6 того, съобщено ми отъ Господина Вар
ненския. Окр. Управитель съ писмо^7506
отъ днесъ поехъ управлението на Общи
ната и ПОСТЪПИХЪ въ изпълнение па
ддъжноотьта — Председатель на Общин
ската Тричленна Комисия,
' ЗАПОВЪДВАМЪ:
Да се съобщи станалата промена въ
Председателството, на Варненското Грзж«
. данство, на Шефовете на всички учреж
дения и Обществени заведения въ града
и на Началниците на Отделения въ Об
щината за звание, • .
> По тоя случай счвтамъ ва свой дългъ
да заявя на всичка служители при Общия.
Управление, че само отъ желание да се
отдамъ на служевие за благото на града
и гражданството, и разчитайки на техното пълно сядействие въ службата, поехъ
тази тежка отговорность. Надявамъ се,
че съ общи усилия ще моаемъ да дадемъ на гражданството осезателни дока
зателства, че напълно заслужаваме не
говото доверве и подкреиа.
Прочие првканвамъ всички служите

ли нрн Общинското Управление къмъ
честна и полезна за интересите ва Об
щината работа. ч
Нека да не се вабравя, че ние сме
поставени да служимъ не и наиъ, а за
благото на града и гражданството и само
къмъ това требва да са насочени ка
шите усилия. •
Като се отърсимъ отъ всички дреб
навости въ службата и се заловимъ да
осжществимъ големите проблеми, които
ни предстоятъ, цельта ще бхде напълно
постигната и тогава само ще можемъ
да считаме, че достойно сме изпълнили
нашия служебенъ дъ!гъ.
И така пожелавамъ на всички об.гдански „служители^ ползотворна деЗаоеть. •
Председатель: П. Стоановъ.

Заповедь
№ 218
гр. Варна, 11 Ноемврий 1923 г.
'
§3
Вследствие извънредното и бързо из
менение цение на житните .произведения.,
неминуемо се наложи изменение въ до
сегашната нормирана цеаа на хлеба, за
това възъ основа на чл. 64 п. 39 отъ
Закона 8а Градските Общини до втора
заповедь, пормиратъ се цепите па хлеб
ните произведения ва нродавь така:
1. Типовъ черъ хлебъ — 5*30 лева
килограма.
• 2. Белия хлЬбъ — 6*20 лева кгр.
Тази нормиропка влиза въ сида отъ
12 того.
Възлагамъ па полицейските и сани
тарни власти въ града да следятъ ва
точното изпълнение па настоящата мп
заповедь
Противъ нарушителите на зааоведьтл
ми ще се съставлявал» актове, които ще
ми се представятъ за налагание глоба
въ размеръ на 500 лева и конфис.суаание на хлеба, които по тегло н цена
неотгоЕаря на нормата.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 579
гр". Варна, 16 ноемврий 1923 Г.
. Подписаните, еьставлянащв тричлен
ната -комисия на Варненската градска
община, въ съставъ: Председатель —. П.
Стоановъ н членове: — Ст. Никодовъ в

Ивавъ Мврчевъ, като взехме предъ видъ:
1. Че съ постановление Д* 536 отъ
3 лоемврвй т. г. е определена цената,
по ^оято да се продавай. дървата отъ
общинският* складъ, добити отъ т. ход.
общинско сечище, които цЬни по сжщото
ностановзение съ предписание А« 7481
огь 5 того е утвърдено отъ г. Варнен.
Окр.
Управитель.
2. Че съ сжщото постановление е
определено на кои семейства, споредъ
имотното състояние и доходность на пър
во време начиная отъ 5 тото, да се даватх дърва но определените цени.
3. Че сега наличното положение дър
ва въ общинския складъ позволява да се
разшири продажбата на дърва и върху
семейства сь по-големо имотно състоя
ние и доходность, като и общината ще
бжде улеснена по изплащане задълже
нията си по сечьта и превоза на тия
дърва, то
ПОСТАНОВИХМЕ;:
1. Да се продаватъ дървата отъ об
щинския складъ при пожарната команда
до издаване ново постановление по це
ните определени въ постановление .76 536
отъ 3 того и ва опия варненски семей
ства: а) състоящи се отъ три члена, които
иматъ имотно състояние до 21,000 лв.,
или доходъ 25,000 дв.. или иматъ общо
годишенъ доходъ и имотно състояние до
35,000 лева. и б) състоящи се съ по
вече отъ три члена при имотно състоя
ние до 30,000'лв. или годишно доходи
до 30,000 лв. или общото нмъ имотно
състояние и годишни доходи до 45,000 л.
2. Раздаването на дървата да следва
4
по сжщая начинъ, указанъ въ пунктъ 3
отъ постановление Л* 536/.923 г. като се
даватъ до сега само до единъ тояъ.
3. Настоящето постановление да се
изпрати на г. Варненски Окр. Управи
тель, за сведение.
Председател ь: П. Стояновъ
( Ст. Николовъ
тг
Членове: { тт Л|Г
( Ив. Мирчевъ

