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* Тричленната КОМИСИЯ, при Вар
Иди настйяването на зимата, бла
ненската "Общи.^ като взе предъ
годарение на. своевременно .'взетите
вйдъ, че днешните' пазарви пени ва
м^рки отъ тричленната комисии, на
аъреевитЬ произведения и на браш
сечените около 6800 тона дърва отъ
ната валагатъ еано съответно изме
рбщинесата гора „Фацнра" се пре
нение и въ цената на хлеб* произнесоха вь общинския складъ, еледъ
«еждакъ въ града за продавь, пред
което се .започна раздаването.
Поне
седателя на Тричленната комисия П.
же цельта на тричленната1 комисия
<Стояновъ покана на събрание Пред
бе да задоволи бедното-тражданство
мета ввтели ? на Гражданите, Търгов
съ дърва на износна цена много по
ската камара, еснафл ид ръ, споредъ
ниска отъ пазарната, и безплатно на
Еаеяиетр, ва които и еъгласао чл.
вдовиците и кр&г;ш сирачета/ отъ
'Чл. 64 п 80 и 65 отъ закона за град- войеата, на тоя последните имъ се
СКЙГБ общянн съ запрведь Д. 8 отъ
даде по половинъ тонъ дърва без—18-Яауарай -^ггодХ.-с(>-;'Варелща': —^~-- ~платн6Г"а след ь*^61й'1й.пбчшГ р~аздаР~г
..; . 1) Начинад щт&Л1:..т>:г.м. .«до 81ването на първо време по 250 кгр.
.слщщ. включително девата... на браштоже безалатно на крайно бедните.
яото^типъ да,.се ..продава... до 700 лв.
До 15- ЯнуарвЗ 1924 год. включи
втотехъ килограма франко склада въ
телно е раздадено дърва безплатно:
.града, а билото брашно до 740. ла.
1) На I участъкъ на, 46 семейства
. итотехъ килограма.
-.л.:-^:^
ех отпустннти: 11 тона и 500 кгр.,
,,.. 2у.ХжЩй,-г-^ът1Ъ отъ единъ, ки- V- 2) На ч11 уч.,- на 194 семейства
47 тона и 750 кгр.
.«
лограиъ да ее^ продава [до 6 лв,....,,
...-; 8) На III уч. на 254 семейства
: -.., 8) В-вяая хлебъг. да се продава
,63 тона и 500 кгр.
:,
до 7 лева едиаия килограмъ. .чл.-.'
'••••. 4) На IV уч. на 1045 семейегва
278 тона.
,,<.•.>. ., ....
'*" ЗаДа.не. со злоупотребява съ
* Ь) На-У.и VI уч. на 4§8.сеяей.
[качеството 4$ теглото на' хлеба, въз
стла 122 тона дърва<ч
ложено е на Началника на Санитар
- За да. не ставать. злоупотребле
ното отдЬленид да упражнява, чрезъ
ния по раздаването на , дървата, на
.нодведомственните си органи често
.бедвате граждааи тричленната ко
/нуждната контрола, а гражданството
мисия е наредила всички участъкова
св умоляла да следи: да не става
комисари да се отзоваватъ въ к&щязлоупотребление съ хлеба, отъ когото
та на молителите за дърва и следъ
И Да б и Л О . и , \ ч::1 '<^.-;=,•/•' /.•.!-.••••,'*.
,като
лично .констатирате, несъстоя.,:•-. ^Вськн *хлЬбарй и 'хелничарь'
е ;
;
'
телноетьта
имъ,-,- тогава, да ;.<:е отауддъжейъ неиремевцо! да *вода най.щатъ
такива...
Ето .защо гражданите
.акуратно книжа съгласно^запоз^дъта
к
модйтелЯ;,^ем^Шщо.;Да''ее " трупатъ ;
$1 237/огь ..и.:'год.Г/'въ /които еже
*по иорйдорйт* й чанатъ за дърва до
дневно да^виисватъ огь кого колко
като комисаря! $гъ '.'участъка'".икъ
"торби брашно а по каква цена е
не
е коястатйралъ състоянието имъ
~куиилъ алипродадъ.
* • *:
по установения редъ^ Нека'нмать
до
г
'
Тези Сведения' тръбва да бждатъ
верието- на общинската1'7пРава» за
** водени вай-редовно и ше служатъза
щото тя се гриаи и ще се грижи
контродъ на прихода и* разхода. Неза такивато, тъй като ееяа^за^цель
. .спазилите това нареждане ще се
въ управлението си за схетка аа едни '
глобяватъ съ 500 лева глоба.
да облагодетелствува другн, както еж.
* На нарушителите да се съста .правила предшедстленивдтей.,
- . Схпю се, раздаватъ дърва а сре- ;
в я й актове, които да се изиращатъ
щу заплащане по определената съ
въ Общината за надагапе съответни
заповедь •, цена по, 840 дева тонъ :
т е по закона наказания.
. неяареззня . н 870, лева иарезани.;

