Год. XXXI.

Варна, 22 Декември 1923 г.
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Частна: йа дума по 1 дева, а на кв. см. по 1-60 л .
Всичко що се отнася ва вестника, да се напраща.
до редакцията, кметството —Варна. ''•%;,-

; По въпроси зи и Ш . ;
Тричленната Комисия при Варнен
ската община, като. взе предъ вндъ це
ните на житата и брашната въ тукаш
ната борса заскжпвали, както следва:
брашно—-типъ на свободния пазарь се
продава, 6*50 лв., а белото по 7:20 лв.
и -.ва да не се злоупотреблява, около
, хлебния въпросъ, по който има заинте
ресовани хора да пущатъ разни неверни
слухоле, счете за уместно да даде по този
въпросъ следните разяснения на Вар
ненското Градоначалство, а. именно:
, Правените въ",-разни времена; изчисления попити еж устнокили, че за из~ работване на- 100 вгр. брашно, нзничане'
я други се изразходва 140 лв. и се по
лучава 140 кгр. хлебъ.-— При брашно,
което струва 645. лв. 100 килограма —
въ фурната хлеба костува 5'60 лв. кгр.
. По така направената сметка става
очевидно, че е необходимо да се даде
нова нормировка на брашното и хлеба:
Веледствн на гореизложеното и на
основание чл. чл. 64 п. 30 и 65 отъ
закона за градските общини и съгласно
заповедьта №237 отъ 15 декемврий т.
година.
. V " , л- ••-•" ''. т '
1. Начиная отъ 17*4 т. м. до 23-й
сащи включително, цената на брашното
типъ да се, продава по 640 дв.*стотехъ
.килограма франко склада въ града, а
белото. брашно по 720 лв.стртЬдъки
лограма.
. 2. Хлеба-типъ .отъ единъ килограмъ
да се продава но 5*60 лева.
ъ. Шлия хлебъ да: се продава по
{6*90 лв. единъ килограмъ. За да не се
алоупотребява сь качеството н теглото на
хлеба, възлага ое на Началника ва Са*
яитарното отделение да упраанава чрезъ
^од.^омственните си органи лесто ну.ад)Чагаъонтролъ.( -а: гражданството а» ъани
«адго ла следа да не става моуаотреблерне съ хдеЧ5а ^отъ «когото и да фло. ;
^ > т - В ф и д л ! № ^ ' 1 ' мелничар* непр*кенво да доведе кн«ива, въ -конто еже
дневно да мнева от* кого колко торби
брашно и по каква -цена е куоиъ, или
''* 5 Я «* «Ъци*ди//ее.ввипе : » ФГ«гив, юм«* торбя Ш рмщвя*4 «ь
< 1
й- #ядове1*#"'' '^^ь** :-*-Д--«.^-'---,
Теза сведения требва да «ъдатъ водепввй-акуратно^ ще служат» за •хон-.фе>я ва ттряхода и раяода. На яееш-

•ч * '

зилите това нареждане,? ще се глобяватъ
съ 500-лева глоба. 1: ,
На нарушителите ще се състоятъ ак
тове, които да се представлявай.* въ об
щината за налагане, съответните по за
кона наказания. Понеже, цепите на жи
тата ех колебливи, ва това въ бъдаще
цените на хл4ба и брашната ще се онредялятъ всека седмица.

Офццпалсаъ О т 9 т .
Мнозина отъ Варненските граж
дани може ба знаятъ(* че преди дъл
ги години е живелъ,)въ..Одеса _(Русия) единъ българинъ на име Парашкевъ Николовъ съ завидно по
ложение, който завещалъ с Д е д ъ
смъртьта си средства за построяване
въ града ни една църква, каквато
днесъ имаме на негово име църква
та „Св. Никола и една болница.
Тая болница до 1906 година е
била управлявана' отъ гръцката об
щина, а следъ това е била избрана
една- ефория, отъ 3 души, които СА
управлявали тая болница до Балкан
ската война 1912 година.
Понеже еж липевали средства на
Това и управления за поправките й
й ремонтирането, отъ които е имала
нужда, е била предала подъ управ
лението на общината презъ 19Г2год,
Войните обаче, Балканската и ОбщоЕвропейската не съ позволили на
общината въпреки ускжднвт* и сред
ства да ремонтира тая болница и се
използва, като общинска^ такава въ
града ви. ^ ъ 'тая бодвица имаше
една каса, ключа'на която е ;бидъ
въ вдина чденъ отъ ефорията Д-ръ
Фарашевъ, ;след^ смъртьта на когото
й г ? " Шиеренъ, и ш*ь тогава тая
каса не се уартр4бяваше, н $Ь за
печатана Щ§ да" се' знае * ^вдържацата .Нарайкева Нркодау* св по
дравя и вемонтара за йвползваввто
«V като 'тдосшГ' такава, в а 1 $ т. м.
Кгага Ш. Стадновъ тшшчикодневя
за ^ п е ч а т н е т о * та я " откдючранв
-т'пш!*. : ^ Ш^ОТШСИЯТД № а ^сабднжй, лица: *'Жета Я . А^рявовъ,
Щ^вштШ
П1я |б!111ша^Някоет0Ш1Щ

Чтвша. тживъ Д-рь дла*

За I иди II страница — удвоено.