Специални поемни условия

за отдаване на предприеиачъ нЗпечатването бюджета на Варненската
Градска Община въ (100) екземпля
ра за финансовата . 1922—1928 год.
Чл.Д. Варненското Градско Общ.
Управление отдава на предприеиачъ напечатването въ (100) екземпляра бюд
жета на Варненската Градската Община,
заедно съ тоя на Българското Учил. На
стоятелство въ гр. Варна съ всичките
му приложения: таблици, решения, — на
общинския съвет и всички видове спе
циални поемни условия на хартня, която
печхтаря поставя за своя сметка.
Чл. 2. Приблизителната стойность на
предприятието е 30,000 лева. Залогъ за
правоучастие въ търга се изисква 10?/о
въ банково удостоверение и доктуепти,
съгласно закона за бюджета, отчетностьта
и предприятията, като въ търга се до-(
пускатъ да взематъ участие само печатари но прсфесвя.
Чл. 3. Търгътъ ще се произведе съ
явна.кснкуренция въ помещението на Вар.
Окр,
Фин. Управление, каю наддаването
ще стане на печатна кола отъ 4 стра-.
вица, ири нълно спазване закона за бюд
жета, стчетностьта и цредириятията.

въ свръзка съ номерацията на града въ
Чл. Предприемача е длъженъ да на
прос*, за напредъка, благоустройството и.
печата бюджета въ пълния му комплект*
съобщенията
на града, се изказа за въз
съ буквн и тъстота въ думите и редо
приемането
ва
известна систешЛстъ въ
вете, точно споредъ бюджета ва 1910 г.
работата по наименованието на улиците.
на общината, да го нодшие, подлепи и
постави корици отъ твърда книга съ над„А*. За Добруджанския и Тракийски
писъ, точно по дадения образецъ отъ фи
нвартали.
нансовото отделение на общината.
Чл. 5. Предприемача е длъжен* да
За имена на улиците въ тия квар- \
напечата и предаде бюджета въ срокъ
тали, населени съ добруджавци и тра-'
отъ 45 дни, считано отъ деня ва пре
кийци да се възприематъ:
,
даването му всичкия натервнлъ, а из
1. Такива на области, местности, ре
плащането ще бъде веднага следъ прие
ки, планини илн градове нзъ старото ме
мането му отъ комисия, съгласно чл. 200
стожителство на. населението, което ги
отъ вакова за бюджета, отчетностьта и
обитава (Добруджа, Беласица).
предприятията.
2. Улици, които разделятъ кварта
Чл. 6. Предприемача е длъжеяъ до
лите съ бежанци отъ различните краища
окончателшшяо напечатваве на бюджета
да носятъ неутрални имена (Баучеръ,
всвкой день нзй-късно до 4 часа слЬдъ
Гладстонъ, Братя Бжксонъ и пр.).
об4дъ да дава набрания материалъ за ко
3. Имена на градове, които въ близ
рекция въ коптрольоретвото на община
кото минало сь се включвали въ преде
та. Корекциите съ две: при първо на
лите на Българското .Царство (Силистра,биране материала и предъ окончателното
Тутраканъ, Балчикъ).
отпечатване на набрания материалъ, като
4. Имена на градове, които ако и да
всека корекция иоси подпиеа на длъж>
не
еж
се включвали- въ пределите на
воетного лице по корегирането.
България,
населени еж 'отъ българи, или
Чл. 7. Предприемача е длъженъ да
иматъ
историческо
значение за българ
предаде въ окончателна форма и екзем
ския народъ (Тулча, Бабадакъ. Мачинъ,
пляри, -съгласно чл. 5 отъ тия поемни
Николицелъ).
условия въ противен* случай за всякой
закъснелъ день се глобява съ заповедь
5. Имена на градове или местности,