Бсеки граждавинъ може да се снаб
ди съ дърка отъ общинския складъ,
но следъ като му се провери общая
доходъ, коНго ако е по-малъкъ отъ>
45000 лв се отпущатъ само единъ
тонъ дърва, а ако обшия лоходъ о
по-голе«а ц фра огъ 45000 лева не
му СЙ даватъ такива.
^
. Раздаването а продажбата на дър
вата продължава.
Общин. Тричленна НОУИСИЯ въ из
пълнение решението взето ва заседаг
ние го си на.Ютрго и на рсаовапие
чл. чл. 46 п 80 и 65 отъ закона за
градските общини, съ заповедь № 10
отъ 10 й януарий 1924 г. до второ
разпореждане се" нормира цената "наГ*
месото, както следва:
а) Говеждо месо до 28 лв. вгр.
, б) Ознешко (бурма) »/26 ж.;".1
в) Овчето
,19
я /•"
г) Биволското / » 19 и , 'г
.... д) Козето. .
, 18 / в ->:
.... е) СВИНСКОТО

.

88

в

„

..

. . Продажбата на изброените . по-горе меса, се забранява да става на
по-висока цена безусловно.
/*
Възлага,се па санитарните и ве/теринарвн власти да следятъ наДг
строго за точното изпълнение на зяповедьта. Противъ нарушителите ще
се съставятъ актове, КОЕТО да се
предегавятъ въ общината -.за нала
гане съответното. наказание.
.,
Умолява се и гражданството да
има грил:ата за точното изпълеенир
на заповедьта,,.която е въсила от?ь
,42^того.\
/Д.... ,.-.:!;!-- ;••'•'•."л
•

Съ. обявление- й
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-
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«

