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Векче* що «ееотнася аа вевгвива,.дб се йааравца
до рвдаяцидага, иветегвото—Варях.
ряияимаявяич»1

ЙЙ ш щ в й вшове.
•V На'2.7, 28 и•,.29 януари!, т. г.«ь
^Сюфия се сьстея коЕфереицяя-за град
ските кметове въ Дългария.
До като презъ последно време фщеегвенното вкимаш$е б4шо обърна
то./и.анга.аирашо. по годезште дър
жавни въпроси, не св обръщаше до«статъчно взимаше на'тия тъй важни
«нстктута —- б(кттх%' Съ тая кон-'
'. -ферейциа '-се 'отерн * 'въпроса за об
щина н общинска нолитака. Дельта
гВа кояфереваията б$ще: първс.^да
-—совдивне йЩшШшр^а^^тсШм се"
до всички окая законоположения, КО
ЕТО очертаватъ границите на общин.ев&та'. дейност а чрезъ общи постъп
ки да яека, както' изменението на
«еета отъ съществующите закони,
регулиращи общинските управления,
тава и създаваното "на нови заковояоложениа, които да улеенагъ общи-»
«ите при извършването на оная го
ляха дейн&стъ, която имъ кредстои.
Втория важенъ ' въпросъ, ЕОЙТО бе
ше предмета на разисквания въ конлференцЕята, бе<гоя за начертаването
контурите на една общинска поли-тика.но- ВСИЧКИ области^ въ които
-общината требва да ее прояви, като
«амостоятеленъ стопански,, финасовъ,
«одиадеяъ и културенъ .института.
За голеио съжаление обаче, требва да се констатира че до* преврата
— 9/У1 92В, въ веички почти общячти не е( съществувала никога една
, «пределена и системна общинска по
литика. Борбите, около общините; и
въ общинските съветлСъ се водили
на почвата на партийните раздичия?>
на почвата на" лична амбиция, но ни
кога на идеи за определена общин
ска политика. Тази е една отъ голе
мите причини нашите общини да се
заварятъ ш, едно хаотично положе
ние, както по отношение на техните
административни функции, така « по
отношение на тбхната стопанска, фнвайсова н благоустройственна поли
тика^ Знай се обаче, че общината има/
големи задачи, които требва да изг
пълни. На нея епредоставено да раз-/;
решава мочтв всички ж$стнн въпро
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си,, които непосредственно засегатъ
интересите, както на общежитието,
така и на отделаиятъ тражданинъ.
Въпроеътъ за финансовото «таби лйзаране на общините е иървиятъ и
иай-важенъ въпросъ, отъ правилното
разрешение на който 'ще зависи по
нататъшното развнтиб на тия' инсти
тути. Деесъ почти всички общини въ
България се намирате въ едно край
но затруднено финансово положение.
Причините затова положение се криятъ, както .въ не скгурмйтв прихо• доисточница на общините; напримеръ: разните, такси за сметь, водно
право. и_пр. , /така същоI И; въ го.ге«;
йите"" разходи, които се наложиха,
оеобенно напоеледъЕъ, на общините,
' чрезъ измененията въ закона за на
родното просвещение, като издръж
ката* на училищата ее остави напъл
но въ тяжееть на общините. Вънросътъ за образованието е въпросъ държшенъ н държавата требва да пое»
зе ако не всичко, то поне часть отъ
разхода за издръжката на училищата
и да освободи общините отъ тоя тежъкъ и непоносиимъ за т*хъ товаръ.
Тоза се изтъкна, като обща болка
на всички общини въ Царството. За
създаване на сигурни приходоизточ
ници, конференцията взема своите
решения, които изложи въ резолю
цията по същия въпросъ.
САЩО единъ важенъ въпресъ, кой
то занима конференцията и по коМто
се взеха резолюции е да се даде поголема автононность на общините,
както въ' административно, така и въ!
финансово отношение. Взето е реше
ние също, съ бадащия захонъ да се
стабилизира положението на общин
ските "служащи и се уреди въпроса
съ тричленните комисии, като назна
чаването на такива да става отъ окр.
схдъ. Ако Министерството въ срокъ
отъ единъ яесецъ, отъ датата на
разтурването на съвета не насрочи
нова. избори, то Окръжния Съдъ вед
нага да назначава комисия.- Оь това
решение, ако то се възприеме, ще
се избегне положението, общините
да се управляватъ съ годанн отъ три
членни К0МИСЯ8.
• 1 Въяроеътъ за прехраната също
така занима конференцията по който