телевъ,- Представителя на Лекарско
то сгьсловие Д-ръКуртевъ, Представитель на Паркета, зам. Прокурора
Поповъ, Фввансовъ Предегавитель
Желевъ и Гражданина Порикли Георгиевъ, като експертъ при отварянето
на касата.
Касата бе отворена отъ гражда
нина майсторъ Леонъ Язаджшшъ, въ
която следъ отварянето й се наме
риха следните предмети: Единъ гребенъ съ фили гринова златна фивна
Обработка, окрасенъ съ И диаманта;
4 златна пръстени, двата очъ който
еж съ ахати, едина съ гравюрана
.изящна женска глава, а другия съ
фигура; Една голема сребърна лъ
жица, 5 сребърни супени лъжици и
3 турски сребърни монети. Прибли
зителната стойность на намерените
предмети се изчислява на около
15,000 лева.
Предметите се описаха и фото
графирани се запечатаха въ специялна кутия и предадоха на хранение
въ общинската каса. При отваряне
то на касата въ болницата св съ
стави протоколъ,л лри запечатване
то на предметите въ специална «у-,
тия е предаването имъ ва хранение
се състави акта. . . ' • ? . • ^ •
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
Трудово Бюро

ОВЯВА
№ 4981
гр. Варна, 12 Декемврий 1 Ш г.
Трудовото бюро при Вариен. 1>«.
Общиноко управлеаве/ .^рбявяв»' на х. п
Вараенсмте ^граждани,ад^отф^ето на

дЙвтдневнатя врвивнда тфудвва #в9г

Йтогдь з а ' ^ б ю т а 1934*го^.,щезапочяе,' 'ако врбмето поаволява ва г»6ота,
иаЗТ явуарй1'1924 г . " т т р и куп»
оюхЬшх '
.. . .-„ „
^ Л) 1-ва хрупа т, 40 грдист;;"
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Брой 88
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27 я 26 год.
25 и 24 .
23 и 22 .
21 и 20 .

11) П-та
Първата група зааочва трудовата ра
бота на 21-Я «иуарай 1924 год., а за
остваалвтЬ групи датата иа започване
трудовата работа ще се съобщава до
пълнително и своевременно.
Трудовата новаяность е лична и за
дължителна.
Всички граждаия, подлежаща на вревеива трудова повивность, според* горцит* груня, с* длъжни I девь преди
ававааето имъ иа работа, да се яватъ
въ капцелараата яа бюрото, помещаваща
се* до Общинската Техаяческа Работвлааца, за да си иолучатъ пазяаченаето
ла работене.
Работата започна ва определената за
груанта дата едновременни — 8 ч. иреди
пладне а иродължаеа Н часа съ прекъс
ват- оп» 2 часа до 14 часа следъ ал.,
катг. всека трудовакъ е длъжснъ да се
ти е* сйбсгвснъ нветрумеигъ, ноказанъ
въ назвачеяиетг» му.
НеянилвтЬ со съ сионгЬ групи, безь
разрешение на бюрото, ще се считатъ за
отказал» ла се лкдтъ доброволно на ра
бота «ще имъ се състаелтъ актове, съгласно
чл. 76 оп. „правилника аа прилагане
вреиенпата вовмииосп.". Наказанието но
горааа члевъ е : за всеки деиь па нея
вяване или птс*тствие — два дни ВЪ

работа или тройна надница въ парн;
за всеки заиъснялъ часъ или часть
атъ часъ — съ работа половинъ день

н на основание на кояго декларация се
числи и по саисъщятЬ иа бюрото да се
яви въ последното, и иока поора вкл, коя
то бюрото следва да направя своеврелевио аъ спасъцате ся, било по отношевзе адреса, било по това на годивит*.
Подлежал, иа вренениа трудова повнвзость и всички ония български поддаиияци, жввущи въ гр.Вдрва. коато пора
ди преселването вкъ въ гр Варна, следъ
иреброяването не съ биле записани по
списъците на Трудовото Вюро и следва
да се явягь и аачислятъ.
Председатель па Тричл. К я: Стояновъ
Началяикъ яа Труд. Бюро: Въчваровъ

ОТЧЕТЪ
на Управителя на Общинсния Лозовъ
Разсаднииъ. за състоянието н извър
шената работа въ него презъ
месецъ Ноемврий т г.
ВРЕМЕТО.