отъ кмета: за първите' 7 дни е съ по
при които Варнен. полкове еж изнесли х
1 на сто отъ стойяостьта' по отпечагваголеми победи презъ Балканската и Общо»
нето бюджета за всеки день, следъ кой / европейски войни — за овековечаване бой
то срокъ, ако не предаде бюджета, пред
ните подвизи на тия полкове (Сели-Олу,
приятието се отнема и се дава направо
Люле-Бургазъ).
отъ сбщината на другъ печатаръ за не
6. Имена на военноначалници, дей- ,
гова сметка, като съЛасно неустоелия
ствували въ Добруджанските боеве, като '
предариеиачъ се лост*аза.^ъгласво^ раз^,, „ началници^а армияишвЬзвд_Длд^^мн^^^
поредбите на общйтЬ.поеини условия и
дири на Варн. полкове—въ знак* на
закона ва бюджета, отчетностьта и пред
прнзнателвость къмъ самоотвержените ге
приятиятарои (Генерал* Тошевъ, Гснер. Колевъ,
Чл. 8. Оощите поемни 'условия, за
Полк. Свещаровъ и пр.),
кона за бюджета, отчетностьта и пред
приятията, съставляватъ неразделна часть
„В". За Бежанските квартали]
отъ тия поемни условия.
За имена на улиците въ тия квар
Чл; 9. Всички разноски: по обгерботали,
населени съ бежанци отъ различни
ване поемните условия, сключване и
области
се възприематъ:
заверяване договора по нотариаленъ редъ,
1.
Имена
на дейци отъ по-далечното
ек за сметка на предприемача.
минало на българския народъ, иреди подпадането ни подъ турското робетво (Патр.
Ефтимий и пр.).
2. Имена на дейци отъ по-далечното
за наименование на всички
и близко възраждане на българ. народъ
безименни улици добрудж. и
(Огецъ Паисий, Венелинъ).
бежанскитЪ квартали на
Улиците съ тия им*аа излизатъ лхграда, включая и линиите.
чеобразно нзъ големия .площядъ въ бе*
I
жанския квартал*.
Днес* 25 окгомврий 1923 г., коми
Имена ва градове и второстепенен
сията, назначена отъ Председателя на
дейци, вързани тоже съ епохата на на
Варненската Тричленна Комисия съ за
шето възраждане (Велесъ, Скопие; Пжрповедь № 176 отъ 15 септемврий т. г.,
личевъ, Ек. Симидчиева и пр.).
въ съставъ: Председатель: Председателя
УлицигЬ съ тая имена вървятъ на
на Варненската Тричленна Комисия Хр.
пречно на предшествующите.
Мирски; членове: члена отъ Тричленната
комисия Сг. Николовъ, грандския иижи4. Имената на видни писатели я
неръ Ив. Напчи.ь, градския кнжинеръ
поети, заслужили съ трудовете си на
Я. Мустаковъ, Председателя на Варнен.
българския народъ, както и имената на
Археологическо Д-во К. Шкорпилъ, Пред
видни революционери и герои за свобо
седателя на Варнен. Училищно Настоядата па Македопия (К. Величков*, Пен
ятелство Ив. Ксфсизовъ н бившия, Варн.
чо Славейков*, Яворов*, Гоце Делче**,
Кмет* г. Ив. Церовъ, се събра въ Об
Д. Груев* и пр.).
щинското Управление за да «е завимае
'Улиците*!» тия имена вървята успо
за въпроса по наименованието на ули
редно па иредществующитЬ.
ците въ Добрудж. и бежанските кварта
$, Имена па градове, гдето съ"ставали
ли на града Варна, както и па улиците
големи сражения презъ Балканската я
за имената на които досега общинския
Общоевропейската войни' съ участието на
съвет* не е вземал* никакво решение.
Варнен, полкове {Кочани, Зтатево, Ге»Комисията като взе предъ видъ важчели).-Улиците съ хяа имена еж въ по
ностьта ио значението на повдигнатия,
крайнините на бежанските квартали.

