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Запоения Полковвикъ С т . Н и к о л о в ъ
д н е с ъ в ъ 6 ч а с а с у т р и н ь т а с н о р о п о с т и ж н о се помина
при испълнение н а слудоебнит-Ь с и о б я з а н о с т и .
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Миръ на п р а х ъ т ъ мяу.""""
/ -•~^-^~" , ~~г~-- гр. Варна,; 12 Априлъ 1924 год,
I . "" '
о т ъ ОБЩИНАТА

ще етава отъ специални четци-агентн
при електрическото отделение, която все
ки месецъ следъ 20 число съ специални
съобщения ще правятъ отчитанивто на
всеки гражданинъ "и нресметнато по из
разходваната енергия съ каква сума св
задължава да заплати всеки за съответ
ния месецъ.
Изплащанията «огатъ да ставатъ
веднага, или най-късно 5 дни еледъ предшгненето" на- съобщенията' "направо~на*
четеца агентъ, който издава квитанция.
Обръща ее вниманието на гражданството
да изиекватъ отъ агента документъ за
да удоетовери еамодичноетьта ей еъ от
крития листъ издаденъ му за цальта,
аво той не е познатъ личмо на гражда
нина, иначе общината не отговаря при
евентуални елучаий.
Обявява се на г. г. Гражданите, че
облога еметь за годините 1920, 1921,
1922 и 1923 години е определенъ, неканватъ се същите да ее евятъ въ бю
рото за общииеки налози при общината
за издължения последователно по учас
тъци, както следва:
Жителите отъ I участъкъ за време
отъ 14 — 80 Априлъ т. г.
II участъкъ отъ 1 Май до 10 Май т г.
III участ, отъ 15 Май до 30 Май т. г.
IV учас. отъ 1 Юний до 20 Ювий т г.
V участ отъ 21 Юний до 10 Юдий т. г.
Следъ изтичане на така дадените ерокове ще се пристъпи къмъ екзекутивно
събиране.
Гражданите, които съ изплатили за
некой отъ - горните - години, да предетавятъ н квитанциите св, понеже е въз
можно да има пропуснати, неотметнатв
по регистрите.