Времето презъ отчетния месец-ь бе
сухо и доста топло, почти безветренно.
Приличаше повече ва беадъждна пролеть отъ колкото на есень. Сдаби дъж
дове валяха на 8, & в 23, а оо оилент.
наионтсленъ на 10 число, всичкия пад
нал-), дъждъ преаъ месеца е 201 литри
ва кв. метръ. Вуйни ветрове оъ духа
ли на 20 число северо-нппадевъ, иа 22
чиоло иаточонъ в слабъ нападенъ ва
23 число. Рооа е имало почти всека
наравь презъ месеца. Гъста мъгла е
имало само ва 13 Ноемврий. Общо
взето сухото време не позволи извърш
ването на много севови полски работа.
Оеобенво реголнанеш не може да се
извършва, оащото лолпочвата на 30
с. м. подъ работната аемя — почвата
е много суха и сбита.

или цели надница вь пари. Надницата
т пари е определена оо 100 лв. дневно.
Гражданите собственвици на каруца
се явяват* с* последните.
Нееиосовиате аа фидически трудъ. ще
с* осаоболцааатъ отъ медицинска комисал, която ще заседава въ санитарното
Иввършиха ое следните работи:
отделение пря общниата 2 дон преда
I. Въ Маточнкка.
еваквавето аа всека група отъ 8—12
часа а <тл> 14—18 часа.
Отъ 10 до 30 число оъ Г>1 надни
Отхуташ на труаовапш нових»
ци се отровиха и порЪзаха главините
-«<>•»* срещу мнющане бим м пара
— майки въ парцелите Д: Д; 1, 5, 15,
шм штершии «ж допуаш, /4Ш<А;Х* ма
ЧЬ и 26 всичко — 6230 главини. Иаомкупвамепю е Л0О0 мт. Нснчкн же- реваиите огь главинвта лозови пръчки
лакщн да &* итлупмт*, длъжни ел нан- се пренесоха огь едннъ работяпкъ еъ
шлсио ао 10 януари 1924 I, Ап «<*}«каруцата до работилницата оп. 21 до
4йт мшжнм <)» бюрвш м нтта.
30 число съ 7 надници. Оренвоениать
лоаовъ материялъ ее почисти, иар*за
Лапата, конто съгласно пвстаиовлена метрови и 35 е. м. реаннцн, сор
ваят» на явивстсисквя съаетъ, се ос«о?
тира, наяъряя на сноичета по 100
бождааатъ огь трудова работа с* длъжвръчки иървоклаоипгг» и ио 200 —
ви 2 дни преда да аавочае работата на
второкласните и постави въ хранили;
групата, аъмъ която съвпадатъ, да не
щето съ 139 надници отъ 22 до; 30
ашггъ *ъ бюрото и * вредставятъ доку
число. Получи се следното количество
менти, които ги освобождагатъ отъ попо парцели «а сортове:
следяята,
..
Лица, които съ се «видя ва работа
1. Огь парцели Х 1 Шрайа'^
ври аъкол група безъ да еъ поаучш
(соп1и*о11а X Кире*1) I класни 1068 до
аазначеане отъ бюрото, яе ще да вмъ
6250 резншщ П клаевн 1200 резвлци.
«е пачата последната. ".'',' , ..>..'1..-,->
2. Отъ п ц ц в ш ^ б ^ ^ п а Х В п Времеяяо жяаущитЬ м. гр, Варна
рез»пс л 101 н 1 класна 34,080 рнаницн
чужди общвнарм, иогатъ да отбиатъ тру
II класни 14,980 ревнпля,
довата са вовааяость, за са4тва яа своя
3. Огь парцели 16 5 ШрапаХВе1*та общява, заедно * са г. г. Варненските
•моЧеН 420-А 1'клаони $500 ревюп.а1
граждави» обаче ако искатъ да бъдат*
п,класни боо рвввиции.;;;:„;{;'V *. .,
•откувеяи требва да водадагь заявление
4. 8 0тъ цвр1дащ Д- 2,6 8 Шрапа V
аа целта до обауюата, аъ която се чи,1
Вет1ап41егд
420-А I класни%51,600 реаедятъ, като общинарв. •
'; >н: ^
1
#
имща
Ц
кдаеяа
20400 реанща.,** 4,*(*
Всеки •бщиааръ, които е вроиеяалъ
.Всичко:
,Г.
класни
' 93,430 р^шци
мжйргкр*щ*''п която *е живйлъ 'орезъ
И^аадаш,37,|»50
{июииди:,
;' ч ; ! ^ ; '
1920 гад.,; котте е ввдалъ*^.декларация
юлара,
р^реяише*о, • на осяоканле
р.,., Отъ парцела .М ,В.;," Шрапа .V-—*реаДНв^О!1* е*^получи (3000 ;ревшпса
м'ъоято е. зашкякъ но общкя. м а т
11«с^'м«т^шш,;по.жалъо1:а 7000

