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та година снъртностьта. е 8 6 % . Презъ
фискува въ полза на общината, а лвце"
1903 г. на 1000 д. отъ населението съ
то да се подвежда подъ отговорность.
ваболели 5 3 д., а презъ 1923 год.—
Трета точка отъ дневния редъ б^
На 26 декември 1923 г., въ 18 ч.
6*1°/оо. Отъ проучване на статиетичви^е
вгпроса за кръчмарските патенти. По
биде свивано заседание на Варнен. б.бщ.
данни докладчика дохожда до заключение:
тоя въпросъ следъ изложевието на стар
^вгвениченъ съветъ, което се откри отъ
1.
Че
болестьта
скарлатина
е
епидемич
шия общински лекарь и размеввта ва
председателя на общинската тричленна
г
на
сир.
постоянна
бодесть
за
нашите
мисли Хигиеничния съветъ реши: дава
комисия - П. Стояяовъ. Следъ прочита
градове
и
села,
и
2.
:
Че
периодично
се 6 месеченъ срокъ на кргчмаригЬ за
не. протокола отъ предидното заседание
скарлатината
се
проявява
въ
форма
на
да снабдятъ заведенията си съ собстве'старшия общински лекарь Д-ръ НедЬлостря
епидемии,
които
обхващатъ
много
ни отходни места. Колкото се отнася до;*
ковъ докладва развоя на инфекциозните
местности,
заразяватъ
много
лица,
пре
бирариите,
то, ако последните нематъ:
болести презъ годината. Той най първо
димно въ детската и школна възрасгь,
отходни места, ще бадатъ закрити.
изложи хода на сварлатинната епидемия,
и
увисатъ
също
и
по-вече
жертви.
Огъ
Заседанието се заври въ 20 часа.
жрято отъ начало на годината до 20 де
научно
гледище
тези
проявя
ва
болесть
кември е дала въ I уч. 17 заболевания
та се лесно сбясняватъ. Изглежда обаче
«ъ; 1 см. взходъ, въ I I уч. 34 заб. 1
че га опустошенията на скарлатината^
ем. изх., въ Ш уч. 19 заб., 2 ум., въ
покрайдруга причини, *указватъ- влияние*
" - « Р ~ Г . - т " з а б . 13" у м . , Т уч. 96Г заб.~
сжщо
метеорологичните
и атмосферни
. *
%ум., въ VI уч. 3 заб. и Ш уч. 15
условия.
* *•
заб. 1 ум.
Еоременъ тифъ презъ годината е
Споредъ запов-Ьдьта на Тричлен.
V Всичко съ заболели 311 д., отъ
имало 41 случая, отъ които въ1уч. 1 сл.,
комисия Л» 237 отъ 15 декемврий
конто 27 е а умрели. До м. септемврий
въ II уч. 2 сл., въ Щ уч. 3 сл., въ
т. г. съ която бе определена цената*
заболеванията съ били незначително, а
IV уч. 16 сл. съ 2 умрели, въ V уч.
на хдеба и че за въ бл»даще вейка.
следъ това броя имъ започва бързо да
11 сл. 1 ум., въ "Ш уч. 4 сл. 1 ум.,
седмица ще се определя цената:
расте, като презъ третото десетодневие
отъ Трудовото бюро заболели 4 души, и
му, счете се за нуждно да съобщикъ
на м. октомври достига максималното си
умрели 4. Умрели всичко 8 болни, което
на гражданството, че понеже цените
развитие (52 сл.). Презъ м. ноември засъставя 19-5% смъртность.
на житата съ колебливи, то цената
4рлеванията, ако и още многобройни,
Ларатнфг: въ Ш уч. — 1 сл., IV
на хлеба до 7-й I . 1924 г. си остат .
пеказватъ тенденция къмъ намаление, а
уч. :— 3 , V уч. — 5 сл„ всичко 9 зава същата. Въпреки това задлъжеи - р е з ъ м, декември е п и д е м и я т а
болевания а умрели вема. Заболеванията
нията на всички мелничари и Х.ТБвече- п р о г р е с и в н о
намалява;
отъ коременъ тифъ се длъжатъ както
бари да зявеждатъ книжа, въ които —
Болестьта
изглежда да се при
изглежда не на водата, а на зеленчуци,
ежедневно да вписватъ отъ кого кол
ближава къмъ своя край. макаръ „епвплодове или на замърсяване па почвата.
ко торби брашно и по каква ц1шасж ку-, . I
демпчсеката опашка* да продължи още
Дифтиритг: е имало, презъ годината
пили и продали си оставатъ (шцитъу
извеетно време н възможно е да даде
16 случая, отъ които въ II уч. 2* сл„