Погребението на запасния нолков- искренность и убеждение на изпълненъ
нвкъ Стефанъ Николовъ етана най тър дългъ.— Миръ на прахътъ ти общеежествено. Целия градъ беше се етекълъ. твеннико.
На гробищата, преди спускане на
Правеше впечатление масовото присътствие на запасното офицерство и подофи- телото въ вечното жилище, говори г-нъ
Д. Колаксъзовъ. Прочустввнна бе речьта
церетво.
Следъ опилото му въ църквата му, съ пламенни думи той описа какъ е
пръвъ говори запасния генералъ Пвтровъ работилъ запасния полковникъ Ст, Ни
който описа картинно боевете при Ка- коловъ, бидейки въ редовете на армията
рачъ м Калиманци, въ които покойниятъ и по после като екроменъ труженякъ —
е взелъ участие. Втори говори Юрйст- Предгедатель на запасното офицерство
конеудта на общината г-нъ Николиевъ въ Варна и членъ въ Тричлената Коми
въ качеството си на представитель на сия въ града ни. Той подчерта че следъ
войната запаеното офицерство било пре
същата и ваза следните думи:
следвано
отъ бивщия режинъ по днесъ
Следъ думите на г-нъ генералъ
целото
гражданство
дири иоментъ да
Пвтровъ каза той. много малко ми оста
манефистира
силното
ей
разположение и
ва да дооълна за живота на покойника,
подкрепа
на
същото
офицерство
което
който , еамъ по себе си е символъ на
ратува за честьта, името и доброто на
изпълненъ дългъ.
Принуденъ по силалата на събити България. Всички военни почести се да
ята ецедъ 9 юний к. г. да приеме поста доха при погребението на запасния почленъ на Варненската Градска Тричле лкквникъ От. Николовъ.
нна Комисия,., той н тукъ.бе последователь на себе си. Заедно съ своите
другари отъ Тричленната Комисия, той
неуморно ее трудеше да приведе въ
Понеже отъ 1 Априлъ т. г. при Варненско Град. Общин. Управление
редъ завареното хаотично положение въ
Общината. Ш. тукъ, веренъ на своя дългъ електрическото отделение е въведенъ новъ
екроменъ, трудолюбив* идюбезвнъ къмъ редъ, по събирането сумите за израз
всички той твърдо вървеше по начерта- ходваната отъ гражданите електрическа
№ 43
ния пъть. Кратка бе неговата Общест- енергия, то всички които не съ се из
гр. Варна, 31 мартъ 1924 год.
ввнна двятвлность но требва да послужи дължили до 31 мартъ т. г. да побърза прииеръ иа поколенията съ своята затъ, понеже за въ бъдаще събирането
Отъ известно време зачестиха краж-
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.. 1) Задължаванъ общинските лозарни
пвдари по-често да обивалятъ районите
си, както деня, така и нощя и да пресниватъ безусловно въ лозята въ опре
делените имъ помещения. Те могатъ да
ндватъвъ града само съ разрешение
единъ пллъ въ седмицата и то презъ
дни презъ които иска да се отсътсвува
. отъ лозята.
,-;, 2) Вменявамъ въ обязаность на ло
зарните надари да проверяватъ въ ра
йоните, си произхождението на всички
новопосадепи — местни или; американски
лози и овощни дръвчета и да изискватъ
отъ стопаните на такива доказателства
че еъ ги добили по законенъ редъ.,Тезп
отъ стопаните, които не предетавятъ до
казателства за произхождението на ло
зите и дръвчетата, които съ посадили,
ще ее ечита, че ги ииагъ по ивзаконенъ
редъ.и ще се^нареди нужното разследване.
За такива надарите ще сьобщачатъ ве
днага на старшия лозаренъ падарь, кой
то следъ това ше започне разследване
и ще вземе нерки до къеоврененно свър
шване на следствието, лозите и дръвче
тата, да бъдатъ запазени. Веички открити
кражби ще ее констатирватъ еъ актове,
които бързо ще ее изпращатъ въ Об
щинекото Управление. ,

Но водопровода.
1) Издадени 18 позволителни за
построяване на частни водопроводно ин
сталации, отъ които 17 се скачиха съ
градската водопроводна мрежа.
2) Поправиха се 18 спиратвлни"кра-'
нове, 5 пожарни такива, 9 чешми и 38
канелки за чешки,, също се поправиха
13 водомера на частни инсталации.
3) Почисти ее и поправи повреде
ния етаръ водопроводъ въ лозята въ
местностьта „Шашкхна* и * Кокарджа".
4) Отана преместване на две град
ски чешми отъ една на друга улици,
където ее имаше по родена нужда отъ
техъ и ее продължи водопровода въ ма
халата Максуда еъ 70 метра.
5) Отпуши се и поправи Сесъ-Севмеския водопроводъ при Арабъ-Чешме,
и се започна преустановената работа на
водите на същата чещма. .
, ,
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По Канализацията.
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Постъпили молби въ комисията век".••• .
. . .523
чко . . .
отъ които: •.;•-••! .,••«
Анкетирани
280
анкетирани и наетанени; V ^—---^96
оставени безъ последствие ,.,..... . 67
образувани жилищни дела . . . . 81
насрочени за разглеждане леда . . 91
отъ които:
'','"
Решени . . . . . . , . ' " . '. 63
Отложени. . . . . . .
. . 28

Общинската перална ..,
8а врене отъ 1—5 включително т. 1
Дата

Граждани

За дейностьта на отделенията при
общината презъ месецъ Мартъ т. г.