отъ. 18

^Яауарвй т. год. се обявлва наин^ресующите, че съгласно чл. 11 отъ.
праьалника за прилагане на закспж
за'ВОЕННИЯ данъвъ (Д- в. брой 1*&.
отъ 18 Априлъ 1928 год.) обявепъ-е
.списъка на младежите подлежащи на
облагане съ военецъ данъкъ за фи
нансовата 1924/1925 година позакона за воевная данъкъ обявенъ зъ
Д. В. брой 291 отъ 28 Мартъ 192^>
.година.
,..-./ Поканватъ се заинтересованите
да провератъ и ако намерятъ, че саь.
.неправилно впвсани т. е. ако не йбдлежать на облагане съгласно чл. чд.
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8, 4, 5 и 8 отъ сжщия правилникъ
еж длъжни до 15 Февруарий т. год.
да подадатъ своигЬ рекламации пво
менно до общината, подкрепени съ
документи.
..., Въ списъка съ показани, освенъ
щодлежащит* на облагане съ воененъ ,
.давъкъ младежи, още и главитЬ на
домакинствата, понеже споредъ чл.
б отъ правилника, военния давъкъ
св състои отъ две части: основенъ
800 лв. и допълнителенъ 30% оть
данъка върху общия доходъ на до
макинството, на което е членъ обла
гаемото лице. Ако главата на дома
кинството е инвалидъ изгубилъ по
вече отъ 50% работосаособность или
вдовица, плаща допълнителенъ да
въкъ въ размеръ на 20%.
Военния давъкъ се плаща въ про
дължение на 6 години, Изключение
ое прави на тия, които си отбили
аадлъжателната трудова поввиность
.напълно, или ех служили държавна
служба безъ прекъсване. 8 и по вече
жесеци, плащатъ данъвъ въ продъл
жение на 3 години, а тия които си
«угбили службата напълно отъ 15
Априлъ 1921 год. до 15 Августе
1922 год. се освобождавате отъ вое
ненъ данъкъ. Постхпилит* въ Ар
мията младежи—доброволци се ос
вобождаватъ отъ воененъ данъкъ,
само ако съ прослужили по-вечеотъ
една година и бъдатъ уволнени по
причина на болесть или по причина
*га това, че семейното имъ положе
ш е се изменило и се налага негова
т а подкрепа въ семейството, ч -.-•<•
Родителите- на обложения съ воеаенъ данъкъ, отговарятъ съ движи
мите и .недвижимите си имоти, за
изплащането на данъка, безъ да се
гледа, дали обложения живъ-е въ
Царството, иди въ чужбина.
Подробни справки по списъка се
давате до казания срокъ 15 Фев
руарий т. год., въ общината при чи
новника по наборните трудови спи
съци.
' . СписъцигЬ съ залепени вастена«та отвънъ зданието ва общината, до I
градоначалството и други видни м-Ь- I
«та взъ града.
Вследствие предписанието на Ми
нистерството на Фйнансиит* ! отъ 2
•яЪго подъ № 1, служителите при изШрнигЬ учреждения, като Окръжна
Постоянна Комисия, Общинско Управ
ление и Тьргов.-Индустр. Камара, се
•освобождаватъ отъ данъкъ върху
*«>бщия доходъ за 1923/24 год. и въ
ЧЙъдаще върху получаваните заплати,
добавачно възнаграждение и процентДш такова нима да се облагата съ
д а в ъ к ъ . Ще се облагата съ дашъкъ само страничните доходи, които
разбира се ината такива. За напредъ
•служителите, които нямате страничзан доходи, нима да подавате декла
рация. За странични доходи се счи
т а т е : наемна стоВность отъ собстхенна къща, наенъ отъ сграда (къ
щи, дюгяни, мази и пр.) приходи отъ
яоземленни имоти, такива отъ дре-$енъ добитъкъ, дойни крави, биволищя, пчели, лихви отъ капитали и пр.

!

Гражданите вече знаягь защо се
изолирваха последователно участъци
те отъ електрическо осветление.
Повредата на капака отъ едина
пилиндъръ ва мотора отъ електри
ческата централа е доста значителна
и опита за поправката му въ София
излезе несполучливъ, за това дълго
продължи това изолирване. За въ бждаще осветлението ще си бъде по
старото положение,, понеже се на
прави опитъ до доставката на новъ
капакъ, мотора да работи само съ
трите си цилиндра и наистина опита
излезе сполучливъ, въпреки че е рискованъ, като съ това се усили енер
гията. Замолвате се гражданите да
бъдатъ внимателни, като пестятъ^енергията въ смисълъ, да употребя
вате лампи съ по-малко свещи за да
имате сигурно електрическо освет
ление.
..,.,..
Понеже въ България не можа да
се поправи капака, то телеграфиче
ски се запита фабриката въ Швей
цария за новъ такъвъ, която въ ско
ро време ще йн изпрати срещу сума
60000 лева.

Предпазни мерим:
••< 1) Карантинни мерки спротя пътни
ците отъ заразени страни. Дератизациа ^
на параходите я специални предпазни
1фяслособления, -за да се възпрепятствива минаването на плъховете отъ нарахота въ пристанището.
2) Дезивфектиране на балите с% пар
цали за унищожение на плъховете.
3) Избиване на плъховете я мишки
те, въ пристанището и града, съ обикне-веннн средства — котки, капани, отров
ни, но не опасни за човека вещества./
като: гвпсъ и брашно, бариевъ карбонатъ (80 части плюсъ 20 части бариевъ
варбоватъ) в др. Устрояване ва спе
циални плъхоловни команда въ време н*
епидемия. ;.
4) Безпричинното н масово изпиране
на домашните мишки н плххове е ука
зание за съществуване на епидимия меафду последните и ще требва веднага да
се съобщи въ санитарното отделение при
общината, за да се напра ви, бактериоло
гично изследване за определяне причи
ната на смъртностьта.
,
5) Всички болни или подозрителни ва
чума болни, требва веднага да се взолвратъ въ специални болници и да са
лекуватъ отъ подготвенъ ва цельта персовалъ. Задържането въ къщи на такива»
болни, като крайно опасно, е абсолютно
забранено,