защато такива сведения водени найоще нови избухвания, отъ заболелите до
1 ум., III уч. — 2 сл., IV уч. — 4 сл.
акоратно ще служать за контрола.»
сега 311 случая, 107 болни или. 3 4 %
V уч. — 3 сл. VI ' — VII уч. 3 сл.
на прихода в разхода. Н е спазилите
съ били на възрасть отъ 1 до 6 год.,
Брусница презъ годината съ отбеле
това нареждане ще бждатъ глобява
отъ 7 до 20 г., ученици съ заболели
занн единични заболевания. Напоследъаъ
ни съ 500 лева глоба.
162 д. или 5 2 % , отъ 7 до 20 г., не-- съ констатирани по-вече случаи въ I
На основание чл. 69 и 24 отъ .
ученицв, 14 д.,. а възрастни е имало 10
отделение на основното училище »Св.
закона за ГрадсквтЬ Община и чл.
м. 13 жени или 7*4%; Всички заболели
Методи", което поради това и се разпустна.
чл. 4, 5, 6 и поеледующит* отъ за
отъ скарлатина съ били отъ 231 къщи,
По доклада на старшия общински ле
кона за праздничните дни и йвд1шотъ техъ въ 175 къщи е имало но 1
карь станаха не-големи разисквания.
ната почивка, съ заповъдь ^ 2 4 4 .
боленъ, въ 4 1 кхща по 2, въ 12 къщи
отъ 17 декемврий т. г. се нарежда
Втора точка отъ дневния редъ бе
т о 3 ' н въ 5 семейства по 4 болни.
всички заведения, театри кинемато
вземане мредпазни мерки противъ Чума.
графи, утра и други забави въ празСтарши
Общ.
лекарь
изложи
какви
~ Докладчика е събралъ достатъчни
днични дни да бльдатъ затворени д о ' ;
мерки
се
препоръчватъ
въ
случая.
По
данни за заболеванията отъ скарлатина
11 часа преди обЬдъ.
негово
предложение
се
реши
да
се
из
ва. единъ пернодъ отъ 21 год,, отъ 1903 '
Нарушителите на запов*дьта щ е
пращате
и
задържатъ
паспортите
на
до 1923 год., и намерилъ, че за това
се
гдебяватъ
съ глоба до 500 дева.
пристигналите
отъ
заразените
места
пъ
'гр.6ме въ града Варна е имало три скар*—
Възлага
се
на административните^
тници
въ
санитарното
отделение
при
латинни епидемии: презъ 1903 г., 1917
и
полицейски
власти, и на всички."
общината
докато
измине
периода
на
ме
г. н 1923 год. Презъ първата отъ тия
общински
служащи
да следятъ :ш;]
дицинското
наблюдение.
Реши
се
също
години съ заболели 190 д. съ 15
точното изпълнение на запойдьтаи 1 ;•
смъртни изхода, което дава 7*8% смърт- * да се изисква отъ пристигащите пътни
Противъ нарушителите ще се съста-"
яость. Презъ 1917 г. епидемията е била^ ци5 парнченъ валога 300—500 лв., кой1
вятъ актове и се представата" на>*
то -' въ' случай, че не се яви пътника
ночааба: 117 заболеаавия съ 10 укрели,
Тричленната Комисия за налагани»
на медицинско наблюдение да се кон
или 8Ч»%,смъртность. Презъ настояща
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споразумеВтъ" върху избора на 'третото
вещо лице то ще бъде назначено ц&
споразумение между Министерството на
Предъ видъ, че много отъ преброе
Ваишн. Работи въ София.н Легацията
ните яа 31 декември!» 1920 г. жителя
на Кралството на Сърбате, Хърватите
и аапнеани по регистрите за населението
и СловенцитЬ. Разноските за заключе
яа общината, а друга записани въ по
нието на вещите лица ще се понасят*
следствие като прпелмеоп или бежанци,
отъ собственика.
следъ известно време по различни при
Оценката ни имотите ще требва да
чиня, ся яаоуствалп града и сега жисе извърши до 1 Априлъ 1924 годена.
веятъ въ други общини на царството
Определените еуми ще се изплатят» и
или въвъ огъ него, безъ да еъ деклари
левове по яа нолевина въ течеиие на
рали тога предъ общината, а продължа'идните две бюджетни години 1924/192&
ватъ да фигурнратъ и до оега но реги
, и 1925/1926-година.
/ ? _г
стрите ва населението и по избирател.
подписанъ жежду делегатите на сме