3) Направени 20 броя винтове-за
електрическата централа.
4) Направено е 210 кв. н. джамлъцп, 380 сандъчета, 28 кв. м. врати и
прозорци и ее отренонтира нафтовия ноторъ, веичко за общинските зеленчукови
градини.
,;; *;
5) Направени 70 сандъчета и З
рамки за разеадъ на цветните градини.
6) Направени две наси съ чекмежета за общин. канцеларии.
'. :; &
7) додковани 793 подкови на общинеки коне.
'
/
.!
8) Поправени 6 разни колички и
направени 5 нови ръчни такива за ле
сничейството.
»
9) Отренонтирани 3 бутала на еле
ктрическата централа.
10) Направени 2 ковчега за бедни
граждани.
11) Ремонтирани 11 кола на по
жарната команда.
12 Направени 2 ключа за отваряне
кранове, 4 набивачки отъ стомана и една
железна врата на водната канара въ
Арабъ-Чешне и всичко за водопровод
ното отделение.
, , ..
„„___.. ,:
13: Напривена оградата за агнета
въ екотобойната.
•
14) Направена нова предница на
общинския файгонъ № 3. . -;
15) Направени 5 нови садила, за
лозовия расадникъ.
.
- ;,
16) Поставени дръзки на 41 лопати
за лесничейството.. =
г •;•*<;• ;•* р

Иапрани
безплатно
парчета

та на домашни птици, добитъкъ и др.,
които нанасятъ вреди.
5) Старшия Общински лозаренъ падаръ да.прави често проверки на нада
рите дали те постоянно се наииратъ на
своите места и дали оетаватъ да прие
пиватъ въ лозята.
За тези отъ надарите, които безъ
разрешение ее отклоняватъ отъ райони
те си и които не преспиватъ тамъ да
донася за да бхдатъ наказани еъ глоба
и уволнение като вредни за службата.
Възлагамъ на Управителя на Лозо
вия Расадникъ да следи за точното из
пълнение на тая ни заиоведь
На заповедьта ми да се даде най
ширака глаеность между гражданите лозепритежатели за знание и мзпълнвние.
На надарите тя да ее еъобщи въ
преписъ. На неграмотните отъ техъ да
се прочете и обяенп отъ Старшия Ло
заренъ Н$даръ.