Протоколъ

Брой 84.

Варненски Общински ВестниЕъ

, С " . За безименните ияи неутвърдени
_ улици изъ старите части (ядрото
на града).
,
1. Улиците южно огь Добришкото
-шосе запа8вать старнтЬ си имена съ нгключенве на ул. „Мортагонъ", която за
по-правилно се преименува „Омортагъ".
Кънъ имената на тия улици се прибавятъ три нови: Неофитъ Бозвели, Попъ
Харитонъ и Ал. Константиновъ.
2. Улиците, известни до сега подъ
името „Линии,, се преименувате съ име
ната на видни дейци, работили въ гр.
Варна за освобождението на Българската
Църква.
.
Възъ основа на гореизложените ряководпи начала, комисията установи| имечната на следните улици:
„А". Добруджански и Трайкиски
квартали.
Улица „Добруджа,,, нл. Добруджа,
-ул. „Кюстенджа", ул. „Тулча, улица „Р.
Черна", ул. „Мачннъ", улица „Братя
Вхкстонъ", ул. „Баучеръ", ул. „ИлинъДень", ул. „Гладстонъй, ул. „Брегални
ца", ул. „Полковникъ Минковъ", улица
„Полковникъ Свещаровъ", ул. „Битоля",
ул. „Топра-Хасаръ, ул. „Кубадянъ", ул.
„Дойранъ", ул. „Селиолу*, ул. „Дунавъ*,
ул. Куртъ-бунаръ", I улица „Силистра",
ул. „Тутраканъ", ул. Балчнкъ", улица
„Генералъ Тошевъ", бул. „Ген. Колевъ",
ул. „Николицелъ", ул. „Бабадагь", ул.
„Лозенъ-градъ", ул. „Люле-Бургазъ", ул.
„Чаталджа", улица „Кадинанци". улица.
.„Султанъ-Тепеа.
,.,

яв*.

БеЖанскйя кварталъ.

Улица „Огецъ Паисий", пл. „Отецъ
исий", ул. „Венелинъ", улица „Иванъ
Паисий",
«жъ'' УЛ.
Анпилпвъ" улвца
улипа „Ила-ИлаВазовъ",
ул. Априловъ",
рионъ
МакриополсЕИ",
улица
„Иречекъ",
ионъ макриополсЕИ , улица „иречекъ-,
ул.
*гГаврилъ Кръстев^
а. '„Гаврнлъ
Кръстев^,, пд.
пд. „Априловъ",
„Априловъ",
ул.
11етръ
Беронь",
ул.
Гевчели",
и
а
ул. и11етръ Беронъ", ул. аГевчели", ул.
ул.
„Куманово",
ул. „Летово",
„Летово", ул.
ул. „Парли„Парли„Куманово", ул.
чевъ",
ул. „Скопие",
„Скопие", улица
улица „Ек.
„Ек. СимидСимидчевъ", ул.

4

аиева", уд. „Венелинъ", ул. „КонстанВеличковъ", ул. „Велесъ", улица
,Пенчо
ю Славейковъ",
Славейковъ", ул.
ул. „Щинъ",
„Щинъ", ул.
ул.
„Патриархъ
Ефтимий",
ул.
„Яворовъ",
аиархъ Ефтимий", ул. „Яворовъ",
ул. ЯД. Груевъ", ул. „Кочани", улица
„Овче-поле", ул. „ Н . Ю . Тодоровъ", ул.
„Гоце Делчевъ", ул. „Неофитъ Рилски",
ул. _»КуАушъ*. ул. „Полк. Ноповъ".
„ С . Безименните или неутвърдени
^улици изъ старите части на града.
Ул. „Алеко Константиновъ", улица
Бозвели", ул. „Попъ Харитонъ", ул. „Капитанъ Райч8въ-", улица
„Онортагъ„, ул. „Маломиръ", улица я Калоянъ", ул. „Ст.-Планина", ул. ,.Средна
Гора", ул. Досаатъ", ул. „Черни Връхъ?
ул. „Беласица".
вНеофитъ