реаиика II класенъ материалъ ао-аеча
отъ м. г., защото главините ие.каха
колци.
II. Въ облагородените лозя.

Оь 20 надници отъ 2 до 19 чие»
ее нренеее торъ, натори часъ — т.2
дар. отъ парцела Л- 14, вато между
редоветб ее иовоиаваше брхздаЗОск.
дълбока, наспиваше съ торъ и варавяше. Наторяването отиваше много бавно,
защото почвата бе много суха. Други
работи въ облагородените ловя не мо
жаха да ое пзвършагь по причина ва
сушата я вещото още не съ опадала
листата на лозите — вегетацията про.
дължава.
Ш.

РАЗНИ.

Огь 6 до 19 Ноемврий оъ 16 над
ници и единъ чифтъ коне се ивораи
парцела /6 20 — 25 декара а парце»
Лт 34 — 14.5 декара. На 10 число еъ
една надница се събра пирея въ пар
цела 1& 20. На 26 число оъ една над
ница се поправи едната отена на хра
нилището на лозовите пркчки. Донесо
ха се отъ общиновата гора местностьта
„Фацарата" бъ разсадника 3319 колчета.

IV. Болести и неприятели.
Презъ отчетния месецъ не оъ кон
статирани никакви болеоти и неприя
тели въ разсадника.
, V. Приходъ и Разходъ.

а) Приходъ презъ отчетния месецъ
не е ноотъиилъ.
б) Равходъ ва подържане и обра
ботване на разсадника.
1. За заплати на служа
щите по гл. I, § 3 , и. 116 лв. 2,97125
2. За добав. възв. и др.
по га. II, § 40 лв.
7,166-15
3. За надници па работ
ници по гл. II, § 36, п. 2б лв. 11,260"—
4. За веществени разхо
ди га. II § 31 п. 5 лв.
2,720 —
5. За фуражъ на конете
гл. § 21, п. 1 лв.
1,500-—
Всичко . 25,617'40

VI. Общо състояние.
Общото състояние на разсадника е
много добро. Лозовия материялъ ва
маточнива И укоренилището увре от
лично. Огь маточнива тая година ще
св получи повече материялъ отъ кол- .
кото миналата година. Облагородените
лози въ укоренилището увряха/ но съ
съ слабъ приръсть и добъръ-<• цроцевтъ
има върху Цв 1оГ и Моигуейге № 1202,
а слабъ аърху сЬаз81а X Вет1аиЙ1еп
4 1 в н 1 0 1 н волеДстаие' голямата суша.
-: Отъ» до.тукъ ивложеното се види, че
въ завиенмость <огь,1 времето, съ^я*вършени почти • всички належащиг/•се
зонни л работи. Въ облагородените' ловя
яе можаха даг.се порвжатъ.н;8аровять
слабитА в млади, аови^ ващото аввгягацвята, (вследствие хубавото, време, оща
продължаваше, също не „можаха да оо
нарежатъ а почиотягь старите ..облагородюв ^лоая.,^.:раго|.вя^.я.1грацдвяхе1
-11*0!* в»^ДМточдшкапи опитно ,лрав,ъ
•аввадигь облагородените.} и^дива,-лоаж
5№^корелшшцвхо^г ,.* вУЯяг»а.> м»т
. , Презъ ме<»цъ ДекгжврийпредвтрЛЕЬ

брой «98.

Варвздсм Общински Вестешкъ

• 1. Да св продължи првбнраввто ва
аозоввя мвтерияяъ оть маточнжка;
2. Да ее извадятъ, еортярагь а
•съхрвяятъ облагороденате и дввн лоен;
3. Да се порежать слабите а хла
дят* облагородена лозя в варовятъ;
4. Да ее порежа чаеть отъвТарвтЬ
обла изродени лоза ва опигъ а почвстятъ останалите, като вмъ ее оставятъ
само пръчиите, конто ще се режатъ
ва плсдъ;
5. Да се реголватъ иразлинтЬ места;
6. Да се пренееагъ венчаят* кол
чета оть същинската гора в почне
остренето а беленето внъ.