Присжствующи
лица

бите изъ лозята и крадците не ногатъ
да св заловятъ: Общината поради тая
кражби е принудена да плаща обезще
тение на пострадалите лозопроизводители.
Факта, че ставатъ кражби и крадците
не св залавятъ показва че лозарните на
дари не пазятъ добре поверените имъ
за пазене лозя. Много пъти те се явяватъ на открити кражби като проети
зрители, съ извинение за случилото ее,
че не знаятъ какъ става кражбата и огъ
кого е извършена тя, а това също по
казва, че нянатъ съзнанието какво на
техвата небрежность иеключително ее
даъжи веичко, което става въ лозята и
защото не носятъ никаква отговорность
за последствията отъ кражбите, продъджаватъ нехайно да иепъдняватъ своята
надарена служба. .Туй положение по-вече
не може да ее търпи и по-вече отъ на
ложително е, надарите да се поставятъ
поне, подъ дисциплинарна отговорность,
независимо отъ углавната, която имъ те
жи, при участие на известно злодеяние.
По тия съображения, на оенование
чл. 64 п. 27 отъ закона за градските
общини и чл. 142 отъ закона 8а подо
брение зеиледелското стопанство и опаз
ване 'полските имоти.
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1) Издадени 11 позволителни за
са_
построяване на частни канализации, да
1 Априлъ
58
675
50
8
дено линия на 10 такива и ех приеже
2
67
динени къмъ градската канализационна
я
850
17 Гбо
мрежа, 9 частни канализации.
3
56
830
»
'
40
16
2) Направи ее коренно почистване
3) Надарите също ще еледятъ да не
4
59
800
59 —
п '
ее нущатъ изъ лозяха домашни птици на 32 канални шахти, на 37 улични ото
ци,
82
рашитки
и
устието
на
главния
и .добитъци — едъръ в дребвнъ. Про5
60
825
3 57
тивъ тия лица, които не епазватъ това събирателенъ каналъ, а на 12 канални
нареждание, ще се съетавляватъ актове, * шахти капаците се замениха еъ нови. ,••
Веичко: 3980 169 131
3) Почистиха се 38 отводнекия на
които ще се изпращатъ веднага въ Об
щинското Управление за по нататашно градски чешми и се довърши работата
по канализирането на часть отъ улици Варненско Град. Общин. Управление
разпореждане.
те:
„В. Левекп4 и „Царибротска-.
4) Надарите, въ районите на които
г
ставатъ Кражби* и крадците оетаватъ
О Б Я В Л Е Н И Е : й;
Т е х н и ч е с к а работилница.
неоткрити, ще ее наказватъ споредъ ете№ 8369
; ;,;:(
5
пеньтана вината съ глоба и уволнение
1) Изорано съ общинския тракторъ
и зависино отъ углавната отговорность, 480 декара общински ниви за пожар
гр: Варнз, 2 априлъ 1924 год.^ г
ако на такава подлежи.
ната команда. =
На единадесетия присътетвенъ ,'день
Схщите ще се наказватъ най строго
2} Ремонтирана Линейката на де отъ публикуването настоящето въ Дърако не ограничатъ броденето изъ лозя зинфекционната станция.
жавенъ В4стникъ въ помещението на
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§тарно отделение.
Вшлетинъ за двишението на заразителни^ болести въ града..
Оздравели
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Варненско Град. Общин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
'-:., (.: ,,:• : , . №.9568
;: / отъ 1 5 Априлъ 1924 год.
.
На единадесетия присътсвенъ день
отъ нубликуване на настоящето въ Държавевъ Вестникъ въ помещението на
Варненското Окръжно Финансово Уиравденйе ще се нроизведатъ следните тър
гове:
••
1) Отъ 9—10 часа преди обедь
еъ явна конкуренция напечатване вход
ни билети за общинския театъръ за
време 1 априлъ 1924 год. до НО мартъ
1925 година. Црибдизителна стойность
3,700 дева.
•:*•. . 2 ) ; О т ъ 10—11 часа преди обедь
еъ явна конкуренция нродажбата на еабранит* мостри отъ зърнени храни около
100 крини жито и 3 0 крини царевица
Приблизителна стойность 8.000 лева.
Залогъ за правоучаетие 1 0 % и
документи сагласно еакона за бюджета.
отчетносьта и предприятията.
:,я,,.,
Отъ .Общината,

5. I. 922 г.

3

21. IX. 922 г.

49

332 -—

9. VII. 293 г.

—

1

126 15

8. VII. 922 г.

—

—

1.

18

1

29. V. 923 г.

—

—

2

12

3

31. V. 923 г.

—

—

2

12

1

15 —

20. X. 923 г.

2

11 —

30. X. 923 г.

—

7 —

29. X. 923 г.

1

—

1

—

1

—

^%

35

14. I X 923 г.

ТурНиз ехагЦНета*.
. -_

1

1
1 .

л

инкахиевйвеан
ПН1ГЗХИ8ВГ]Е2 !

илона^

I

м
н
8
н
о ае
ь
н
н^

<

оннизд

а
п

н
и

Ш
I"

а
а
в
2
(3
»

июонМойвн итАа"й
изйяд
инягиод
иййч. т
иПйЛх
ийвлггд

а.