Чумата е една отъ най-смъртоносните болести, която въ миналите векове е
опустошавала не веднажъ Европа и др.
6) Храчки, гной, лиги ,н др. отлъч
контяневтн.
^
вания отъ чумни болни, съ крайно за
Заразното начало на болестьта — ба
разителни и требва да се уннщоааватъ"
цила на ИеПсенъ*—: н е е много устой-" съ антисептични средства, като: Лизолъ
чяво и лесно се разрушава отъ светли
2—-3°/; Ао1с1. сагЬоКсшп 2—5%, съ
ната и високата" температура; студа
равва часть сапупъ, • или хлорна вар*
обаче не убива чумните микроби.
3—5%. Замърсените вещи м дрехи ви
болния се дезннфектяратъ по същна вит
Болестьта се проявява на 2—-5день
чинъ,.- иди въ парна дезинфекционни
после проникване на заразата въ чо
машина.
' *
вешкото тело. Ако заразата е проникна
ла презъ некоа драскотина или ранвчка
:
7) Чистота на жилищата и 'оотцееи-1.
на кожата или лягавннте ципи, появявените
заведения (хотели, ханищан др>,
ватъ се подування на близките лимфаунищожение
на всички паразити, като:,
тични жлези — подчелюстни, подмншечнн,
бълхи,
въшки,
.дървеници. Ежедневно на
на слабините, които се възпаляватъ
виване
ва
подовете
еъ крезоловъ: «лв
ставатъ болезнени н нагаояватъ. Това е
варболовъ
сапунъ.
(3--тй*/«)..
Редовнощ?-'
1
гьй наречената ,Бубонна чума* . Ако
хвърляне, на светът» в на исекаш
заразата проникне презъ дихателните
остатъци.
пътища въ белите дробове, получава се
«Чума пнеумония", а ако посташи ьна8) Лицата, вовто гледатъ н лекува»
право въ връвьта — септична • форма
чумно болни, требва да вматъ специал
(чумно отравяне на кръвьта). Тия две
ни блузи »—• камбинизолн, специални обупоследни форми се отлвчаватъ съ бър . ща н дори маски. Не - се - препоръчва
зия сн ходъ и съ аловачественното си
хранене и пушене' при болните. Сани
течение ,* което въ грамаденъ процентъ
тарния персонадъ не требва да нма съ
случаи бива смъртоносно.
що раничка по ръцете и телото.
Болестьта се придружава изобщо сь
9) Вавцинацвята е едно сигурно м
висока температура, главоболие, унесено
безопасно средство отъ чума. При развя-ч
състояние, бълнуване. Лицето н очите
тив; на чумна еридемря,,, население»
съ зачервени. Говора затрудвенъ. Задуха.
Бързъ упадъкъ на енлнте.
требва да бъде вавцвнирано. Вавцинацвята служи в като;; лечебно средство.Болестьта се предава вля невосредно
отъ болния, особено при белодробната
Споредъ ферари, при вакцнннране смърт- ,
форма, нлн — най-често—чрезъ ухап
ностьта е била намалена въ невой слуване отъ бълхи на заразени отъ чума
чай до 38%, а въ други дори до 7 2 % .
плъхове.
Старши Общински Лекар*
Бълхите я плъховете ся главните
Д-ръ А. Неделвовъ.
.
носители, разпространители н източници
на чумните заболявания; затова в пред
пазните нерви ех насочени главно про<) Унищожение чре» н^ра от» 5 . 0 » а» т » '
тавъ унищожението на тия последните.
вет* п зараходнН.»..,, ..»^;...

ьроа щ.,

- ....„„....,..^«_

_

3~Ч* 1ннка я . ^оенова
; Тнть ^«аумъ ;ДОоШШ>
... ,..,

згодени ,;• .

"Тудча
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При електрическото и водопроводно бюро на
'4.

'^;...5в
Варна
ще намерите вървокачествеянн галваннзиранн и червв тръби «тъ */в V» дол») */*-Д
цолъ; 1 У*, 1 V» и 2 цола, съ веичкв съедввнтелнн части в кранове аа разви цолово»
.-

.,...^„1

СВЕДЕНИЯ

Разполагаме също в съ порцеланови н фаянсови клозети, комлектъ • во части,

За дейноста на „отделенията
при общината.