СВЕДЕНИЯ
за дейностьта на Ветеринарното От
деление за време оть 3 Декември*
до 9 Денемви 1923 год. включително.

Ога преда 15—20 дои Варвмгско.го
тържище се ванвраше напълно подъ
вдвявяето ва яолебаивята ва валутата.
Спадането яа български* лев* и вокачпавето на чуждестранните валута, вър
вящи прогресивно, оредялваваха покач
ване яа цеавт* ва артякулвт* от» иочтя
всичкя падове, ио след* която аевчи
аделвя съ чуждестранна д;»*вм мяяяеаха
водъ строгата ковтрода ва В. И. Баева
оть 13 т. в., българският!, лев* потира
слремо всички чужда валути едво чувствателво оодобреая*.
При все това воложеваето ао отаошеаяе яа цените ва артикулите оть
разни видове яа Варвепекот-о прамвде
ве се много юм*ви. Като например*
Нолонижлъ. Отделяйте яргякуля огъ теза
вядъ ямат* следвате цени: гахарь евтва
28 лв., аахарь яа квадрата 30 лв., ка
фе 1 кач. 74 де., II чат. 72 лв., орял
п.ювхявски 21 дв., яеиавекя 19-60 дв.,
мгадмяяскм 19*50 дв., английска 16 лв.,
пипер* черев* 65 лв., нннер* червеи*
38 лв., ча! I кач. 180 ,ш., 11 яач. 160
дв., мегдани гсмлекг екстра 28 ал.,
дубд* екстра 30 лв., сюмфиор* 32 де.,
саедияляте 33 ли., дубд* сиецвяляте 38
дв., масло д*рв. айвадвйеко 58 дв.,
критско 56 лв., имтидинско 46 лв., су
самово 45 дв, памучно 39 лв., вокосояо
50 лв., .соя" 45 дв., лммоиоиа кясдога
110 лв, кристална 120 лв,, Оахаръ 70
ли., внвиовъ 120 лв., капела 80 дв.,
карамфил* 130 дв., авасов* 35 дв.,
сапун* айеалпйскя 36 лв., крятскя 36
марсядекй каса 30 кгр. 950 лв., свещи
I кач. 55 ле., II кач. 50 лв., III кач.
45 лв., восък* местен* 90 лв., пара
фин* 20 дв., вишадъръ иа буци 32 лв.,
ва калъпя 35 дв., нлфталян* 15 лв.,
тамян* 65 лв., егница варели 9 лв.,
фастькъ червея* 28 ле., сода обаввовевва за пране 5*50 лв., каустик* 14
лв., син* вамъкъ 10 лв., соль каменна
германска 3*40 лв., хорска 3*80 лв.,
сардели каса 1800 лв., макарони и фиде
14 лв., рошкови 11 лв., лимони каса
650 лв., портокали каса 800 лв., докумъ
40 лв., фурми 45 лв. тахъя* 35 дв.,
торби 45 —46, даиГмояе белгийски каса
1000 лв., к*н» 80 дв., ЧАЛЖЛ английски
165 лв., тяга аа амбададгк И лщ„ ке
сии 13 лв., .целебни 18 лв., сяра 8 лв.,
сивка за пране 30 дв., коюфов* 15 ***••.
смола 11 лв., зачка 6 лв., гяжд 70—НО
лв., канап* 140 лв., вървя 95— Ю5 л».,|
лика 17 лв. в рафил 17 лв.