<М
«ч?4 &

В

които

ихжжде

ос

°°

ео
е<м
ео

1
1
ав
ео

100

1

1зг| 1

ТурИиз гесиггепв

.—1

зс-одзн и 08 ' " О 1 е ~
•Нод 08 — 09 ' " О
1—1
•Ио! 09—СИ' « 0 | 2
Кол о | - ~ 02 *Ю 0т-15
Г•йод ог — 5 г 1 О
•Кол д — х ъ*-О С4
м х « о илквк-оц ео
инзИоаоякдгдо м
иязнож
ихжагдо
июонЦогЛвн шлсЩ
изаад
пнхиод
ИПЙЧ. Т

ипсЦт,

Варненски Окр&мъ Санитаренъ
Бшлетивъ за развоя на разните
болести въ Варненски онрггь
до § Априлъ 1924 год.
Скарлатина.
Варненска Санитарна Околия: Вар
на 22, Гевреклеръ 3, Русларъ 1.
Арнаутларска Санитарна Околия:
Дервишъ Мусдюмъ 1, Доленъ-Чифлнкъ 1.
Белевска Санитарна Околия: Авренъ 4, Яеъ-Башъ 2, Конетантияово 1,
ЕюпригКьойска Санитарна околия:
Куванлъкъ 2.
Провадрйека санитарна околия: Невша 1, Синделъ 1, Копукчий 1.
Шада-Еьойера Оанитарна Околна:
Арнаутларъ 3.
••••••>..
К о р е м е н ъ тис»ъ.
Варненска Санитарна Околня: Вар
на 2, Аджемдеръ 6, Индже-Бьо! 4. ' ''
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"^ гр. Варна, 9 февруарий 1924 год.
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Начало отъ епи
демията отъ

Уапо!а уега

Отъ

За удовлетворение иекътъ на Рафаидъ Мандовски отъ Варна но изпълнитедний лиетъ _№ 14079/1921 год. издаденъ отъ Варненский Окр. Садъ, противъ Сава Доповъ отъ гр. Варна за
6000 дева и др. обявявамъ, че въ про
дължение на 3 1 день отъ последното
двукратно публикуване настоящето ьъ
местните вестници, еъ право наддаване
5 % въ 24 часа ще продавамъ на публвченъ търгъ следния длъашйковъ недвижимъ имотъ, а имено:
. . . Е д н о - п р а з н о место, находище се
въ гр,- Варна V учае. кварталъ 501 подъ
№ 1 1 отъ 28Ь кв. метра, при съседи:
Тодорка ГеорТева, Трайко Хриетовъ и
ПАТЪ, «ценено зз 3000 дева.
^< Жедающнт4 да купятъ имота, могатъ
всекн, приеътетвенъ день в часъ да се
явятъ въ канцеларията ми да прегдедатъ
книжата по продажбата и да наддаватъ.

Умрели по възрасть

№ 401

Р А Ж Д А Н И Я
Родени
Отъ които
живи

"'"

|

П-и Варненски Сждебенъ Приставъ

Всичко отъ
нач. на
епидемията
заб. умр.

Умрели

БОЛЕСТИ

Оставатъ

Заболели

отъ 1 до 10 Априлъ 1924 год.
Имаше

Варненското-Град. Общинско Управление
до 10 часа преди обедъ ще ее произ
веде търгъ съ тайна конкуренция за
време отъ 1 априлъ 1924 год. до 31
мартъ 1925 год. за доставката на сле
дните хранителни нрппаси: 1) Брашно
около 16,000 кгр., 2) Свинска масъ око
ло 1300 кгр., 3) Месо около 1300 кгр.
4) Оризъ 100 кгр 5) Будгуръ 50 кгр.
6) Оцетъ 50 литра 7) Оодъ около 200
кгр. 8) Маслини 70 кгр. 9) Захаръ 40
килограма.
Приблизителна
стойность около
17,000 лева. Залогъ 1 0 % въ Банково
удостоверение и документи съгласно за
кона за Бюджета, отчетностьта и пред
приятията. V
.-!•• ••..-.
Отъ Общината.

Отраница 8;

ХРОНИКА
Обявява св на г. г. гражданите,
че VI допълнителевъ избиратезенъ снисъкъ е вече готовъ и залепенъ въ по
мещението на общината.
••••.• . •. г
Умодяватъ св заинтересованите гра
ждани въ най късъ срокъ да го прегле
датъ и ако констатиратъ некой невер
ност, или опущения, да заявягь това
устно, или писмено въ Статистическото
отделение ори общината.
Отъ 12 того Въ общинекия зеленчуковъ мягазинъ № 8 подъ новия театръ
се започна продажбата на зеденчукъ, отъ
Общинската зеленчукова Градина.