Порцеланови и чугунени емайлирани мивки, чугунени, вдекала, също .отъ всички раи-мери. — Най-големъ мзборъ на елктрнчески материали.

Варна ул. 6 Септември Мг 8.

Регулационното отдетение до 15.1.Т.Г.

.•«•и ...ь.» •<--.-*.а.1*А .. - :|Н.мц.;а'.{^»»иа >

,-,-«•.».«-.

•ч 1. Изработиха .се окончателно плано
вете на местата около търгов. училище.
'."; > 2. Приготвиха се книжата ва* общин
ските праздни места за продажбата имъ'
чрезъ търга.
ч; 3. Приготвиха се плановете за но
вите тухларници.
гг .
. 4. Дадени съ 4 строителни линии за
нови постройки.
5. Издадени ех 11 скици за частни
имоти.
6. Дадено е ходъ на 8 преписки по
чл. 27 в 5 такива по чл. 41 отъ за
кова ва благоустройството.
• 7. Даденъ е също ходъ на 24 пре
писки отъ общъ регулационенъ харавтеръ,

'ветеринарното отделение за време
отъ 30. XII. 1923 до 13.1.1924
' Презъ встеклата седмица въ граднехотобойва е вевлано: 253 глави едъръ
обдатъкъ, дали 33711 вгр.. месо, 974
глави дребенъ добятъвъ, дали 39910,вгр.
месо или всичко нсклано едъръ и дре«5ЙНЪ добятъвъ 1127 глави, вонто съ дали
всичко 73621 вгр. месо. Презъ това
«реме с ъ унищожени : 2 . свини отъ 60
вгр. отъ цистицервусъ целолоза и 1 волъ
отд>с162 вгр. отъ Актнномивозисъ генералисъ. .,;
Проверено еъ 12441 литъръ млеко.
-Състъвенн сж 2 акта на млекопродавцн
л а продажба на уводяено мл^во. Кон
фискувано е унищожено на самото место1
6 литра млеко. *
Съставенъ е 1 автъ за продажба на
^развалени наденици.
Напраиенв съ 29 ревизии на рабо
тилниците и магазините, въ кеито се пре
работва и продава месни консерви я 36
такива на общнн. хали месопродавни*
гците въ Ситето.
.—
-.-•«-;
, Проверени сд всички .продукти -отъ
.акивотинскн пронзходъ, внесени въ. града
я изнесените такива на градския цазаръ.
г Проверена.е всичката риба, изнесена
4 » продань на рибното тържище. . Изда
дени съ свидетелства за произхождение
и ядравве на следните продукти отъ жн^отиневн пронзходъ: 58 броя овци, 250
«гр. вълна, 5215 броя овчи чърва, 31
»-0рой говежди кожи, 380 вгр. биволски
фода, 383 вгр. говежди рога, 2950 мтр.
.говежди чърва, 50 к. пушена сланина,
•17 кгр. пушени свински бутове, 40 кгр.
гварени свински филета, 12 вгр. ролетн
-я е к. свински плешки.
. .Издадени съ 4 книжки на млекопро
давцн отъ' гр. Варна, я 4 свидетелства
за правособстненость на е едъръ добитъкъ
;Обр. № 1.
- Копстатнранъ случай отъ бясъ вема.
-©гровенв съ 124 праздносввтающа кучета,

шшшштшяш—шшшш-ф-

Варненско Градско Общнн. Управление.

пвсв" въ гр. Варна-ва врема. отъ 1.ДГ
1923гол,до 31.III. 1926 год.
Приблизителна стойность 200,000 дв,„
валога 10 на сто въ банково „ удостове
рение и документи, съгласно запъна а>
бюджета, отчетвостьта в предприятията..

Обявление
№ 1488
гр. Варна, 2 1 януари* 1924 год.

<•.)•; . • , " . / / , • ; • „ • . и . - . . , .