Линиите.
..Лин.
XV се преимеа. ул. Хр. Попович
„
XXIV
„
„ Я.чСлавчевъ
.- „ •' XXV .
» ' • • ' • » Д. Чинтуловъ
„
XXVI
„
„ Иос. Стояновъ
„ XXVII
,
„ Хар.Ангеловъ
„XXVIII '
„
.„ Р. Мавридовъ
- „• , XXIX
„ , • , Зелено-Дърво
• XXX
. „
« Е : М. Тюлевъ.
в
Улиците между ул. „Кракра" и ул.
„Рали Мавридовъ" -се. именуватъ улица
. „Тодоръ Шишкозъ" и „Ст. Михаилогска".

Площада цредъ Съборната църква се име
нува „Митронодитъ Симеонъ".
Председатель: Хр. Мирски
Ст. Ниаоловъ
К. Шкорпилъ
{.^Й0"
Ив. Кефсизовъ
Инж. Я.Мустаковъ
Инж. Ив. Панчевъ
Протокола заедно, съ постановление
№ 555 огь 5 ноемврий 1923 г. утвър
дени съ Л: 757 отъ 10 ноемврий н. г.,
огь Г-на Варненски Окр. Управитель.
Членове:!

СВЕДЕНИЕ
за дейностьта на отделения
та при общината.
Ветеринарно отделение отъ 15 до 31
Онтомврий 1923 год.
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Скачиха се 25 нови инсталация с?
градската електрическа мрежа.
По подадени заявления закриха се
партиди по разни причини.
Прехвърлиха се 13 партиди отъ едно
име на друго но причина нааущане до
мовете вли заведенията отъ един и зае
мане отъ други.
Намалиха се свещите въ домовег*
на четири клиенти.
Ечергически се събнратъ сумите аелектрическа енергия изразходвана от?
клиентите па Електрическо отделение.
Работи се усилено за поправката
усилването на градската елептроразпре
делителна мрежа и частните електрнч
съединения.
Презъ изтеклото* полумесечие е израз
ходвано едно количество отъ 14050 литри
газйолъ, а е добита електрическа енер
гия отъ 30900 киловатъ часа.
«

Регулационното отделение отъ 1 до 1Е
Ноемврий 1923 год.
1. Дадени ех 10 строителни лини!
за нови постройки изъ града.
2. Продължава се номерацията н?
града, като се приключи номерацията на
V учаетъкъ.
3. Изработва се подробна снимка п?
всички застроени по незакопепъ начин?
общински места около памучната фабрика.
4. Изработени ех 4 скици за частн!
имоти.
'
5. Нривършени ех 7 преписки щ
чл. 27 и 5 преписки по чл. 41 отъ за
кона за благоустройството. Изпълниха с-.
всички формалности но урегулирване на
ул. Царь Борисъ.
6/ Дадено е ходъ па 38 преписк
отъ общъ регулационенъ характеръ.