се констатира, че общината би мо
гла да играе една значителни роляири регулиране цените на продукти
те отъ първа необходамость, безъ
сама тя да се ангажира въ доставки.
По въпроса за жилищната криза- •
конференцията констатира, че найправилното разрешение на тоя въ
просъ може да се постигне само чрезъ
едно системно засилване строежа на,!
жилища, като държавата й общината
създадатъ улеснения зч тоя строе:«ъ.
. По въпросите за ония големи ну- .
жди, които главно големите градове
иматъ: водоснабдяване, канализация^,;.••.
електрическо : Ъсвегленйе и паважи, '
конференцията препоржча съюзяване:'
ва общини за колективно извършва
не споредъ местните условия на та
кива големи мероприятия, като ко-•.
лективните усилия на общините би
ха ни по-скоро доближили до редлизирането на тая мероприятия. '
По всичките тия въпроси, по ко- ,
ито станаха подробни и изчерпателни .
разисквания, конференцията беше въ-,
пълно съгласие и съ политиката аа
централната власть.
Конференцията се закри отъ хи- •
нистъра на Вътрешните.... Работи н
Народ. Зздраве г-нъ Русевъ съ дум»
отъ които ясно личеше, че прави
телството работи въ уцисонъ съ взе- '
тите резолюции.въ конференцията.

Офпдаадсвъ 0ш3сдъ>
•. На основание чл. 64,' п. 80 отъ
закона за градските общини съ заповедь Д1 21 отъ. 15 февруарийт. г.
се нарежда:
Да не се колятъ въ общинската
скотобоЯна агнета и ярета по-леки
отъ 6 килограма очистени. Наруши
телите на заповедьта, ще се наказ
вате съ глоба и /ще се конфискува
месото.,
'-.'. .....' . .••.
I Възложено е на обшзнсйт-Ь ветеринарни власти . да; следятъ за точ
ното изпълнение на заповедьта.

•^:--ВрОЙг.г»«".
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""•" Заповьдъ Ж 22," гр: Варна, 16
«ревруарий 1 9 М ]ч)д. § 14.
Мнозина отъ г. г. гражданите не
.«е грижатъ-достатъчно за почистване
«охините на къщите имъ особенно
зимно време когато има най-голема
опасность отъ пожаръ и така поста
вяте на рискъ, както своите къщи
•гака и къщите на своите елкседи. Съ
ейщата небрежность става въ града
приготовлението на огьнь.
Нредъ видъ изложеното и за из# г в а н е на възможните пожари въ
града,
Заповъдвамъ:
1) Задължавамъ всички , варнен.
граждани въ едно най-късо време да
почиетятъ комините на къщите си,
ако скоро не с * биле почистени и
2) Дри употребление на огьнь да
е х внимателни и предпазливи за да
не ставата пожари
. Неизпълнателите на настоящата
ли заповедь ще бждатъ глобявани
до. 500 лева и ще имъ се възлагатъ
всички разноски за пожарната ко
манда и др. независимо отъ щетите
които биха се причинили на други
лица.
Възлагамъ на участаковите коми
сари и началника на пожарната ко
манда да следятъ за точното изпъл
нение на заповъдъта.
Председатель: (под.) П. Стояновъ

относно оценяването и изплащането
на имоти, ликвидирани съгласно
, Гръцно-Българската Конвенция за
взаимно изселване.
За улеснение на заинтересованите,
настоящето съобщение резюмира вакжсо,
въ,своята нхрва часть, процедурата от
носно ликвидирапнята, а въ втората си
часть дава въ подробности нравилата от
носно оценките и изплащанията.
ПЪРВА ЧАСТЬ

'

Процедура.