'Въ допълнение обявненне № 669-отъ
21 того публикувано въ Държ. Вестннкъ
брой 235 отъ 18 тога,, обявява се, че на .
29 того въ 9 часа сутрннъта, въ поме
щението на Варненското Овр. Финансово (
Управление (зала .Съединение") чрезъ
търгъ съ явна конкуренция ще се почне
отваването подъ наенъ на общинските
рибарски и несарскв дюгепн при халите
I, II, Ш, IV и V участъци на гр. Варна
ва вроче отъ сключване договора до 3 1
мартъ 1925 г. Първоначална цена я за
лога за всеки дюгенъ по отделно ще се
определи въ деня на търга отъ тържната
комисия. Шисвватъ се документи по 8анова за бюджета,; от^етяостьта и предг„
прнятяята.

. ' .

[\ ...„ '•'.

Варненско Градско Общнн. Упленнвоа*»

Обявление
.... , , ,,^ 1565- ,,..,-. „.
гр. Варна, 22 януарнй 1924 год.
';-'

••'.•••" «

Варненско Градско-Общия, *Управяенне
;

гр. Варна, 22 януарнй 1924 г.
Обявява се, че на 31-й того, ва 10
часа сутринтьта въ понещенибто ва Вар
ненското Овражво Финансово „.Уцравле-,
вие ще почне спазаряване отдаването^на
предприемачъ събирането отъ сметището,
всякакъвъ вехгь матернялъ, годенъ ва
фабрисация, ва „време отъ;. сключване до
говора до 31 мартъ 1926 година.
Отъ Общината.

Варненско Градско Общнн. Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
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хгонжк!
Председателя ва тричленната коми--

сия г-нъ П. Стояновъ замина , »а ^26
т. м. ва София, ва да вземе участие аъ.
конференцията на кметовете, която 1 се
I откри ва 27 т. >м. дридруженъ отъ
;
Юристъ-воисулта ва общината г. Н. Ци-,
; колиевъ.•
- .
<

\

X 1338 ,
гр. Варна, 18 януарнй 1924 год.

• •

На единадесетия присътствевъ ден*
отъ публикуването настоящето въ Държ.
Вестнивъ отъ 3 до 5 часа следъ обедъ-;
вь помедението на Варнен Окр. Фнвак»
сово Управление ще се произведе" търи»
съ тайна конкуренция за продажбата аа.
кастрежа отъ сечището ва< стопанската
1923/1924 -,и въ меетн. ;Фацарага".. .?•
Нървоначална цена 20 лева 8а дро-~
стравствевъ кубякъ. Залога се взисквау'
5000 лева въ банково удостоверение иг
документи по закона за вюджета, отчетностъта н предприятията.
Тържннте книжа съ на разположе
ние вс«кн прнодтственъ день въ общу
вате, а въ деня на търга, при тържната ^
комисия.
Отъ Общината.

.','. Отъ Общината.

ОБЯВЛЕНИЕ
}61564>
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Отъ Общината.
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Поканватъ Св. всички ония граждаитц:
които нматъ общи електромери в които."
не са подали до срока 20 того декла
рации аа вуждвнт* разпределения, .да.
побързатъ.да сторятъ това най-късводо.
края на т. месецъ, защото следъ .тозм.
срокъ всички жалби ще биватъ оставени
безъ последствие.

. Въ допълнение на.обявление.16;326,
публикувано въ Държ. Вестнивъ брой
I
233, отъ 16 явуриВ т.год.,обявява се,
П р и г о т в и X а се списъцнтЬ при
ва ннтересующнте се, че ва 28-й того,
:
бюро
недобори ва граждани, които .под-.
въ помещеняето ва. Варненското Овр. :
лежатъ
ва облагане съ общински валога
Финансово Управление до 10 часа преди
{
върху
вината,
и равните вмъ и въ скоро'
обедъ, ще се произведе гарга,«га;тайна,'
време
ще
започне
събирането.
*
•
ноннуренция събирането такси отъ „над-*
*

