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Абонамептъ 60 лева годишно.

На III и IV страница на кв. еж. 130 лв.

Единъ брой I левъ.

за едно публикуване.

Всичко що се отнася за вестника, да се, изпраща

На кв. св. Г—лева за две или повече "
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•Въ изпълнение писмото на Ми
нистерството' на Търговията Промишденоетьтз в Труда, отделение за търгови-:
ята и;промишленоетьта отъ .-Ц-.III т г^
№ 1794 и. на< основание чл. чл. 64 и.
вЬ отъ закова за Градските Общини
еъ заповедь ; № 55 отъ 19 Априлъ т.
^г.. се нарежда: ,
~* гХ . На ; пазаря^~^то~:"става въ "всеки
поиеделниченъ двнь.< ще св позволява
виболантна търговия самотна-тези лица
амболантии търговци, които притежаватъ
слоднитЬ документи:
< -=
••-.'. а> Позволително; отъ общината.
*.- б) Разрешение отъ градоначадетвото
?
г в) и удостоверение отъ Търговеката;'Индувтриална Камара.
• "> На амбулантните продавачи, ще се
определяте специални места, отъ начал
ника на пожарната команда който също
• натоваренъ да : следи за изпълнението
на заповедьта, и не' позволява да се
продава вънъ отъ тия места.

>.>*• На основание чл. 64 п. з о о т ъ
закона за Градските Общини; съ запо
ведь :И0 ( 56 отъ 21 априлъ т. г. ее
нарежда: *«.;
.;. -.-.
Н-!-?"До' втора заповедь яйцата да се
продаватъ по всички . продавнвци в на
пазаря по 1'60 лв. едното.
"у''-'- За точното 'изпълнение на запонедьта е възложено на Общинските Са
нитарни агенти в полицейските органи,
като иротивъ нарушителите ще св еъетавятъ /: актове, за Да имъ се налага
съответното наказание.
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Предеедиел: П. ОТОЯНОВЪ.

СЪОБЩЕНИЕ

*;; ЗАПОВЪДЬ
Л'"'. : "'..''..'':..1*?бб.','.':':'

1) Начияая отъ 20 того пр.еената
риба въ града да се продава:
а) Капканъ до 25 лв. килограма б)
Гюмюшъ до 10 лв. килогр. в) Барагьозъ
до: 40 лв. клгр. и г) Еая риба до 18
лв. килограма.
''
2) Също начиная отъ 25 того мле
кото и прееното сирене! да се продава;
а) Сиренето пресно до 36 лева килгр.
б) -МЛЕКОТО пресне-~до 42 лева килогр.
в) млекото кисело до 14 лева килограмъ.
Тази нормировка да продължи до
издаване на нова заповедь.
Възлагамъ на Санитарните и Вете
ринарни органи на общината да следятъ
за точното : изпълнение на настоящата
ми заповедь.
Въ рибните хали и другаде където
се продава риба да ее поставятъ таб
лични, или картони съ :определените це
ни; а въ млекарниците да има поставени
етикетчета за цените.
Общинския ветеринаренъ лекаръ да
не позволява да се пзниса отъ грака
за навънъ повече отъ половината коли
чество риба донесена на вамата. Задъл
жаван* полицейските органи въ града
да следятъ еъщо за изпълнението на
настоящата заповедь.
Противъ всички които, нарушаватъ
заповедтьта и и ще се съставятъ актове,
които ще ми се изпращатъ за налагане
съответните наказания.
На настоящата ми заповедь да се
даде широка глаеноеть за знанпе и из
пълнение. Тя въ преписъ да св еъобщи
надлежно.
- ,

,:

-

"* Щ силата',на чл. 64 п. 30 отъ за
кона за Градските Общини

Съгласно предписанието на Минис
терството на Вътрешните Работи и На
родното Здраве № 3042 отъ 14 IV 1924
год съобщава ее на интересующите, че
еъгласно съобщението изпратено отъ До
роеторси Окръженъ управитедь (Ромъ-