А. Правото за ликвидиране имо
тите му.чрезъ Смесенатн Комисия при
надлежи на всеки емигравтъ или бежанецъ, който отговаря на условията, пред
видени въ чл. 7 на Правилника и въ
допълнителните инструкции.
(Б.'За дабкде лякввдвранъ имота му,
собственвка требва да подаде на една
отъ Подкомисиите една лшба ао ликви
дират, написана на едиаъ специаленъ
формуляръ, който се доставя отъ Подко
мисията, -както е казано* въ чл. чл. 14
37, 40 в 68 на Правилника.
:.;л..
Освенъ кънъ ликвидациите, поискани
отъ собственика, може да бъде нрйстЪиено, следъ> 31 авгусгь 1924 год., :къмъ;
служебно ликвидиране,, на имотите ; ва
лмигрантн или б4канп,и, коию св подали
дев1а^ция' за изселване,' но които до
тази дата не ех продали имотите, оста
вени отъ техъ въ техните родна страйй.
Сметената Комисия щешравв/чвъ всеки

-Ч-.Н-Л-.'-.-.-

Х-Л.

^^-'.^,'Ъ.а^-ц,.-

ее представи чрезъ едвйъ иълномощникъ,
случай, всички улеснения за довършване
дайначенъ
епоред-* вавто-. е казано въ
продажбите, конто ех били вече почната;
:
[Ш
чл.
,44.
м
46 на Правилника.
;
на 31 августъ 1924 г. (чл. 1 6 и 38). •
4
Подвомвсвйт* ще призоватъ ехща
В; Правото на собственость за всЬбежанците, чиито нартя гЬ ще, има д*
ви ваогь, който ще баде ливвндиранъ^.
ляквидиратъ. В вс4к» случай, за да ее
трЬбва да б*де установено отъ собстве
избегне веобходнииетьта; да требва д*
ника ала отъ неговия пъляомощнивъ предъ
нравятъ пътувания, конто ще иаъ с^ру^
съответната Подкомисия по едннъ отъ
ватъ много, ще имъ бъдатъ правени ва»следните начапи (чл. чл. 48'и 66);
•
гол4ан улеснения, за да се нредставляа) съ редовнн. документа за собстве
вать чрезъ пълномощници, индивидуално
ность, които да отговарятъ - на кзиск ва мля колективно, както е казано въ чл.
нията на законите отъ местонахожде
,чл. 44, 45 и 68 на Правиларза.
нието на имотите;
Е. За оценявапшв- имотите, които
б) за новопридобитвгЬ земи (отъ. 1912
ще
бадатъ
.шквадарани, Подкомисиите,
год. насамъ), съ документи за собстве
следъ
като
ее,взаълнягъ
предварителни
ность, или съ заверени црениси отъ та
те
формалности,
установени
въ чл. чл.
кива, които да отговарятъ иа изисквани
39—42
на
Правилника
и
следь.
като съ
ята на турските закони, .придружени съ
призовали
собственика
вди
неговия
пълпреводи на гръцки или на български, ле
номощникъ,
ецоредъ
както
е
казано
въ
гализирани отъ съответното Министерство
я
буква
Д,
ще
п{)нлагатъ
процедурата,
ус-"
на Външните работи, вли пъкъ на френ
тановена въ чл.'чл. 47—53 на Правил
ски, направени предварително отъ особенъ
ника и директнвикк изброени въ втора-чиновникъ при Смесената Комисия. По
та
часть на настоящето съобщение.
следния (френския преводъ) може да слу
жи само за предъ Смесената Комисия
Ж. ШдконпеияЙР ще ,еъставятъ, за.
:
или Подкомисия;
всЬка ликваднранъ икогь, едипъ протвв) съ „хюджети" и схдебни решения ;
ко.к по оцеппатаг> предвиденъ въ чл. 55•••'
на Прйвилника и единъ иреписъ отъ не- *г) съ разписки за изплащане на да
го ще бъде предавннъ на заинтересова
нъци, издадени отъ турските власти за
ния съгласно чл. 54. •
'
новопридобитите земи и нодкрепени отъ
засвидетелствуването на две лица отъ
3. Така установена цена ..иоже; да,/.
общината, дето се намиратъ имотите;
баде изменена али потвърдена отъ. См4-,%
д) съ засвидетелствуването на двама
сената Комисвз, съгласно процедурата, ,
жители отъ общината, гдето се намиратъ
предвидена въ чл. чл. 55—63 на Пра-,4
имотите, които да заявятъ подъ клетва
вилника..
. ...
...
предъ мировия егдвя отъ местожител
И. Съгласно чл. чл. 57: и^ 6.1, всеки :!
ството имъ, ^че имотите^_;принадлежатъ на
собствйнЖкъ^^на единъ" ймотъ^ предосТа-'-*г
кандидатите. Протоколът^ съставенъ по
венъ за ликвидиране, ще има правото да 'ь
тоя случай отъ Мировия еадия, се пред
ставя на Подкомисията въ м4стонахож-."•" подаде или да изпрати, въ срокъ отъ 30 '
деня, сметано отъ изпращането на пое- ?
дениего на имота;
писа, предвиденъ въ буква Ж по-горе, :
е) съ засвидетелствуването на трима
па бюрото на съответната Подкомисия,"'
жители отъ общината въ приехтетвието
за
да бхдатъ препратени на Смесената .
на Кмета или помощника му, или на
Комисия,
възраженията, които има да-"
житель, назначевъ за това отъ общин
направи противъ решенията на Подко- г
ския съветъ, както е предвидено въ
мисията. . .
..'•
•; ^
'•
чл. 50 ва Правилника; .
К. Решенията на Смесената Комисия;'; •
ж) съ Стари документи, които иматъ
с& онончатедни. Противъ т4хъ не иоже ..\
достоверна дата и са издадени отъ дър
да бадатъ правени никакви обжалвания...,
жавните власти или администрации;
•
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,з) съ засвидетелствуване подъ клетва
на, стари жители отъ общипата, въ случай4 че се касае за имоти, находящи се
въ местности, чието старо население ги •
?е изоставило отъ 1900 г. -насамъ вслед
;
ствие на политически събития.
<•
Г. За области, които еж напуснати .
отъ гол4ма часть отъ населението, Под
комисиите ще нздирятъ средствата ва у-,,,.
становяване предишното разпределение
Па земите и правата на всекн едното,
въ сътрудничество съ делегатите на за-,.
интересованите (чл. 68).