•
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Брой 9 1

Вярвеисви Ойщннекн/ Еаеет.и«ъ

:о™^,4

данъка върху общия докодъ, да покан«
.<аШ, I кавтер< Масящ^ бавка • дюкяна*,? 1 ватЬ' въ> комисиите (а / представители 1 на
всеки браншъ за съвещателенъ гласъ.
да побързат* съ нздълженнята си на
годво я канално право къмъ общината ^
| | Същото Миннстерекво съ| Друго Ок
«а фивансовата^ЬгЗ/Дег^г. Ц ерокъ|
ръжно ^забранява на "всички | чиновници,
«ей късно' Дд:вр1»я|ва;мй,с1е1п. Ф^вруврий ; особенно чия< пб пребие ^данъци, ивпол•1. год. Следъ воячо дата ще се събвратъ
зувани отъ случая съ подаването на дек
«ре^ь екзекутивенъ начнаъ.;
. . . . •» V.. ларациите да попълватъ такива \'на не*
г
*' :
** Шгсдеднйя срокъ за подаване декла-/' • грамотните срещу възнагражение.
, Нарушителите ще, се наказватъ ^айрацнн ва общия дожодъе до .31 януарвЙ.:,
строго,
,..
*. г. Не подалите декларации до тази ,
дата^^юе бЪлйтъ глобеннвъ тр<еаъ" раз- ..
Варйенсната Градска Комисия за
агЪръ на данъка".' 'Гражданството да по
^настаиаваче.беа4»нците,
известява на за
бърза «ъ подаване на.?Лек4?рацнвд.е,.-и>;•«
интересованите
добружанци,
тия о.ъ техъ,
яе да чака последния срокъ.
*аковто*съ двяи*зяявления до-сащатаготъ
Вь общинския театръ се рвзучва
началото на 1920 до 1922 год. валюч.,
«<БСата даЛюцвферъ" отъ Баттв. '
за да ииъ се отнустне неого зъ постро
яване на к*ща, а до с»га.,по еда или
- .... Наборната комисия за IV трудовъ
друга причини, Закова не "имъ е дадено,
'баборъ* ше иичне да заседава въ Варна
да се явятъ въ канцеларията на с&щата
•тъ 11 Маргь до.15 с м . включително.
комисия. за намиране велв 1сннето си и
Йодлежащите на п[егледъ отъ тази вадаване
некои сведения по вего,
йорва &иткт младежи да вземате нужд<
•8н*е *е{>«й; Ом/бенво оная коьто ще
.>•• Ако това не, сторятъ до 15-й февр.
. •бъдатъ освободени,„..,...
т. г. вк-тюч., заявленията и и ь в е м а да
се зачитатъ и не«а да баднтъ голустнач
... Строго се забранява лепенето на
ти
;да иземитъ участие^ въ жребието, ;кое«фишн и.реклама втрху.ъфишите на об*
то
ще-се, тегла за раздаване месгата*. г
щиъскня театръ. На нарушителите ще се
„.съставяте а ^ в е . и^нватъ глобявани.
••:• Парахода "Джанивлиа" между чийто
Съобщава СВ па /оспода граждани
персовадъ, се ковегати;», че.двама съ
те че при Сгачистичесвото, отделение на
заболели отъ»бубинична -Дут^ ще отпа;,,.л?бщивата се о{яиото.'л..ватъ -избирател
тува по обратеаъ..;папь тезл Дни. 0 Г Б
ните списъци-за периоди. 1924 до 1927
същия паракодъ съ слезли 3 пътници,
тяъ Предъ РЙДЧ. на това-.умолявате се
съ. предназначение за Бьлгарня, но сь
усячаи ония избиратели на които ш гре
строго изолирани въ карантината предъ
ещо ех вписани яла' имената, ;.аац» годи-»
видъ годемата ,опасностъ; да се пренесе
вяте.въ избирателните, внъ-.книжки, да
заразата, на.брЬга. ПоменататЬ ще павобързатъ за взправане на тия грешки,
зятъ 7 дневна^'карантина* Ако..<._..презъ
като се обръщат* къмъ.сящото отделетова време не проявятъ признаци, че съ
•ячч чрезъ .заявление ве.обгербвано.> ; ; ;
заразени, щй бхдатъ пустната на свобода.