Презъ изтеклата седмица въ градска
та скотобойаа е нсклапо следния доби
тък*: 168 глави едърь рогатъ добитък*
далъ П9135 кгр. месо н 670 глави
дребен* добитък* далъ 16283 кгр. ме
со, или всичко 847 глави едър* и дре
бен* добнгькъ дали 34718 кгр. месо.
Презъ това време е унищожено: 1 водъ
110 кгр. оть Генерализирана Туберкуло
за, 2 овца 12 кгр. оть силно изтоще
ние и ма&ршавость (Еахекцня). 1 овца
7 кгр. ог Агония. 1 свиня 60 кгр. оть
Цнстицеркусъ Цедулозисъ и 1 свиня 50
кгр. оть силно връвоизлияняе оть удари
в притискане.
Прверно е 7821 литри млеко. Съставенъ е едннъ акть за продажба ва мле
ко безъ нуждната санитарно-ветеринарна
яннжка. Унищожено е 107 кгр. отвара
негодна за консомация.
Съставени ех 8 акта за продажба
на свини въ градския пазарь безъ нужд
айте свидетелства за произхождение и
здраве,
„••
Направени ех 37 ревизии на рабо
тилниците и магазините, въ които се
преработват* н продаватъ месни консер
ва и 43 такша на общинска хали и
месопродавиици гЬ въ "Снтето**.
Проверени съ всички продукти оть
животински произход*, внесени въ града
и нанесените такива ва градския пазарь.
Проверена е всичката риба вянееепа
за продаване в* рибното тържище.
Издадени съ свидетелства аа изиосъ
въ вътрешност* ва Царството: 100
кгр} разнв салами, 60 кгр. шумки, 60
кгр. пушени костнци., 60 броя мокро
Ианифактура: прожда „пресукаиа
солени кравешки кожи 672 кгр., 1400
английска пакегъ 8 1 0 лв., мяяалата сед
.кгр. овча непрана вълна н 4600 броя
мица; 800 лв,, Америка I 780 лв. м. с.
хокрр солене овнешки черва.
750 лв., Индия П 660 лв.,, в. с. 640
- . Издадени ех свидетелства за износъ
жв.1
сулавъ вталвявеси 590 лв.,* м. с |
въне оть пределят*. на Царството: 18000
640
лв.,
Индиго I въвракъ 950 ли., ,ж.{
кгр. вълнени парцали,
;с.
950
лв.,
Пндвго I сулавъ 760 лв,.!
йздадевв съ^З «идетелства за праШ.
с"700
лв.,'
Настърган вавракъ авглЛ
вособственость - на едърь добятъкъГ '
820—1080
ла„
м. с. 850—1100 л».|
Констатврава 1 бесяа „котка, оть
Кастарлия
сулавъ
7С0 лв. и. с. 680 лв. *
която съ ухапана Ь лаца, «овто се
;
Тяре
за
^ораяв
250
лв. в. с. 240' лв. |
•{шратиха -ва автмрабачво' хЪжуъ&ие ш~
Прежда вълвева иества 250—350 лв.,!
Павукъ еуровъ 80 лв. м. с. 75 лв. Ха-,
\
Отрови» %,а убити \\чтп>
и ^17
се 80 с/и шир. 28 лв. ш. с. 30 л».,
•вразднем^кв^а&щя! вучетв. {
' \
90!с/м шир. П ла. в. с. 38 лв. Васма
• Лекуват, с вевчква ааболел общнп—
«иЬйсва 28 лш. ж. с. 24 лв. Х(иаяд-|
«ха добитък*.
\ __ I _ ' ? __ }. _
сва 35 **. *?Щврк |30 л . Фтеяъ »60
I
лв^^ дои* 35 дв. 1^евн§* 32 да. %,ъ\
26 лв. Ковцн *200 ярда гроса 118Г&0
I

I
I

Огршщ* 8
лв., 400 ярда 2097*15 лв., 1000 яр»
3751*15 лв» Нетва * 1—2995-40ла.
в. с същвге цевв.
Шелеирвя. Щввтк ва артакуд-гт*
о п тоя мед* имат* «дяо воавшеане от*
1—2 лека.
Ж*яЪщ врофашграво 10 да. оутреля
10 лв., жглгао 6влгк1сьй 8 да., ва вреаордв |*рмавсяю 8 л»., ва свобв ввръаая 8 л*., шведско желШ 16 лв., белгт1ою а» обли пръчки 8 да., чевбердявъ
10 лв,, швяа 8 лиц ййдкаа* 20 лв.,
т«л* боддква 18 лв., гадвавягвраяа *20
лв., ттт 14 лв,, дахарява лБедъша
12 лв. галвавваграва 28 да., шнмве
каса 1050 лв., стовава 28 лв., «яввъ
32 д*.„ олйао 25 лв.
Кожаро обущарски стоки. Сгок* *-*досгапчея*. Ирястягаяяя слабя, търс*вая сащо. Теядевцяя твърда. Цевят*:
клееле френско 160/200 ла., ягадаж».
ско 140/155 лв., б*л1ярск« 80/130 да.,
меш»»* 61** 106/120 ла., >уф*^ '«Т»»*
българска 160/200 лв., ^ряс-двусъ
80/90 да., шевро грвзоя* 80/)05 лв.,
юе»ро ворведвусг йО/80 ла., аокцв
180/2ОО лв., клечки ла ос>|щ* 22/25
лв., гаадея йбущврекя 24/28 лв.
Горивни материали. Дгриеяя ввгляща: калем* 2. 40 л*., смесрая 2 ла.,
гал^ .Дстра* каса 420 лв., йалнвяо 10
лв,, .Нафта" —- я!ма, Рускя каса 8С&
дв,, вадввяо 9 лв., бсв1вяъ 720 в 17*60
лв., 746*/» 17 лв., 762*/» 16*60 дж„„
газьол* об>шнт*иъ отъ цястерва 4*50
лв., отг варели 5 лк,, катраяъ 12 лв.,
масла минерални отъ *<
. —1Н лв., 6«яръ
50 дева.
* .