'(чл.'б2>;-

'•'••-:..•[

•/

:,';

;•".;:";:;.'.,;

'\;"!!;

Л. Изплащането на ликвидираните :
имоти ще става чрезъ', Снесената Коми- !
сия, както.е• казано въ чл; 19 и 64 на ^
Правилника и въ втората часть на на-"'\
стоящето съобщение. ;* '

М, Емигрантътъ щ,е трЬбра.; да на
пусне своята родна страна преди мети- /
чането на три месеца отъ пълното из-,>
плащане (въ брой в въ облигация) ва,д
всички негови .имоти, предоставени н а я
'ликвидиране освенъ , ако неговото преби- ,х
вание не тр4бва«да б»Де продължено» ,,;
Мзвърщване частна продаайа на имоти,
Д. Оь> цель да седаде възножность "-• които не (;в Йвзн предоставени -на див-.•&
ва заинтересованите Да заЩищаватг-тЬ-•-.•''•'ввдиране (чл. , 1 1 , 16 в .65 на .Пра- ;.
ите; права предъ: ПодкоМисяитЬ^послед- ' вилника). "'";'..'. .'.,.'"..',;'. "'.,'" .7./.:..'^,^.
в и г Ь ; т е -призоваватъ -.(чл; 43) всеки •
ВДвхидатъ^агратггъ, жойто би пойскалъ *
7г. Важни забележки. >&у.г
дяаввдирането пва едвн ь вмйтъ, като ще *'
му съобщавате местото н леш»; гдето той г>
I I. Нато краенъ срокъ за ползуване:
ще требва-'да «е; представи, -ва !да('«*дЬ
втъ Конвенцията е окончателно опреде-7,
изслушанъ. ^..,;;.-'<
;7.,...:.^.;.7'.:.':•;.<> • лен* Датата ; ; ;$Т>в1устъ ,719 Ц7гад. .-ла 7;
г
г
<
; Тава призованият* каядвдйъ - екк- ' всички гръцки; и .българка.тервтврим^*"
ф а н г а щ е Шйге:^да»ее яви. личко'ей да