Обръща се виимгшието на друлю-
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Благодарение на своевременно взети
те мерки-отъ карантинната санитарна
власть,; града ни. е въ безопастность отъ
чумова зараза.
— - - ..,

Съобщава 'се.-знание на чяновни•цитв отъ изворни учреждения, че елухо•ете, за' подаване декларадчнсъ -удосто;
теренвя5отъ надлежното учреждение, въ
преки че се освобождавате -отъ данъкъ
»ь'рху_ обпцщ доходъ! ?8, засигататй н до. ,]баРт-чнрто възнаграхепие,' не съ верни.
Тап^ва, осверъ че се освобождалатъ* отъ
дяйъкъ, но и се освобождавате и отъ
да|^1%йе.:г,?*:-.Д?.К-1арац«я.-- ^.
. Ще подавате декларации сако тня,
коияр ямата етрапняни доходр, утто. нал

за "развоя на разните ботести въ Вар-ненски О-фъгъ до 18 Я«уарий т. г Г
Скзраатина: Варненска Санитаря».
окол 1Я, гр. Влрна 26, село Русларъ 1.
. Арнаутларсва Санитарна околия с,
Сгарр-О/Ьхово I, с . Дервишъ-Мюмюиъ
6 ; Велевска санит. ошлия 6, Яй1а 5 .
.Градиварска Санит. .околия с. АсълъБей-1иа 1. Аттарзакъ 3, с. Комарево 5 Г
Девненска санит. око1ия с. Девня 1.
К'31уджанска саниг. околия село
Кара-Хю еинъ 2.,,
•..?.,
Кюирю Кьсйска санит.. околия сслоЧ
Кара-Ахме*ъ махле 7 . ,
г. ,
;., Новоселска санит. околия с. Ченге 6.
Провадийска санит. околия гр. Про
вадия 4, село Султанларъ 4, село Те—
стеджий 3, с. Кривна ,4, ,с. Кадакьой 6^
С. Синделъ;'^. '

.;'-^ - -,},; ^,- . .,,

1Шд8кьо8скаГ санит. околия е. Тюркъ
Арнаутларъ 4,' с. Коркутъ 1.

ТурЬиз аййоттаКз.
Белевска Санит. околия :/Константи*
ново 1, Варенска, *гр. Варна .12^1™
Градинарска санит. околия с. Асьлъ
Бейляй 1.
НровадиЗска санит. околия е. Кривня 1, с. Невша'(,;2.' ,
. . ''."*•
Шадакьойска санйт. околия с.*Махалъчъ 4 , ; с. Авъ-Коюнъ 1. .
..' л

Бшетнн за движеншто на заразителните болести в града.
' А

отъ .10.януаряй до 20 януарий, 1923 год.,

ЛУ

00 . БЙИЧКО от
Има Забо.
Ув
нач. ва
ше дели здра- рели ста енйдемият!.
вели
ват

Начало от епн- "
деквята от '"•'*

32 .

'15. V. 922 г. ?

пряйери! ."0гц1тт1.лювнт, лозя,., яюш

, -.Министерството ; на Фанаиснте съ
раръжно нарежда др венчм фанансовв!
вачалнвци, #,аалгцр-справед1йвр налагане

Варненски; окржженъ санич
таренъ бюлетинъ

Санитарно отделШиеГ

ливади и пр.
«?2. Ииспенциятл но- труд* швесгава на»
вевчкя заведения'. нйпредпряятнн, конто
«а се открили.сле№,«1,1922 тод... до днесъ?
и-ш съ П(»дзли'дсклярацвн ао чл. 2 отъ..
ааконд;за хигиената и ар; и чл. 6 отъ1
тоя ка осигуровките на раГштонцяте. т
служащите 1.ъ законния Юдневевъ срокъ
следъ*.-зотирвването-1- яаг, '5да *;<ялрятъЗтова
сега^Фъс;5щия отъ обявякаве .частоището»^
-«• Сащо в ония'заведения я преднрия-;
чт,. които-..се': подали^ декларапян презъ
две 'годвпшйя нерподъ-.на 1922 н 1923;
тед..-по-сх се за.врилн,;ялн пъвъ иромеи«лн =вйда ва,производството, фирмата на.
вредириятнето и н1стонахоасдението, да
съобщятъ ва това писменно въ инсиекцлата-!тожег:«ь'>Ш'дневеаъ Срраоь; * .?.

Въ пощенския клонъЛЧ находящь&'. иа ул^^ВладиЬлает;? (Ташъ-йолу) сре
щу халите, подъ' Ангелъ Славовъ, с ъ
въведени веичкк' служби;;: *^ пощенска, те-^
легряфч:а" я йарична,^включително н^саестовната каса. Ю* ''това"квартала се у - :
лесяява и освобождава огь ходенето за^
каквато н да била работа въ цеирал-^
ната поща."
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