Презъ истеклото време въ градската
скотобойна е исклано: 49Г глава едъръ
рогатъ добитъкъ,. който е далъ 57731
кгр., 3157 глави дребенъ добитъкъ,
който е далъ 50939 кгр. месо, или всич
ко е исклано 3648 глави добитъкъ дала
108378 кгр. месо. Презъ еж щото време
е уничтожено: една коза огь Автракеъ;
3 крави отъ Туберколоза; 1 овца отъ
Туберколоза; 2 овци отъ тежка жълте
ница; 1 коза схщо отъ жълтеница; 1
овца отъ крхвоиздиянве и една овца отъ
агония.
• *
Презъ схщото връме е проверено
18683 литри млеко.
Съставени еж 6 акта на млЬкопродавачи, които продаватъ уводпено млеко.
Уничтоженн ех 8 литри уводнено млеко I
на самото место, а 20 се конфискува и
предаде на градското сиропиталище. Съ
Дезинфекциозната станция за време
ставени ех 18 акта за разни наруше
отъ 1 до Ю т. м.
ния по службата. Направени ех 67 ре
Дезинфектирани 322 человЬкв? и 72
визии на работилниците и магазините,
кхщн.
(
въ които се продаватъ и прер&ботватъ
Схщо
дезинфектирани:
зданието
на
месни консерви и 51 ревизии на общин
ланската
гимназия,
1,
2
и
3
прогимна
ските хали и месопродавници въ ситето.
зии, турските основни и прогимназиадн!
Проверени ех всички продукти отъ
училища, арменското училище, всички
животински происходъ внесени въ града
български
осиовни училища фр. пансион?
и изнесените такива на общ. нааарь.
и Стопанското училище.
Проверена е рибата изнесена за продань въ рибното тържище. Издадени еж
Варненско Градско Общия. Управление
свидетелства за износъ въ вхтреншостьта
на Царството па следните животински
ОБЯВЛЕНИЕ
произведения: 235 кожи говежди, 280
Лг 30342
броя биволски кожи, 180 броя сухи овчи
гр.
Варна,
9 Ноемврий 1923 г.
кожи, 10000 кгр. сухи кости, 16 кгр.
На 11 ириехетвенъ день отъ публисухи агнешки черва, 310 кгр. солени
куванието на насто.чщето въ Държавни;
говежди черва, 202 кгр. солени овчи
ЕЬстникг, въ Варн. Окр. Фянан. Управ
черва и 2300 .броя речни раци. Конста
ление отъ 10 до 12 часа сутриньта щг
тирани 5 случая бесни кучета, ухапани
се произведе търп, съ явна конкуренции
ся и испратени на аптирабично лекуваотдаванието подъ паемъ общинските нив
ние 3 человека. Отровени ех 159 празвънъ от«. района на общинските гори 31
нвекнтающи кучета. Издадени ех 39
отъ 1 Ноемврий 1923 г. до 1 Ноеиври.
свидетелства за стопанис?ание на едъръ
1926 г. ня, брой 40.
добитъкъ. Лекуванъ е всичкия заболелъ
общински добитъкъ.
Залога и първоначалната цена .
всека нива ще се определятъ въ деш
Електрическото отделение и централа
на тхрга отъ тхржната комисия.
за времето отъ 1 до 15. XI. 1923 г.
Отъ Общината.
Постхнвха 42 заявления съ молби
отъ варненски гриждапи за разрешаване
инсталирането на нови и допълнителни
лампи и следъ щателна проверка въ зависимость отъ енергията, съ която разполагагь съответните трансформатори на
едни отъ техъ се разрешц, а на други
не инсталирането.

Варненско Градско Общин. Управление

Обявление
Д- 30341
гр. Варна, 9 Ноемврий 1923 год.
На 11 приехтетвенъ день отъ пуб
ликуване настоящето въ Дгржавенъ вс

тШшШШ^:

' Отъ Общината.
Варненско Градско Общин. Управление.

Общинската пералня.

Првс-ьт- Изправи
ствующи безплатно
парчета
лица

Дата

'

На единадесетия нрисжтственъ день
отъ публикуване настоящето въ Държав
ния вестнивъ въ помещението на общин
ската Житна борса отъ 9 до 11 часа
сутриньта ще се продадатъ чрезъ таргь*
съ явна ковкуренция.събраните мостри
храни около: 150 криви жито, 50 кри
ви царевица и 25 крини бобъ.
Залога и първоначалната цена ще
се определятъ въ деня ва тарга отъ
таржната комисия.
Отъ Общината.

Здравословни.
Общинския съветъ въ заседанието си
па 9 т. м. констатира едно намаление
въ числото на заболяванията отъ Скарлатица, а имеано 34 заболевания задесетодневието 'отъ 1—9 въ сраввение съ
последното десетодневие отъ (20—30
Оетомврий) 52 случая.
Въ допълнение яа взетите до сега
мерки противъ скарлатината се реша:
1) Да се прави всеки 15 дни ме
дицински прегледъ на учещите се ио
всички учебни заведения въ града и
2) Д а се паирави сащо медицински
врегледъ на работниците въ индустриал
ните заведения на града.
Прстърсванието за откриване на скри
ти скарлатшши -заболевания е привършено и е двло въ резултата нЬколво
единични заболевавия.