' ' Сградите на Сръбско-Хър^атско-Слосписъци на общината, вследствие оа ко
сената Българо - Сръбско - Харватско вейский поданици, отчуагдеви нъ Бълга
ето ставата причина да се водятъ, като: 1 Словенска комисия на 26 Ноемврий
рия следъ войната, възъ основа ва за
жители и избиратели на общината, ко
1923 год. по икономическите въпроси
кона за отчуждаване сгради за държавг
гато фактически те не съ такива, то за
.засегащи поданниците на двете дър
на, окряжна и общинска нужда ще блг
да се избегната въ бъдаще подобни грешки •-.
жави, за сведение и довеждане до
датъ. повърнати на собствениците въ
и опущения, съгласно зановедьта, № 243
знание на заинтересоващите.
ерокъ отъ четири месеца отъ дена на
отъ 26 декемврий 1923 год., начкная
подписването на настоящия протокодъ.
Въ
момента,
когато
пълномощниците
отъ 2 януариП идущата 1924 година до
4) Царство България ще задължава
те па Царство България и на Кралст
31 с. м-цъ включ. всички граждани-взвъ бадаще, когато ще се изнлащатъ ку
вото на Сърбите, Хърватите и Словен
биратели еж длъжии да донесътъ, лич
ците
цоднисватъ
конвенциите
яа
цредапоните и амортизираните облагации на
но иа визиране избирателните си книжки,
ванве
на
цресгжпницн
за
еждебна
побългарския
4:Чй0/в златецъ заемъ.отъ
безъ каквато визировка, избирателите
1909 год. да присмята едипъ номвваньма да блдатъ допустнати да гла- мощь и. за безплатно лекувание на бед-,
пи
болни.
ленъ
левъ по четиринадесети (14) златна
соподаватъ въ предстоящите избори.
сантима,
ако носителите на тия купони
Членовете
на
смесената
Комисия
на
Визироввата ще се извършва отъ
или
облигации
съ подданици на Крал
Царство
България
и
на
Кралството
на
специално натоварени за цЬльта чинов-.
ството
на
Сърбите,
Хърватите и Сло
Сърбите,
Хърватите
и
Словенците
изя
ннци ьъ цомещбнието па Общ. Управ
вявай»,
че
възъ
основа
пълномощията
на
ваците.
И
{плащането
ще
се извърши ори
ление за избирателите отъ 1-й градски
своите правителства, освенъ изработва
спазването на същите условия, подъ
учаегъкъ, въ помещенията оа Н, III,
нето
на
тия
конвенции,
постигнаха,
нрезъ
които се извършвало до сета изплаща-'
IV, V и VI полицейски участъци аа из
време
на
работата
на
комисията
съглас
пето
на горните купони и облигации п
бирателите отъ квартала „Сесъ-Севмесъ"
но
върху
следните
решения,
които
ще
динари
на м4сто на левове.
— въ канцеларията на тамошното кмет
важатъ
и
ще
иматъ
ежщата
сила,
както
5)
Кралството
на Сърбите, Хърватв
ско Н-ство,
, самите конвенции:
и
Словаци
ще'
облелчи
въ бкдаще още
Изпълнението ва зановедьта е въз
1)
По
въпроса
за
реституцията
на
по
вече
завръщането
на
емигрантите въ
ложена на статистическото отделение при
„предметите.ценоедат*
отаети
ртъ
Сърбия,
шегова тернторя и хце. ииъ4 дава_да. аа^. _
—-щщвяата^'••• - •' :?. " ^ -~~:презъ време на войната Царство Бълга
широки основи разрешение да се върнап
Гръцко Българската Емиграционна
рия продължава още съ два месеца огъ ~ въ родните имъ места при : условия, че
подкомисия въ България известява,
деня. на подписването на настоящия проте ще се задължатъ да бкдатъ лоялна
че, Варненския гражданинъ Щерю
токодъ срока цредвиденъ въ чл. 125 отъ
граждани в че ще^ се ! покоряват* въ
Днмитриу I I уч. ул. „Фердивандъ"
договора въ Ниой за изискване и. нами
всеко отношение на законите ва Крал
№ 2, кандидатъ-изеелникъ, е иоисране «на тля предмети и цевости, при
ството на Сърбите, Хърватите и Сло-;
каяъ отъ същата подкомисия въ Бълспазване на схщитЬ условия, които са
венците."
. °'- ; ' ;- •-'-•-••' •'•:; >
, гария, възъ основа на правилника за