Вро^Мг

. ^ . - . и Ч . .*-

-**Въ; веичк»; ^
•жв**, гдето се споменава - датата 18 де- ?
жеяврвйчШ22 год^,.--тя-требва да баде»
сгЬт&на като заменена, съ датата 31. ав*
•гуетъ 1924 год.
До тази последната дата, иненво, ще
ложе да. бъдахъ иодаванн декларация за
в»еелване, молби за ликвидиране, молби
•за възвръщане недвижими имоти и пр. н
ще може да бадатъ свободно управлявани
в продавани имотите^ оставени отъ заин
тересованите въ техните родий страни.'.
2. Отъ 1-и най 1924 год^ всични
декларации за изселване ставатъ без
възвратни. Ако между •заннт^есовавите,
вовто еж подали декларация-за .изселва-,
ве, има веков,' които желаять дЯ оттеглятъ последната, т* могатъ да направатъ това до 1-н май, като изявать то
ва св желание на Подкомисията, преди
'тазя дата, съ лично вян колективно пие
ло, придружено отъ разпвскитЬ инъ за
подадените декларации да изселване.
•.•Въ случай че следъ това и преди 31
августъ 1924, год. вевой, който е от-.
теглилъ но горния начивъ своята декла
рация в е повърналъ разнискати си, би
се решилъ окончателно да емигрира, до
статъчно1 е той да изявв това си жела
ние, като изпрати ва Подкомисията едно
просто писмо или единъ подпнеанъ формуллръ.
Формуляра- за оттегляне и за иодновяване на декларацията за изселване могатъ да бадатъ искани отъ Подкомисиите.
(Следва).

•*>т

ние

на Ветеринарното отделение за време
отъ П до 17 Февруарий 1924 г.
включително.
Презъ истеклата седмица въ град
ската скотобойна е искланъ следния добйтъкъ: 222 глави едъръ рогатъ добитъкъ дали 29396 кгр. месо и 195 гла
ви дребенъ добитъкъ дали 9433 кгр. ме
со, или всичко 417 глави едъръ и дре
бенъ добитъкъ дали 38839 кгр. месо.
Превъ това време е унищожено: 3 вола
•235 кгр. отъ Туберкулоза и 1- даначе
•63 кгр. отъ Цистицервусь Инермусъ. .
Проверено е 8250 литри пресво мле
ко. 'Взети са 4 проби пресно млеко за
"химически авалнзъ, отъ които 3-т4хъ се
указаха нормални, а едната обезкаимаченО в разредено съ вода 20 ЯА),-което
е взето отъ млеварнвцата на Димитьръ .
П. Хрвстовъ отъ гр/ Варна, комуто се
•състави актъ за глобяване.;. " *,
Направени ех, 18 ревизии: на рабо- ,
-тилниците в магазините,; въ които се I
иреработватъ месни консерви и ' З Г та
кива*: ва общинските халв и несопродав•ннцвт4 въ „Свтето", >
Проверени еъ всичките продукта, отъ ;
животински пронзходъ, внесени въ-града '
и изнесените такива ва градския пазаръ. 5
Проверена е всичката риба навесена за '
«цродааъ въ, рвбаото тържище.;
1
'
Издадени си пътни лнетове.: за нз-™
«есъ въ вътрешностьта на ' Царството***'??-

Страваца-^

ШщеШшООащшекя Вейтигкъ
СЛ4ДНЙТ-Б продукти отъ жикотинсетГ нровзДодъ:"14 кгр. сухи говежди'черва, 2
брон? мокро солени биволски кожи, 175
кгр. свинска четина и 10000 кгр. сухи
ковали.
Издадени са 2 свидетелства за правособственность на едъръ добитъкъ.
Констатирано е едно бесно куче, ко
ето е ухапало едно лице вспратено вед
нага ва лечение въ Софиа. Отровени
са 39 праздноскитающи и безстопансии
кучета.
Лекуванъ е всичкия забоделъ общ.
добитъкъ."

В*рненело Градско Общвн.. Уцравлени$
- г-^-^гл;-;:;

Обявление

& 3848
'•
гр. Варна, 16 февруарий 1924 год.
На единадесетия присатственъ деяь
отъ публикуване, настоящето въ Държа
вен?. Вести икъ, въ помещението ва Вар
ненското овражно финансово управлеаве,
ще се произведе търгъ съ тайна..конку
ренции, до 10 часа преди обедъ, за дог,;.
ставка на чугунени, нарциси за, улйцате
и площадите на гр. Варна.
,;л,
.Приблизителната стойность':- на пред
приятието — 35000 лв.

Варвевско Градско Общвн. Управление
Огеделеиие Електрическо.

Залогъ 5°/в въ банково удостовере
ние и Документи съгласно 'закона за бюд
жета, огчетаостьта и Вредириатиета.