За данъка върху
общия доходъ.
Съобщава се ва г. г. граждляятъ, че
съгласно чл. 16 отъ какова ва данъка
върху общяя доход*, Варяевевото Окр.
Фяиав. Уорамевяс покавва веачкя дадъкоодатци от* гр. Варна я Варяевска
окодвя а* сровъ отъ I—31 яяуярк!
1924 годник ха оодахътъ хекдарашга аа
облагането кмъ с* хаяъка върху общяя
доход* ча фввав. 1924/925 г.
Ч«ио»циците яа охражяа я общявека
слуяцГ», търтжка камара, г*я вре чястявг)» бавкя я акивоверия друасгетна,
воят» аодлмкатъ «а обще<*т»;въ аоятрадъ,
са длъжвм ха ярядагатъ към* драдарайядга гя удоою-я-репяя отъ учргждеяарте, въ ао«?то служат*.' яъ ж т » да с*
уклйаяя яодроЛво ясччкя водучеяя »р«ягъ
годяяята ваалатя, гмяагражлеяяя, тая*
твевв, дявяд*?«гя, баядатяа киртяра, об
лекло, тъпзепт я др.
Чиновятеятй яа държаиа едужГ* в*
ВОСЯЙО яямичдяягк певсяовтрв, в4ва ха
подават* декдараавя аа доходят* СВ ОТЪ
ааплата, игияаграакдеамя в'лячва, в ва-*
« е д с т я я а веясяя.' Но тял от* ч-ъхъ,
воято яватъ страявчяв хоходя, като
ввсява сто1яост* отъ собствена» »лядмац! *' *Р- трМва да оодадътъ дяшра-;
ци'яа твя ся хохохв.' ' *'у* " л "".- :*.*
' Тръбва дв водадътъ д^иарми • %;
тва чввоювдя, която с*"рюхтщ \ал**
вааустяадя службата орех* течеввето вв
1923 годяяа аа дохода. ке§то"ввв*в; т[
врая ва сводов годява отъ; раШ^Щ^С
то'.еж лзяърпшая след* ^««утв.сиа^/ва»/
слува-кта.'
':-'"""1'' * * * ' ' ~*

УЬУиУг-пг^н 1 !

....... Данъкоплатци, които не подадътъ дежларацая въ определения сровъ, ще се
навазватъ съ глоба и жанъкъ въ троенъ
рззмеръ, съгласно чл.; чл. 3 0 н 32 отъ
закона ва данъка въъху общия доходъ:
Декларачивте съ отъ стойность 1 л.
н за гр. Варна ще се получаватъ стъ
Варнен. Окр. Финан., Управление, а въ
селата отъ общинските кметове, или кмет
ска наместници.
Следъ попълването нмъ ще се пода
вай» срещу разписки въ града при съ
щото управление на определените ва
цельта чиновници, а въ селата на общ.
кметове,
Декларациите га гр. Варна ше се
прнематъ по следния редъ и дата:
1) I участъвъ оть 2 — 4 1 1 9 2 4 г.
2) Ц
.
„ 4—10, „
3)Ш
„
, 10—16, „
• 4)1У я
, 16-25 „ в
5) V
,
. 29-31, .
.^-•••••в—.•.—•.--.•—.-..—•——.-.• I •
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Варненско Градско Общин. Управление.
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ОБЯВЛЕНИЕ
.

№ 34104

гр. Варна, 19 Декемврий 1923 г.
Обявява се, че на 28 Декемврий т.
г. въ 4 часа следъ обедъ въ помеще
нието на Варненското .окръжно финан
сово управление, ще се почне спазарявавето доставка разви канцеларски ма
териали и принадлежности за общината
презъ н. финансова 1923 година по
части или нзцело —по доброволно съгласие.
Отъ Общината.
•Н

<••••••

• Ш — — П . . « .

Вроа $ .