предвидени въ чл. 125 и се,. задължава
.
6) До като се не, разреЩи' Ьъпроса
взаимното и доброволно изселване на
да предаде въ.сррах отъ,/единъ месецъ
за двойките поданства Кралството на
Гръцко ВългарскигЬ малцинства (в.
отъ деня на подписването на настоящия
Сърбите^ Хърватите и '• Словенцит4 ще;
,Дърдгапенъ- веетнвкъ* бр. 68 отъ
протокодъ. списъците на отнетите огъ
счита за свои поданици: всички -лица,'
28 юний 1922 год.) да бъдатъ лик
Сърбия. нрезъ време на окупацията и
които са емигрирали въ Българея след*
видирани следните му имоти:
иродадеви па публичепъ търгъ предмети,
Букурещкия миръ отъ 1913 год. и не
както и спиежцчте на депозитите на
I) V* к*ща въ ул. „Фердинандъ"
съ постъпили ве България на публична
сръбски поданици, вложени презъ. време
-^ 2 съ засгр, пл. 150 кв. и. и дворъ
служба, нито е» дали клетва на Българ
на окупацията въ Българската Народна
40 кв. и.: Чг къща на единъ етажъ
ската държава. Лицата, които еж окон
Банка.
. ;
върху 40 кв. м. застр. планъ в двете
чателно емигрирали въ България пре)от
къщи при граници: п&ть, наслед. на
2) .Правителството на Кралството 'на
Букурещкия . миръ отъ 1913 год. щеД. Оавовъ, наследниците на Я . ВълСърбите, Хърватите и Словенците . се
бадатъ считани отъ Кралството на Сър
чевъ, П. Парасковъ; 2) Ча магазин
съгласява да се дигне секвестра отъ имобите, Хърватите и Словенците за бъ*въ улица „Солунска" .& 472/17, пост. . тигЬ на българските поданици, които се
гарски поданици.. , ,
пл. 50 кв. н., съ дворъ 50 кв. х.
памиратъ на територията на Кралството
7) Кралството Сърбите, Хърватите'
едноетажна при граници: Наследни
на Сърбите, Харватнте и Словенците и
и
СловенцитЬ
ще даде . нареждане А*
ците на Мистакидн, наследниците на
тия имоти да се върнатъ на техните
своите, -митнически власти, да бъдатъ
Т . Пастиевъ и пъть; 8) Хавра въ м.
собственици или на пълномощниците на
предупредителни :къмъ бълтаррките по»'
Св. Никола" огъ 1 декарь съ гра
собствениците.
даници,
които, минаватъ презъ територия
ници: 0 . х. Димитровъ, наследницитЬ
3) Царство България се задължава
та
на
кралството
и носятъ съ себе ек '
на Т. Пастиевъ, Д-ръ А. Ксантовъ,
да изплати на поданиците на Кралство
ценна
валута,
—
а
особенно: къмъ онял
Наумовъ и Евксиноградското шосе;
то на Сърбат*, Хърватите и Словенците
отъ
тЬхъ,
които
сь
неграмотни.
'
и 4) Хавра въ м. „Рупи* отъ единъ
чиито имоти с* отчуждени въ България
8)
За
да
задоволи
специалните
рекла
декарь при граници: Хаджи Валеавъзъ основа на закона за Трудовата
мации, подигнати отъ страна на отделни
мовъ, Н. Енчевъ, Хараламбевъ.
Поземл. 'Собственость, петдееетъ на сто
поданици на Кралството на Сърбят*,
Като съобщава горното, подко
(50% отъ сегашната цеаа на тия имо
Хърватите и Словенците, Царство Бъл
мисията моли всички ония дица, ко
ти. Сегашната цена на всеки имотъ ще
гарин ще даде сума отъ четири милиона
ито възвамеряватъ да се противопо
се установи съ заключение на вещи
петстотинъ хиляди (4,500,000) лева, кое
ставяте на това ликвидироне, като
лица. Българските власти ще назнача
то, разпределение, както и начина на
с # уверени, че притежаватъ законновай. едно вещо лице. Собственика ще
изплащане съ установени въ заседанието
установени права върху гореописания
назначава друго, а двете вещи лица,ще
на смесената комисия отъ 22 Ноември!
инотъ да установятъ това предъ Подизбератъ трето за председатель. Въ слу-.
1923 год. ..... ... ,\,,\ г . ;,;"•','.-V,;, .? •^•-:
• комисията дисмонновъсрокъ отъ 30
чай, че тия две лица не могатъ да. се' .
9) ,Цо,. въпроса аа разните си ; ся*-