ния) заедно съ единъ преписъ —•
извлечение отъ Ромънския законъ за при
добиване, на ромънеко поданство, публивуванъ въ Държавенъ Вестнивъ бр. 41
1924 год. чл. 66 отъ който глаеи
следното: ' ;,»
. . , *,
. .,
Дава се последенъ тримесиченъ срокъ
на жителите отъ окръзите Калиакра и
Доросторъ, които не съ правили декла
рации въ Общзните предвидени въ чл.
10 и чл: отъ закона 26 Юли! 1921 г.
за организацията на Нова-Добруджа,
или чийто искания за признаване ромъневото поданство съ биде отблъснати,. по
ради мотиви, че декларациите еъ биде
направени еледъ изтичането наерока
предвиденъ въ чл. 13 отъ еъщия законъ.
Въ същия срокъ ще уетановятъ
ромъвското си поданство в ония жите
ли, които не иогатъ да докажатъ подан
ството си, чрезъ окончателните решения
на комисиите за установяване подан
ството, предвидени въ закона отъ 1 ап
рилъ 1914 година.
. , ... .
Дипломите за поданство издадени
съсдаспо същия законъ съ валидни, а
комисията за тази цель ще привърши
работата си най-много въ определения
тримесиченъ срокъ.
{
Ето защо съгласно горния чл. 66
на този законъ се съобщава на всички
жители отъ тези окръзи, че ее разрешава
въ тримесиченъ ерокъ, начиная отъ 2 4
февруарвй 1924 год всички които съ
пропуснати отъ списъците на признатите
за румански поданици, вдовиците, или
онези, които на време не еъ могли да
подадатъ декларации, както и онези които
еъ подали декларации извънъ дадения
срокъ отъ закона за организацията на
„Нова Добрудлса", отъ 1914 год.
Да подадатъ писмени заявления до
Господвна Председателя на Комисията
по поданството, при Трибунала (окрхж.
съдъ) Дуроеторъ.
•
* '•
^
Тези заявления еъ освободени отъ
гербови марки. Едновременно еъ заявле
нието, което ще се представи или из
прати, ще ее представятъ и доказател
:
ствата.