Съобщава Св, ча въ капана на пожа
рната команда се намира едно безсто
панствено прасе на 10 месеца, мжжко
щарено съ б*ли и черни петна.
Ако до дееетъ дни отъ съобщени
ето, не св яви стопанина му, ще бхде
продадено на птбличенъ търгъ за въ
полза на Общинската каса.
—'е—

,.

•'

..

На основание окръжното писмо № 4078
отъ 5 того наГ-наВарн. Окрхж. Фвнан.
Началннкъ, .известява се на Господа гра
жданите, че проверката на овците и
козите. а: започната отъ 10 того и ще
трае до 20,того включително.
' Умоляватъ се същите презъ това
време да държан добитъка св на по
сочените адреси въ декларациите си, за
Да може Комисията по проверката да
свърши по-скоро работата си.
—оо—

)

Брой 88.

Варненски Общински Веетникъ

Страница 4.

Комисията по Т. П. С. привърши

ревизията ся на раздадените отъ бив

шата комисия места и въ скоро време
пристъпва къмъ одворяване на правоимеющвте.
оо—
Съобщава се, на гражданството,
че отъ 1 Априлъ т г. се задочна про
летната ваксинация на ново родените деца
презъ втората половина отъ изтеклата
година Пресаждането става всекидневно
въ градските амбулатории отъ 8—12 ч.
пр. обедъ и отъ 2—6 ч. сл. обедъ. По
неже присаждането е задлъжително поканватъ се гражданите да отнисатъ де
цата си: въ най близката амбулатория за
ваксиниране. На отклонилите се ще се съетавятъ актове за даване подъ садъ, еъглаено чл. 91 отъ закона за опазване
общественното здраве и чл. 172 отъ
Наказателния Ваконъ
— оо —
• Съгласно телеграмата на Центра
лното Управление на Б. Н. Банка отъ
12 того № 12341, еъобшава се за зна

Вариеиезно Граден® О б щ и н с к о

ние, че срока за обменяването на ста
рите бонове и банкноти се продължава
до 1 Май т. г. включително.
- оо—
Отъ гаетролното представление
дадено на 30. III т. г въ 10 часа сут
ринта въ салона Ранковъ съ участието
на артистите: Кр. Сарафовъ и Ст. Бъчваровъ еъмело драмата „Иеръ-Гинтъ" отъ
Ибеенъ за полза на фонда за доизграждане на обшинскпя театръ' е оетаналъ чистъ приходъ 6030 лв. която
сума е внесена въ същия фондг.
• - оо—
'
Съобщава С6 на гражданите, по
длежащи на 10 дневната трудова пови-.
нность II група, че срока за явяването
вмь за отбиване повиинестьта си се от
ложи по причина на неблагоприятното,-/
за работа време до второ нареждане.
Свикването на групата ще бъде свое
временно оповестено.

Управление.

Н® 8361
гр. Варна Г Априлъ 1924 год.
Варненското Градско Общинско Уараление обявява на избирателите отъ гр. Варна, че съгласно указа отъ 15 мартъ
Т. г. подъ*'№'87,' на 4 май т. г. ще св произведатъ избори за избиране
-