йаказанвята,' каквато закона предвнхда.

дни считано отъ 27 декемврий 1923
год. съгласно чл. 3 0 на гореспоменатня правилвнкъ: Ако до изтичане
то на срока не се яви никакво про
тивопоставяне, ' ще се счита, че не,
съществуватъ никакви пречка и ще
се приегжпи къмъ ликвидация на
имота.
;
Адресътъ ня Подкомисията въ
Софис е : ул. „Узинджовска Л».1.

ЗаКдюшшвъ прошоКоАъ

БроВ 89.
реални рекламации, поднгнатн рть страна на Царство България н изброени въ
изложението, връчено на делегацията на
кралството на Сърбате, "Хърватите и
Словевцвт* съ пвсмо Д»4 отъ 19 Ноемв
рий 1923 год. на делегацията ва Цар
ство България, делегацията на Кралст
вото на Сърбате, Хърватите и Словен
ците изяви следното: . . - . . • - .
... а) Ще се огнася до вещи и ценно
стите, принадлежащи на български по
даници и останали презъ време на вой«
4
ната на сръбска територия. • Кралството
яа Сърбите, Хървати и Словенци въ
сровъ оть два месеца ще нзучи и ще
издаде най-благосклонно разрешение на
всички наведени случаи. Обезщетенията,
които биха се признали по тия случаи
ще се нзплатятъ чрезъ прихващане меж
ду Кралството на Сърбите, Хърватите и
Словенците и Царство България, Обли
гациите на Сръбско-Хърватско, Словен
ската държава еж поставени подъ секвестъръ, като собственность ва българ
ски поданици, ще бждатъ освободени отъ
секвестъръ съгласно точка 2.
. б) Що се отнася до двувластните
имоти, чието положение е вече уредено
отъ Нишкото споразумение, Кралството
на Сърбите, Хърватите н Словенците
ще изучи всички отделни случаи, изброе
ни въ изложението на българската деле
гация отъ 19 Ноемврий, ще издири ви
новниците и ще ги осадн да платятъ
обезщетението на ощетените собственици.
в) Рекламацията н а Българската
Главна Дирекция на Пощите, Телегра
фите и Телефоните ще се разгледа съ
аай-голема благосвлонность.
-- -~ •.. г) Кралството на Сърбите4 Хърватите
«'Словенците Ще повърне на ония бъл
гарски поданици, които съ изброени въ
изложението отъ 19 Ноемврий, петдесеть
на сто (50%) отъ сумнт4, които митни
ческите власти са имъ; взели като кон
трабанда, когато те еж преминавали
црезъ нейна територия.
10) Смесената .комисия.изказва ш>-аеланин, щото и отъ двете страни да
се направять улеснения на погранично
то население, когото то дири своя доби
тък», който е минадъ границата.
Настоящия протоколъ, койта се счи
та за санкциопнранъ отъ Високите до
говарящи страни, безъ да има нужда
оть каквато и да е друга ратификация
е "съставенъ къ два еднообразни екземп
ляра и вствива въ сила отъ депа на
подписването му, .