Важно за лозари.
Зондедрлчсската подвижна катед
ра въ градинд съ писар .N2 20 П отъ
13 ноемврий 1923 РУ, моли г. Кмета да нареди за разгласяване между на
селението, че всеки който иска да
си доетавп гладъкъ лозовъ материадъ
(ръзваци) презъ пролътьта ва 1924
г- отъ Варнен. Общ. Лозовъ Разсадникъ тр!бва най-късно до 15 януари
1924 го.д да додадатъ до Катедрата
заявление, отъ което да се вижда: з а
колко декара ще има нужда отъ рвзници; въ к о я . м^стность се намира
мъстото му, което ще обърне на лозе,
вратежава ли други лозя и какво е
твхното пространство и какво коли-

Презъ изтеклия месецъ Овтомврвй.
въ градските амбулатории са, прегледаниболни: маже 559, жени 788, всичко съ
709 посещения, а по домовете са пре--.
гледани: маже 137, жени 178, всичко*
315, съ 135 посещения.
Тжрга за сечта и превоза на дър
вата отъ общинската гора „Фацара* е?
възложенъ на варненските граждани Хр..
Пекаревъ и Петръ Митевъ.
<

Презъ изтеклата седмица е извършено
следната работа.

Обявление
гр. Варна, 9 Ноемврий 1923 год.

перена грешка да съобщаватъ въ тру*
довото бюро занавременно направление™
на' грешките, понеже списъка, отъ който*
се щравять 'извлеченият^ е съставена
презъ 1920 год., : когато " последните с ъ
подавали декларации.
Председателя приема посетители са
мо въ днит*; Вторникъ, Четвъртъкъ н
Петъкъ отъ ЮЧг до 12 1 /г часа и въ
Среда отъ 16 до 18 часа.

чество и отъ кой сортъ да му бждатъ ръзниците. Съ заявленията да]
представятъ и проба отъ пръста на
местото, за която е дредназначенъ
материала (ръзнвдитъ). Подадените
сл^дъ срока заявления, ще оставатъ
:
безъ последствие.
"

Граждани

стникъ, въ 4 часа следъ обЬдъ, въ Вар
ненското Окражно Финансово Управление
ще се произведе тарга, съ ЯВНА кон
куренция, за отдаване печатането въ 100
екземпляра общинския бюджет* за фи
нансовата 1922—1923 година.
Приблизителната стойность 30,000 лв.
Изисква' се залогъ 1 0 % въ банково
удостоверение и документи по закона за
бюджета, отчетвостьта и предприятията.

Л: 30350

Брой 83.1

Варнзнеки Общински Вестнивъ
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Шосето което присъединява града съновата гара е окончателно свършено. .

186

80

За въ бждаще се забранява инста
лирането на нови и допълнителни инста
лации отъ частни инсталатори. Наруши
телите и стопаните ще се глобяватъ съглоба до 500 лв. Инсталирането на нови>'
внеталаца ще става изключително оъъобщинските монтйори, а допълнителните
отъ ревизора по електромерите въ рбщв4 ната.

9

я

39

10

я

80

585
420

Всичко

2918

движението по улица „Червенска""
е вече свободно.

—

ХРОНИКА
Известява се на г. г. гражданите,
че ва подлежащите на временна трудова
пованвосгь за 1924 год., са приготвени
списъци разпределени по участъци, които
ще се облепятъ въ салона на Общин
ското Управление, последователно по уча
стъци. за което своевременно ще се раз
гласява.
.•'''„
За сега са обявени само—списъците
на I и II участъци.
'
,-'.'.
За да се изправятъ всички ^опущения
и грешки било въ адресите, годините и
пр. умоляватъ се г. г. гражданите, да
преглеждатъ списъците и за всека на

/

. \-

' • ' ' • • ; '

Отъ равносметката за общ. овощна
градина „Пейнирджикъ" дадена въ: ми«.
налиа брой на вестника ни е пропустната грешка. Градината е дала отъ пло-'-дове ; 15,О0О~ЖГ да се"~ч^теТШГ,0й'6 дв.'.'"*
и отъ ракия 38,000 = 188,000 лева. .

Четете 0Вщ."Жгм
Печатница Добри Тодоровъ ~ Варна.

Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
от 1 ноемврий до 10 октомврий 1923 год.
БОЛЕСТИ
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