Деветъ души членове на Варненската Градска Община за членове на бъдащия
. а.
Окръженъ Съветъ.
^
о
Гласуването е ТАЙНО и ЗАДДЪЖИТЕДНО за всички избиратели, а помещенията въ които ще ета|а гласуването
както и числото на секциите са както следва:
/ • •_ ' . '
Избирателите отъ първа еекцвя гласуватъ: отъ а}.еекцня § Избирателите отъ седма секция гласуватъ: отъ а} секция въ
въ училището .Св. Атанасъ" № 334, отъ б) секция въ
училището •,.Св Методи", отъ б) секция въ училищетз „Св.
обшинеката болница ,.П. Николовъ".
Наумъ"
. • ;,...,
Избирателите отъ Оема секция гласуватъ: отъ а) секция въ
Избирателите отъ Втора секция гласуватъ; отъ а) секция въ
училището * „Св. Климвнтъ", отъ б) секция въ Арменското
Татарското училище Дзизие* до самата джамия, отъ б)
училище.
секция-въ Прогимназията на XVII линия.
Избирателите
отъ Девета секция, гласуватъ: отъ а) секция
Избирателите отъ трета секция гласуватъ: отъ а) секция въ
въ
училището
Давренти"
задъ пожар, к-да, отъ б) еекция
училището „ЦаръБорпсъ", отъ б) секция въ Црогвиназ, въ
въ
Сиропиталището
задъ пожар, команда.
* зданието на аптекаря Русевъ.
Избирателите отъ Десета секция гласуватъ: отъ а) секции
Избирателите от* четвърта секция гласуватъ: отъ а) секции
въ училището „К Арабаджиевъ*, отъ б) секция, въ у щето
въ еврейското у-ще III уч. ул. „Дебърска". отъ б) секция
„Антимъ I".
•••-••• * •—
въ турската прогвмназ. „Рудаие" въ I участъкъ, улица
Избирателите отъ Единадесета секция гласуватъ: отъ а) се
„Габровска*. *
кция въ^учвлището „ОтецъПаисий", отъ б) секция въ
Избирателите отъ пета секция гласуватъ: отъ а) секция въ
училището Г П Р. Славейковъ",
•ада „Съединение*, отъ б) секция въ стопанското у-ще на
Избирателите
отъ Дванадесета'секция гласуватъ: отъ а) въ
в-.-.
; д-ве „Майка срещу Юнашкия садонъ*.
училището
„Априловъ",
отъ б) секция въ училището въ
Избирателите отъ шеста секция гласуватъ' отъ а) секция
махала
„М.
Кокарджа"
и
въ Прогяинвзияха въ махала; ,.Сееъ севнесъ*, отъ б) секция
Избирателите
отъ
Тринадесета
секция
Тлуеуватъ: отъ я) се
въ Основното училище въ „Сесъ-еевмесъ", до общинеките
кция
въ
прогимназията
„Св
Кирилъ
, отъ б) секция въ
зеленчукови градини.
училището ,,Сулини'.

;;

;

ГЛАСОПОДАВАНЕТО Щ Е ; СТАНЕ

ТАКА:-

Избирателите на които книжките носятъ ТЕКЪ № (нечетно числп. иГв гяя|.Ппп.аи.Тп_ „,

Нека св знае за по ясно отъ г. г. избирателите че ВСРКИ птт. ТПУТ. „-и. -г..„ ..-«„
"опции пидъ оуквн »о .
б Р И Щ ГЛЯСуВа ВЪ тазй
която е гласувалъ при избора за народни представители мI ИI ио?«!.р7й ?923 год
°
°
«""•и*"
••
Оевенъ това, поканватъ се всички избиватели кпп™ лп .ПР»' ,тП »„ *
' ' — , ' "
т 6
явятъ въ общинското'управление н до деня н^ и б о Т и ™м™
Ъ п ^ п ^
^ я ^ -»»-/•« м
в о
,
г а
всичка секции отъ нарочно за това поставени «бщ. щ ^
Ц И « п!1
"
Р "
^ * . < » • » • « • •*•»
избиратели въ коя секция ще гласуватъ, щ е ' и . ™ ^ помвшени^о на « 1 я * й з б и р а т в л н и я 3»К0НЪ>- 8а справка, кои
на улиците на гр. Варна, разделе/и по'секции, а е Г и Г ц Г н Г п о с Г е ^

Предеедатвль: Стояновъ.

Го™,.,,.,,*. ^ и и ^виретарь: х . К Ивановъ.