ОБЯВЛЕНИЕ
гр. Варна, 27 февруарий 1924 г.
Варненското Градско Общ. Управле
ние Отделение Електрическо известява на
всички господа граждани имащи елек
трическо осветление неколво семейства
подъ общъ електромеръ — да подадатъ
декларации въ електрическото отделение
за количеството лампи и свещи съ които
си служатъ за да се направи нуждното
разпределение. Последния сровъ е до 10
мартъ т. год., следъ която дата гтивакви
декларации не ще се ириематъ и все.какви, жалби— ще се оставятъ безъ по-ч
следствие следъ тая дата.
ь'•••;--.•

Огь Общината;

Варненско Градско Общвн. Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 4602
гр. Варна, 26 февруарий 1924 г.
На основание писмото Л: 865 отъ
22 того на г. Варненския окражвпъ училищенъ инспекторъ, обявява се на воички спортни, благотворителни, гимнасти
чески, туристически, музикални, морски,
любителски, летни колонии, читалища, те
атри, сиропиталища и всички други кул
турни дружества, уставите на които не
съ удобрекн отъ Министерството на На
родното Просвещение и не се знае имагь
ли такива., удобреяи ли съ отъ същото
министерство и щ е се помещаватъ кан
целариите имъ, за да бадатъ .изискани
годишните имъ отчети, четб са длъжни
да.съобщатъ- на окражннте училищни'1
инспекция адресите си, кога са основа
ни, колко члена иматъ в удобреня ли са
уставатъ имъ;
; ~
Отъ Км^ййтвйто'.

ЧететеОбщ. ВШникъ

. •<,. ••••>

Отъ Кметството.

Варненско Градско Общин. Управление.

Обявление
Л* 4547
гр. Варна, 25 февруарий 1924 год.
На единадесетия присатственъ депь
отъ публикуване настоящето въ Държавевь Весгникъ отъ 10 — 11 часа преди
обедъ, въ помещението "на Варненското
окражно финансово управление, ще се
произведе търгъ съ явца конкуренция,
даването нодъ яаемъ общинските пави
лиони въ гр. Варна, за време отъ 1-и
априлъ 1924 г. до 31 мартъ 1926 год.
Първоначална цена се определя отъ
тържната комисия при произвеждане тър
га. Залога за участие е 10 % и доку
менти съгласио закона за бюджета, отчетпостьта и предприятията.
Отъ Общината.

'«Варненско Градско Общин. Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
•
\

;

* 4548 :: ' • . , . . •
гр. Варна, 25 Февруарий 1924 г.

На единадесетия присатственъ день
отъ публикуване настоящето въ Държавенъ
. Весгникъ, отъ 2н-3 - часа; следъ •
;
обедъ въ помещението на Варненското
окражно финансово-' управление:; ще се
-произведе - търгъ- съ явна конкуренция,
даването подъ паемъ общинските черварннцн при градската скотобойна за време
отъ 1 априлъ 1924 год. до 31 мартъ
•Д9.26 година.
\
/'^'
;
;
• Първоначална годвшна цена за всеко,
отделение се опред Ьля отъ тържната ко-

справиш 4, •;' ' . ' -

\ ''

.мисия в» деня ва т*р«.Задогь; за уча
стие въ търга 10 °/& от* определената
цена и документи съгласно аакояа ва
бюажега, отчетности» н предприятията.
Отъ Общината.

Единъ отговоръ.
тВь"оро1. 1469 отъ 25. И- т. г. на
в.-',Варненскапоща" е дадено место на.
«два ааоявмна допаска за порядките въ
. жвявщната коиисйи. Авторътъ в аретендвра да нредетанзява — Факел* в* про
греса, а еамъ се е скрил* на тъмно,
като аноннменъ драскачъ, който нема
доезестъта да излезе с* прдпиеътъ си,
което издава неговата гузна еъьъмяь.
Верно е, че работата на вещаят* и
добросъвестен* адвокат* е факел* въ
прогреса г никой не е ©тказвалъ това,
обаче верно е и тоеа че работата на
дертлий я заядлнвъ човек* яе предста
влява отъ себе си. даже й вощеница.
Варненската жилищна комисия не е
отказвала никому обяснения и осветления
в е готова въ всеая, момент* за анке
тиране на делата я отъ честни и добро
съвестни граждани. Само аа недобросъ
вестни хора е затворена канцеларията.
Дредеед. на Вар. жял. комисия:
Д. Меднинаровъ.