СВЕДЕНИЯ
й з ъ дейностьта на регула
ционното отделение презъ
м. Декемврий 1923 год.
1) Давърщи се номерацията и на
IV уч." и съ това се приключи номера
цията -на целия градъ. Номерирани"
35 улици въ V участъкъ, 69 улици
въ IV уч. 15 "улици въ II уч. 5 ул.
въ I уч.: 9 уличи въ I I I уч., или
всичко 123 улици въ града.
2) Приключи се снимката на за
грабените места, около памучната
фабрика, поради лошото време, й з асеренн еж всички места застроени
ва югъ :отъ * турските гробища до
памучната - фабрика. Необходимите

-, .,, Варненски Общински Вестннкъ
изчисления ц рнисаниц на плана
ще. стане.сега презъ зимата. ,,
.
, 3 ) Издадени съ 6 скици за час
тни, имоти. Направена "е снимка на
некои места отъ вънъ града.
4) Даденъ е ходъ на 7 преписки
по чл. 27, на 9 преписки по чл. 41
отъ закона за благоустройството.
5) Даденъ е ходъ на 34 преписки
отъ общъ регулационен* харнктеръ.
На Ветеринарното отделение за време
отъ 10 до 16 Ден. 1923 г. вллючително.
Презъ истеклата седмица въ град
ската екотобойна е искдано следния
добитткъ: 180 глави одъръ рогатъ
Добитъкь дали 21831 кгр. месо и
815 глави дребенъ добитъкъ дали
18924 кгр. месо, иди всичко 995
глави едъръ и дребенъ добигькъ да
ли всичко 40755 кгр. месо. Пр1зъ
това време е унищожено: 1 овца 6
кгр. отъ Генерализирана Туберкуло
за, 2 свини 63 кгр. отъ Циетицеркусъ Целулозисъ, 1 свиня 58 кгр.
отъ Трихина Спиралисъ а 2 крави
110 кгр. отъ Генерализирана Тубер
кулоза.
Проверено е 6315 литри прясно
млеко. Съставени еж два акта на
млекопродавците съ уводнено млеко.
Конфискувано е 30 литра уводнено
млеко, което се предаде на Град
ското и Окръжното Сиротопиталища.
Унищожено е на самото место в
литри уводнено млеко.
Съставени еж 3 акта на стопа
ните на свини, които нематъ нужднитъ свидетелства за произхождение
и здраве.
Направени съ 28 ревизии на ра-'
ботилниците и магазините, въ които
"се преработвай, и продаватъ месни
консерви н 39 такива на общински
те хали и месопродавниците въ „Ситето*.
Проверени съ всички продукти
отъ животински произходъ, внесени
въ града и изнесените такива на
градския пазарь.
Прокерена е всичката риба из
несена за продавание на рибното
тържище.
•
Издадени съ 5 п ъ т и листове за
износъ въ вътрешностьт.ч на Цар
ството: 134 броя мокро солени кра
вешки кожи 1700 кгр. (Ш броя мо
кро солени говежди коаш 1500 кгр.,
28 броя мокро солени биволска ко
жи 300 кгр., 135 кгр. разни салами,
10 кгр. шумки, 10 кгр. пача и 120
кгр. свинска козина.
Издадено е 1 пътенъ листъ за
износъ вънъ отъ пределите на Цар
ството: За Америка 260 кгр. овчи
солени черва.
Издадено е 1 свидетелство за правособственность на едъръ добитъкъ.
Констатирани съ 2 бесни кучета,
отъ които има ухапани 4 лица, ко-.
ито се испратиха на антирабично
лекуване въ Оофия. Отровени и убити
6 кучета и 1 .котка.
Лякуванъ е всичкия заболелъ .об
щински добитъкъ.
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Ле 34641 ,
гр. Варна, 24 Декемврий 1923 г.
Въ допълнение обявление Л- 3338Б
отъ 10 тото, публикувано въ държавен*
вестнат, брой 213 огь 18 с. м., обя~
вява се на иитересующит4, че ва 3
Явуарий 1924 гол., въ 10 часа пред»
об4дъ въ Варненското Оврхжно Финан
сово Управление, ще се проввведе търг»
съ ЯВНА конкуренция печатането ва
Варненски общински вестнвкъ до 31
Мартъ 1925 год.
Приблизителна стойаость 32000 ла.
Залогь 10*/» въ банково удостоверение
в документи съгласно закона за бюдже
та, отчетвостьта и предприятията.
Отъ Общината.