Прави св напомнювание на граж
месо и 2 8 1 5 глави дребенъ добитъкъ
даните
отъ I учаетъкъ да побързатъ еъ
дали 15527 кгр. месо или веичко 2927
издълженилта
си за таксите сметь, по
глави едъръ и дребенъ добитъкъ дали
неже
определения
срокъ изтича, за да
30782 кгр. месо. Пр4зъ същото време е
не
етава
нужда
общината
да прибегва
унищожено: 2 вола 186 кгр. отъ ..силно
>;
/1|;
игтощение и мършавость (Кахексия) и 3 къмъ принудените мерки.
крави 137 кгр. отъ генерализирана т у  ..;; .;'Ч<; '...•- . •"•.; — о о —" - ;; .. / й •'?
беркулоза.
, •'
Откриха св три Общин. зеленчук
Презъ това време съ прегледани' кови магазини за продажба на зеленчукът
преди и следъ клането 164 птици; и отъ Общин. Зеленчукови Градипи, ?въ:
"Варненско Окръжно Управлени.
подпечатани съ печата на отделението V учаетъкъ, на пазарния площадъ I
и освободени за продажба.
.•
подъ новия театръ. -,
.
-ч
; О1роверено е 11230 литри преено
.; ;>;;ч— об — ' V
' V V-..1
млеко. Съставени 4 акта на продавачите '•'.•' :о
на уводнени млека, като отъ уводнемите
На 2 0 т . м.-Връбница въ Юнашотъ 1.6 Априлъ 1924 год.
? ймъ млека 5 литри се унищожи на. самото; кня";. салонъ, стана, тържественното раз
Обявява се на интерееующите се, место. Взети съ 4 проби отъ преено даване свхпите подаръци изпратени отъ
на младежкото д-во
че съ Височайши Указъ М 41/923 год. млеко за хигвенически анализъ. което учениците членове
4
св очуждаватъ за разширение района на ее указа, едната проба нормално, едната „Червенъ Кръетъ ^ въ Америка4 до бед
ж. в. станция Доленъ.Чифликъ, части проба разредено съ 10% вода, а дру ните ученички и учеиици въ града ни
отъ нивите на следните жители на с. гите две проби обвзкаймачени и разре тоже членове на същото Д-во. Подаръ
Долни-Чвфлмкъ: на Димитръ Еостовъ дени съ 2 0 — 2 5 % вода..Нарушителите ците беха сложени ' въ' кутийки и въ
432 кв н.; на Стефанъ Васплевъ.2502- се представиха за глобявание. Конфис всека кутийка грижливо беха наредени,
всевъзможни предмети като: кукли, аерокв. м.; на Опиро Стлвревъ 1476 кв м.; кувано е 3 литри уводнено млеко
Презъ това време еъ извършени планчета, автомобидчета, картини, копри
на Сали Сюлеймановъ 1632 кв. я ; на
Димитръ Рвдевъ 1204-1-35=1239 кв. м. 40 ревизии на работилниците и мага нени кърпи,- чорапи, туалетни сапуни,
и на НедЪлчо и Тодоръ Петкови 476 зините, въ които ее преработват* и про- бомбони, чанти, топки прибори, ножчета'
квд м.; които съ протоколъ отъ 15.11. тЛ даватъ месни консервни 43 такива на И ДруГИ; •••;-'-,;.•... .К"-/" ч ,- ; : ; ^ П , . у
г. ех оценени ' да имъ ее запдатятъ по общинските хали и нееопродавниците въ
. ^ - ; . - , ' --.' - 0 0 - - Л ' - : : ^ г , - . . ; . у
2. лева на вв. метръ. Съ Указа е про- Оитето.
И з в е с т я в а с е на г. г. варненски
Проверени са веички продукти огъ те граждани, че отбиването ,на 10 днев
глаеена спешность за: завладяване на
животински произходъ, внесени въ града ната трудова - повиность за II група —.;
"имотите.^ ' ,'_, , ',
......
и изнесените такива на градския пазаръ
Окръженъ управитель: СТ. ДОНЧЕВЪ също и внееената риба въ общинските 39 и 38 годишни,; отложени по причина
на неблагоприятно за работа време подхали• .... »•••'.•"'' лежатъ да ее явятъ за отбиването и на
Издадени еъ 4 пътни листове за
Варненско Град. Общин. Управление износъ на еурови животински произве 1 Й най т. гг 7!/ 2 часа сутринтьта при
бюрото: гдето ще стане' разпределението
дения въ вътрешноетьта на Царството, за работа. ,
-.•-.•• л л ; ...-. .=
/ОБЯВЛЕНИЕ
а именно: сухи-говежди кокали 10000
..Едновремено
съ
горните
требва да
:
_^,^;; ^;, : ;'..;№ 9919
кгр., еурови агнешки кожи 160 броя, сухо
ее
явятъ
на
същата:
дата
и
тези
граж
солени овчи кожи 14 броя и сухи агнеш
дани,
които
съ
на
възраеть
3
7
години
Цг. Варна, 18 Априлъ 1924 год. ки кожи 4 0 1 броя.
•'••• .*.