Вро! 94

Варневеъй Общане&в Веегтн& •

^духовитите афоризми, свойствени е» ;»»*
тора. След* падането ва последната в&г--*'
веел ярвтельт* чувствува особенао ща— етлвво настроение ва духа.

за Труд. Позеи. Собет#н/ее продължа-ва до 10 мартъ т, г., след* която дата
яе ще се приемат* такава. Ето защо умо-;
ляват* ее бездомниците да побързат* еъ
подаването на декларациите си въ онределеявя срокъ, за да може комисията да
направа нуждната проверка ио т4хъ а
ее произнесе кои могат* да получат*
места, понеже строителния сезон*- на
ближава,'за да може да се изшшва.,.

Обявява се на гражданствоте, че "
ония конто желаятъ да получат» елек
тромери от* първата партида, която прветигна,, да побързат* н да доплагят*
стоВноетьта до 700 лева пра касата на
електрическото отделеяне — общината т—
най-късно до 15 март* т. год. Поставя-. .;
нето на нзпл|тенвте електромера почва
отъ 1 март* т. г. '

ОбЩИИСНИЯ театъръ през* та»и сед
мица ще предсгавя еледнвте пвеев :
На 28 т. м. Четвъртък* „Бамберя0.
На 1 мартъ Събота дневно за учащитЬ „Великия Галеотъ", вечерно —
„Глупакът**.
-

Въ града Ни се открива турско кон- .
сулато. Пристигна отъ Цариград* пред- .
ставвтеля г-яъ Сабрн» Бей, който напра-.
вя вазата ва венчкн ийостравпя консули'
въ града, за да се запознае съ тйх*.
Помещението яа консулството ее наанразздь Земледелската Банка на ул. „Царе
Борис*".

На 2 мартъ Неделя, дневно'— „Ве
ликия Галеотъ* н вечерно „Бжабери*.

На 24 Т. V. въ общинския театъръ
се игра за втори пать комедията яБжмбериа отъ Оеааръ Уанлдъ, егонета на
която е взатъ взъ живота ва английския
хайлайфтъ. /Характерътъ на това обще
ство н па местото, дето се развива дей
ствието, не може да се предаде; но то
ва се изкупваше отъ ясностьта н непренуденостьта съкоято•'се изйесе пиесата
и отъ живостьта, съ която.ее предадоха

Ветеринарните власти еъ къведи ве
че службата по преглеждането на заоанн птнци. Понеже има холера по КОЕОШвате, гдажданството да внимава при по
купката на заклана птици, дали косят'*
печатъ, че с« прегледани отъ властите.

Най-близкия интересъ иа всеки гражданинъ диктува, винаги
да следи и чете своя общински вестникъ.

ХРОНИКА
Вследствие писмото^ на Министер
ството на Вътрешните Работи и Народ
ното Здраве под* ,№ 1195 отъ 13 фе
вруарий 1924 год. съобщава-се за зна
ние на интересующите че съгласно XII то
постановление па ;Мявистерски Съветъ,
взето въ заседанието" отъ 5 февруари!
т. год. протоколъ Ж 6 — разрешава се
взвъвреденъ отпусвъ отъ 28 февруарий
до 6 Мартъ т. год. включително на чи
новниците, конто ще прйсатствуватъ на
конференцията,. която се. свикиа въ Вар
на, Главното Управително тело на Въл^
гарскня Народенъ Морски Сговоръ като
представители ч н з ;, клоновете на сащяя
Сговоръ.

Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
огь 10 февруарий до 20 февруарий 1924 год.

БОЛЕСТИ

Зсайайна
ШрЬьЬепйз

отъ 23 того,,забранява абсолютно мас
кирането в а . лица. На невзпълнятедит$
ще се съставят* актове и задържатъ въ
у ч а с т ъ ц и т е . . .;• ^ - : . ;.••..;'.:.':?•.'•:•
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МотЬДН
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ТурЬня аМотшаШ

;

Бузеп1епа :

се за вяавяе. че.. опреде- , I
левия срокъ за яодаванйето яа декара-,-,
цвете *28^фе^уар^т.>.-;при;.коиисият»-;.
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