Обявление
*• 34542
гр. Варва, 24 Декемврий. 1923 г.
Въ допълнение па обявление 3& 3338Ботъ 10 того, публикувано въ държавевъ
вестннкъ брой 213 отъ 19 с. м., облвява се на внтересующнте, че на 3"
Явуарнй 1924 год., въ 3 часа сдедъ
обедъ. въ Варненското Окръжно Финан
сово Управление, ще се произведе търг*
съ ЯВНА конкуренция, отдаването подъ
яаенъ ва 24 общински ниви въ развя
мествоатя на Варненското землище, в»
време отъ 1 Ноемврий т. г. до 1 Ноемв
рий 1926 година.
Първоначална цеаа и залога ще са
опредблягь въ дева на тарга отъ гърле
ната комисия.
Отъ Общината.

Обявление
* 34745
гр. Варна, 26 Декемврий 1923 г.
Обявява се, на 5-й Януарий 1924
год., въ 10 часа сутринмга въ помеще
нието на Варненското Окр*жво Фявавсово Управление ще се цроиаведе спазаряпане по доброволно съгласие отдава
нето на иреднриемачъ събирането общин
ския нриходъ „ШГШЗАПЪ* за време.
огь сключване договора до 81 Мартъ
1926 година, като продължение отъ
снамрянаието за същата цел* отъ 12
Декемврий т. г.
Отъ Общината.
ОБЯВЛЕНИЕ
56 34367
гр. Варна, 23 декемврий 1923 год.
Въ допълнение ва обявлението .«*€
33398 отъ 10 того Варненското Град
ско Общинско Управллние обявава на
г!' г. гражданите, че оиисъцкте на п*т*
ноаовинвчарите — колари, които ще отбиягь общивеката пътна тегоба ва 1924
год.,с* вече готови и разленени въ по
мещението на общинското упраслевае.
Умоляватъ се гражданите ПЖТНОПОвинмчари-ноларк да премедатъ списъ
ците и ако забележатъ, че с* незаковв0
вписани въ гЬхъ, или забележат* н*коя

Вроаад

Вараавеви Об1цанс.кй В^встщ|ъ
ида ' нередовность,
жайкжсяо до 20-йявуарнЙ 1924
да направата сдай?.! възражения
жлевиа до кметството ' (отделение
стическо) пнскенво-необгербвано.

требва
година
и заястати

Умрлаватасе същите Господа, ако
жонстатнратъ по списъците подобни опу
щения ва свои блазва влн познати, от^стзующн отъ града, да ги уведомятъ
« тф да сторята същото отъ своя страна,
*" Извлечение отъ чл, 105 отъ правнлтпоГза прилагане закона за пътищата.
.Който има само една кола, дължи
а» нея*пътна тегоба само ако подлежи
^а лична такава. Като работи съ не.я,
той ^изплаща едновременно и личната а
аоларска тегоба.
Който има повече отъ «една кола —
дцжа коларска тегоба за всичките вола
ако подлежа и на лична тегоба. Въ противевъ случаД той, дължи коларска те
гоба само за колата въ повече отъ
-едва: коларите, въ тоя случай, не от-бнватъ едновременно личната тегоба.
Притежателите на камиони отъ всетикъвъ видъ дължатъ. коларска тогоба
45езъ да се гледа на туй, дали вматъ да
оДащатъ лична тегоба или не".
Лицата, които жедаятъ да бъдата
заместени отъ предпрвемачъ (чл. 38 отъ
.аавоаа за пътищата), или отработвате
и. натура вместо да цлащатъ (забележ
ката къмъ, чл. 40 отъ същия закона)
требва да заявятъ това си желание на
кметството по сдщия начннъ н до съ.
щца срокъ.
Огь Кметството.

ХРОНИКА
ОБРЪЩАЩ! внимание на або
натите и читателите на вестника ни,
че се приематъ и частни обявления
я реклами; пои следните цени:
В а квадратенъ сантиметъръ до
1-20 лв. за първо публикуване, а за
моро, трето и по вече по 1 левъ на
жв. си. безъ разлика на заглавия
дати и подписа. Рекламите св печататъ на 3 и 4 страница отъ вестника
ни-еъ уверение, че ще постигатъ
тгвльта са, понеже общиневи вест
ник* ее получава8 отъ всеки гражданшгъ и се "изпраща по всички гра
дове и общини въ цйда България.
Обявленията и рекламите се лредавать въ редакцията на Общ, вест
ника, която се помещава въ новия
теагьръ при домакинството на об
щината.
За знание на г. г. гражданите, че
понеже поправката на мотора при елек
трическата централа не е привъртена,
то до втояонареждаае но ще има осветлеете до ЪХЬ часа вечерь презъ. същите
определени дни по участъци.
Съобщава се, че се започна събиране
то пя .канално в водво право отъ не-