безъ различно дали еъ получили назна
Издадени съ 3 свидетелства за пра- чение ИДИ Не
: : - , • .
- Въ допълнение на обявление Л 8369 вособственноеть на едъръ добитъкъ.
Преоевидетвлствуванието
на 37 гоотъ 2 того публикувано въ Държавенъ
Офталмопробирани ех 150 воня, 2
Веетннкъ брой 11 отъ 14 е. н. обявява" -катъра и 8 магарета, отъ които се ука шните не способни за физпчеева работа
ее на интерееующите, че на 29 априлъ
които следва да бъдатъ освободени отъ
*.т. въ помещението на Варненското заха 7 коня съмнителни, които оетаватъ такава да ее явятъ на медицинска ко
>Окръжно Финансово Управление до 1 0 за подкожна малеинизация
мисия, която ще заседава въ санитарното
Констатирани еъ 2 бесни кучета, отделение при общината на 3 0 априлъ
часа преди' обедъ ще ее произведе търгъ
еъ тайна конкуренция за време отъ 1 отъ които едното е ловджийско, а дру отъ:;1б.до 1 8 часа (8 до 5 следъ пла
априлъ 1924 год. до 3 1 мартъ 1925 г. гото домашно и една свиня, които се дне). Неявилите ее на комисия неподдеза доставката на следните хранителни убиха и заровиха. «•
жатъ на освобождение.,
, .: л , ....
-'Ухапани отъ бесните - кучета.има
припаси: • -'•"
'-•"
-4;- — 0 0 —
*":...:•,••
..,:::-у-:;:
7 лица; които навременно ее испратиха
^' ; 1) брашно 16,000 клр. 2) свинска на антирабично декувание въ София.
На 2 2 т. м. въ града ни ее откри
маеъ 1300 кгр.; 3) месо около 1300 кгр ;
конгреса на професионалните музиканти
Веички
ухапани:
кучета
на
брой
3
се
4) оризъ 100 кгр.; 5) булгуръ 60 кгр.* 6)
оцетъ 50 литра 7) соль200 кгр. 8) ваелини отровиха. Отровени съ 27 праздноеки- въ : България съ подходяща речь отъ
председателя на съюза г. Д* Съплиевъ.
тающи кучета и 1 котка.
70 клгр. и 9)захаръ 4 0 клграма,
Следъ
това конгрееа бе поздравенъ отъ
• Декуванъ е^ всичкия забоделъ об^ П р и б л и з и т е л н а , стойность около
председателя
на Вари. Тричлен. Коммсия
.•.-..;• .'..•.;..;
170,000 лева. Залогъ 10% въ банково Щ И Н е в И Д О б И Т Ъ К Ъ . "'
г
П.
Стоявовъ,
отъ Ю. Тодоровъ отъ
удостоверение и документи съгласно за •""»•*•*»•«•••е "*"*^иш.м..ма...н^мм.шив.».яи..м«машиагмимняим.>
етрана
на
културното
отделение при Про
кона за бюджета, отчетноетьта и пред
светното
М
во,
отъ
Ал. Кръстевъ като
приятията.
дирекдоръ на местното иузикално учи
лище ; отъ. Ем. Мутафовъ, отъ името на
, ?, ; и. Предевдатель: Ив. Мирчевъ.
Общинския театръ презъ Великъ- местния домъ на изкуствата, отъ .Ив.
1!''",..Л.. •'.'' п Секретаръ; Д" Доковъ денските празници ще даде следните Терзиевъ, като предеедатель на здружените еъдий и отъ с Н. - Гандевъ етъ,
представления:
На 27 т. м. първия денъ на Ве името на Общин. Театръ.
Сведение
...
. __,0—
..-.-~... - .
ликъ-день за пръвъ пхтъ въ града ни:
За дейностьта на отделенията при «Училища за кдюки%> комедия въ 5
Съобщава Св на г г. гражданите
общината презъ месвцъ Априлъ т. г. действия отъ Шеридонъ.
че избирателните ^ книжки по 6 доиъх*
На 28 т. м. втория день „Рибар нителенъ избирателенъ епиеъкъ за време
ска
Любовь"
драма въ 3 дейетвня отъ отъ 1 Октоври 1923 год. до 1 2 Априлъ
;; Ветеринарно Отдедевне
Гйоргъ. Енгелъ играна въ общинекпя т. г еъ вече готови 1 отъ утре 24 того
:? Презъ иетевлатг! седмица въ град театръ на 19 и 2 0 т. м. съ големъ уекомисарите на общината ще започнатъ
ската екотобойна е всклаво 112 глави пехъ; На 29 т . м . третия день; „Учи раздаването' имъ на правоимеющите ве
едъръ рогатъ добитъкъ дали 15256 кгр. лище за клюки". ~ ."
домовете.
Въ заявлението ще ее показва народностьта, месторождението, възраеьта
местожителството семейното положение:
вдовиците ще покажатъ датата на смърта на мъжа св; дали еъ правени иска
ния и пр4дъ бившите конисии отъ 1914
год. дали е подавана тогава декларация
за неприемане на поданството,
_ _ _ ^ _
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Печатница Войниковъ — Варна.