Варненски Общински .рестнивъ

Страияца 4

,•

_

• „•

Явна благодарность.
Настоятелството на Родителско
учителския комитета цри Варн. Дев.
Гияназия благодари сърдечно на след
вате учреждения и частни лица. ко
ито се отзоваха най благосклонно
къмъ тяхната молба за волни пожерт
вувания тай необходими за организирването и закрепването благород
ното дело, сь което се заеха те —
Зреждането на безплатни ученически
.закуски за .бедни ученички при гим
назията^
"* _
.Сеяаськь на дарителите ;
Бъдгар. Генерална банка
Д000
^
Търговска „
1000
Франко-Българска .банка
1000
Я,»Р$ Вед»овичъ,.« Д4е
1000
Балканска Паяка
дооо
-|1ейчевъ "Л Даталшнсви
рю
Акционер, банка ^Зацредькъ" ,200
(Ьфвйска банка
.500
Дружш-во ^Вадно"
.300
Аддрей .Шотевъ
Дщжеещю Д9р.аужь
,зоо:
Ктх Лст^овъ & Со
;.;50о;
юя.\~-7$яяовь
,
500
Бр.Шлмовн
,<зоо;
Авгернвиди
Ддружество Йнгдеси
/'
А в . ^ е т о в * , . : ;.;:.:.•
1.100

1йз^ |Црчевъ Д ..
Н. "Ввдаевъ "'- .'.
В. Дрквжед* ';:..',.'. Г; '
Т^Щтцввь,, ]__,', .*../,,.г"../

;аоо
• :Ж

$рь Танковр

ом»

щ

лерт*та : ще се отпразднува 20, годишна.
ната д^йность въ, областата на музавата на нашия съгражданннъ Коста Тодоровъ. За, цельта е съставенъ общо?
граждански комитетъ подъ председател
ството на Кмета П. Стояновъ. Комитета
ванисвсичви.председатели на врлтурнопросветнтелннте, спортни и др. друже
ства да взематъ участие въ праздненството, което ще се извърши въ Юнащвия Салонъ.
:•->!..,

Явашчневь
Дрогерия „Пано"
50
Пазаръ „Парушъ"
20
Г-нъ Лабаковъ
100
Цукато
50
В. Влъсковъ
130
Инж. Дабковъ
200
Банка за Народенъ Кредитъ'
500
Бр. Золасъ
500
Бр. Теневи
300
х. Иовковъ •г
Ив. Маневъ 1 торба брашно
300
Т. Миневъ
150
Рафаелъ Барухь
50
Синове Майеръ Ашеръ
100
Б р . Генови
100
Акц. Д-во Съединение
50
Детровъ—Лазаровъ & С-ие
50
Геновъ—Арнаудовъ
200
Ат. Николовъ,
100
Исакъ Еокашвели
50
Каракуневъ О-.е
50
Демирови
50
Еленска Банка
80
Нисимъ Геронъ
50
Китринопуло
50
Павловъ
40
Вас. Тоневъ
Фабрика „Прогресъ" 2 топа американ
Фабрика „Сила" 1 торба брашно
Ан. В. Камбуровъ 2 кгр. маслини
Г-нъ Дюрони Ж .
ЮО
Г-нъ Ем. Радели
200

Получиха Св въ Общината пенсион
ните книжви на военно-инвалиднигЬ пен
сионери, раздаването на които ще'за
почне отъ понеделникъ 2 4 того. Вейкикойто ще получава нова пенсионна книж
ка ще представя на чиновника по пен
сиите старата си такава и ще внесе 7
лева такса:
.,-..• ч. .• .,: •
На 2 0 Т. Ш. парахода „Варна" за
мина направо за Марсилия съ пъленъ
товаръ храни; въ* същия день пристигна
парахода „Фердинандъ" и разтовари 20
тона разни стоки, и въ понеделникъ на
24 т. м. замина въ презъ Бургазъ на
право за Марсилия съ пъленъ товаръ
храни, Приема пътници.
Жилищната КОМИСИЯ привърши пред
приетата анкета п за въ б&даще се установява старото положение на прием
ните дни.
Вторнивъ и схбота до обЬдъ посе
щения при председателя. За разни справ
ки само презъ днитЬ, вторннкъ, четвъртъвъ и сгбота тоже до оббдъ, а молби
се прнематъ въ всеко време и, всичка
дни. За знание на гражданството, чезаповедьта на кмета, съгласно която ~ра^~
ботното време въ общината въ сжботния
день. презъ седмицата е отъ 8—13 (1 ч.)
сл. обедъ се отнася н за жилищната ко
мисия.

ХРОНИКА
Отъ отпустнатия кредит на общината
е изтеглено до сега отъ. Варненския
клонъ на Б] Н. Банка сумата 1,300000
отъ които 1,100,0000 съ раздадени за
плати на чиновниците за миналите ме
сеци и една сума отъ 210,000 е дадена
на училищното настоятелство.
Изплащането продължава последова
телно по отделения.

Получено е нареждане въ Варненс
кото Окр, Финан. Управление отъ Мини
стерството на Финансите да се събвратъ
усилено недобори и текущи данъци.

Въ понеделникъ на 24-й т. м. ве-

Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните болести а града.
от 10 декемврий до 20 декемврий 1923 год.
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