яолко дни, като се умолява»; Ч*****
вите да благоуволаватъ" сами да се издължаватъЛ 8а да не се принуждава общи
ната""да прибегва къмъ 'екзекутивни
начини.
На 27 т. м. хигиеничния, съвета
направи общо изложение по хода на
скарлатннната вараза. Констатирано -е
чо последното е намалено до миним*умъ.
Вземаха се съоветните мерки спремо
пасажерите вдящи отъ Цариградъ, за
да се охрани града ни отъ къмъ чумова вараза.
Вземаха се решения, че бирариите,
които нематъ отходни места да бъдатъ
затворени. На връчмарит*. е даденъ 3
месеченъ срокъ да се снабдятъ съ такива.
Съобщава се на Г. г. гражданите,
че заповедите № •№ 208 и 216 отъ н.г.
се отменявагъ, като се разрешава пале
нето на ветринни, ъънкашни и дворни
електрически лампи на една, или повече,
но общо числото имъ въ свещи да ве
надминава 25.
Понеже е нуждно своевременно да
се ваведатъ новите партидни книги за
изплащане изразходваната електрическа
енергия за презъ предстоящата 1924 г.,
известява се на г. г. гражданите, че вси
чки ония които иматъ електрическо ос
ветление и се ползватъ неколко семей
ства отъ общъ електромеръ — отделни
те семейства да подадатъ нови деклара
ции въ срокъ до 10 ЯнуарийЧ924 г.
за да може своевременно да се направи
вуждното разпределение. Неподалите до
срока декларации, граждани — не ще се
ползватъ съ никакво разпределение, ма
ка ръ да изложатъ каквито и да, _ било уважитеднн причини. Клиенти, които сами
се ползватъ съ единъ електромеръ, пема
да подаватъ'декларации
Телеграф. Пощенската Станция съ
общава, че телеграмите, които се изпращатъ въ странство ще бъдатъ таксувани
по курсъ 2700 лв. ва 100 Швейцарски
франка.
'

Всички трй^ани, «Ч»? в?рятъ матерйяли за " спиртни питиета" бЪра^лйчно дали съ й за проданъ,
щ'щ
собст^енро употребление, следва да се
снабцятъ съ патента отъ Акциз. Управлеоие. Нарушителите ще се глобява»,
Варненския КЛОНЪ отъ Б. Н. Банка
съобщава, че изплащането въ предплата
пенсиите ва нслужено време в добавач-но възнаграждение за първото тримесе
чие 1924 год. ще почне отъ 1 Февруарнй същата 'година.
Въ началото на новата 1924 г. ще
бъде пустната въ употребление гербовата
хартия, на която ще се пишатъ поли
ците, менителниците и записите!
Варненски окръженъ савитаренъ бюлетивъ за развоя на разните болести въ
Варненски оврага до 22 Девем. 1923 г.
Скарлатина: Варненска санитарна
околия, Варна 51; Градинарска санитар
на околия, Антаразнкъ 2 ; Комарово 4;,
Демиръ-Ханлий 4; Юнусъ-бунаръ долни 6',
Девненска санитарна околия, Рева Дев
ня 1. Возлуджансва санитарна околия,
Семетъ 1. Арнаутларска санитарна око
лия, Старо ОрЬхрво 1 ; Бела 3 ; Абдивйой 2. Беловска санит. околия, Яйла 5.
Кюарю кйойска санитар. околия, КараАхмедъ-махле 11; Коваплъвъ 1. Прова
дийска санитарна околия, гу. Провадия
1 0 ; Султанларъ 15; Невша 3 ; Тестиджий 4. Шада-кйойска санитарна око
лия, Казалджиларъ 1 1 ; Караджа-отъ 4.
Коременъ Тифг: Варненска санитар,.'
околия, гр. Варна 13. Градинарска са
нитарна околия, Асълъ-Бейлий 4. Про
вадийска санитарна околия, Провадия 6;~
Кривна 1; Султанларъ 1.

Четете Общ. ВШнннъ
Печатница Д, Тодоровъ, Варна

Санитарно отделепие.
Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
* •

от 20 декемврнй до 31 декемврвй 1923 год.
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