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водата на града която св явява вече
мадко, понеже той се уголеми и при днеш
Понеже днешната управа си е турила ната водопроводна мрежа е недостатъчна
за задача да подобри завареното лошо по за нашия градъ Варна, но хората ре
ложение па общината въ всево едно от шили 'да служатъ само за общото благо
ношение, не св забави да ве погрижи и не се отчаеха и въпреки лошото финан.
за бсагоувтройството на града,' което положение на общината те потърсиха
подкрепа но далечъ. Благодарение на до
требваше да стане още преди години.
Въпреки многократните съобщения до верието съ което се ползва управата отъ
притежателите на постройките които под- Централното Управление, при първо по
лежатъ за събаряне за разширение на уди- искване отиуетна единъ авансовъ за" цвтъ^^Цатш^орисъ^, Вл?диславъ-*7тОи---^1.гь--т>тъ-&,^О0:О0О-^ваяа Варненската
вница", и др. и вмеето т*хъ да се постро Община за доизграждането на театра и
ятъ нови и маеивни здания и улеспятъ каптирането на Аджимлерсвите води.
Въпроса за доизграждането на те
движението оеобенно въ тая чаеть на града
те на сториха това доброволно и днеш атра се проучва, като ех се получили
ната управа която се строго придържа вече оферти отъ Германски и др. фирми
отъ начартания си пъть бе принудена да които се занимаватъ специално съ по
изпрати пожарната команда, която да стройни на театри, и въ скоро време ще
се започне доизграждането му като се
започне събарянето.
• Стопаните ча тия постройки не сто изполва този, етроителенъ сезонъ а ка
риха това доброволно, надевайки се, че птирането на Аджамдерсвите води се
ща получатъ цени епоредъ днешната стой вече започна.
ност.» - на постройката. Нека те не се
лъжатъ по годите обещания на разно
заинтересовани лица, а бъдатъ благо
разумни и сами еторятъ това, защото
На основание чл. чл 64 и 72
съгласно оценките общината ще вземе и отъ закона за Градските общини и въ
материалите имъ, ако отъ нейна страна интерееа на общественното здраве еъ запродължи събарянето.
поведь № 15 оть 29 апридъ т. г. се
Нека се знае че оценките еъ въ забранява уличното проееяе освенъ на
законна сила и никой не е въ състояние ония немощни Варненски Граждани, ко
да ти отмени, което явно се доказва отъ ито са получили за това позволение и
последното решение на окрхжния съдъ съ записани въ списъка на просеците
относително обжалването на Ерменското Всеки проеевъ требва да бъде снабденъ
Настоятелство съ което искаше нова оцен съ металически жетонъ съ № ръ
ка по чл. 91 отъ закона за благоустрой
Всички немощни лица, които не ех
ството, обаче това т4хно искане е оста способни да си исварватъ сами прехра
вено безъ последствие, като е утвърдена ната, тр4бва да св явятъ въ санитар
и. старата оценка. -Общинската управа би ното отделение при общината, гдето
предприела уреголирването на поголена- следъ медицински прегдедъ ще се уста
та чаеть; на града,. но понеже ..положе нови немощностьта ииъ за работа и ще
нието на общината не позволява това, се запишатъ въ специалния за просеците
та реши да уреголира само въпросните еписъкъ.
улици, за да имъ се построи и каналъ,
. Заловените въ просия незаписани
какъвто те, едни отъ първите улици на въ списъка лица и цигани, ще се преВарна нематъ.
следватъ въглаено закона за полицията.
Въпросътъ еъ театра, стените на
ПрвДЪ ВИДЪ настъпването на ле
който.отъ дълги години етърчатъ не тъй
малко занима управата, кокто и въпроса еъ тния сезонъ и свързаното еъ това уве

ТфИЦИДЛЕНЪ ОТДВЛЪГ

личение разхода на вода, напомня се
пакъ на варненските граждани да употребяватъ водата само за насъщни нужди,
да държатъ въ пълна изправность част
ните си водни инсталации въ всички тех
ни разклонения. Да еъобщаватъ веднага.
въ водопроводното отделение за веева
забелязана повреда по градския водопроводъ н да използуватъ обществените
чешни най добросъвестно, безъ излишно
проливане на вода. Нека всеки гражданинъ знае, че всеки, пестенъ лвхъръ вода.
е отъ полза, както за самия него тъй и
за неговите съграждани.
Понеже еж констатирани доста
укрити случай на скарлатинно лющоне
санитарното отделение при общината
обръща за поеледенъ пътъ внимание на
гражданите да еъобщаватъ веднага за
всеко заболяване еъ изрввъ на телото,
било то Скарлатина, Бруеница нли друга
заразна бодееть.
Съ увриваннето на заболеванията се
припятствува за ограничение и прекра
тяване на Оварлатината и Брусницата и
се излага здравето *ла децата въ града
ни. Граждански дъдгъ диктува на всички
граждани своевременно да еъобщаватъ въ
санитарното отделение за вееки заболедъ
отъ заразна бодЪсть, за да не етаватъ
виновници за здравето на техните и на
съгражданина си деца.
За да има редъ въ продажбата
на цветя и други храетия отъ общин
ските цветни градини и стоиностьта ииъ
да св събира отъ отговорни финансови
агенти се издаде заповедь МЬ 56 отъ
21 Априлъ т. г съ която се определятъ
два дни въ седмицата, Понеделникъ и
Чвтвъртъкъ, презъ които дни еамо ще
етава продажба на цветя, а презъ оста
налите дни, продажби не се позволяватъ
освенъ за букети и венци, за които ща
се плаща въ общинската ваеа.
Младежите родени презъ 1905 г.
които до сега не еъ се записвали въ на
борните книги на общината, да ее яветъ
най късно до 1 юний т. г. при чинов-

и изнесените на градския пазарь, също
нива по Трудовит* наборни списъци за продажбата на пашкулите, требва да и внесената риба за проданъ въ общин
става на пащкулни тържища (пазари).
да св запишатъ.
подъ контрола на общинските и админис ските хали.
На такива, отеътетвующи отъ града тративни власти. Съ това се цели, щото
Издадени еъ 2 пътни листове за
умоляватъ св родителите, или техни близ тегленето на пашкулите да става на про износъ въ вътрешностьта на царетвото
ки да 16 явятъ ваесто гЬхъ и сторятъ верени обшинеки кантари и отъ общински на следните еурови животински нроизве-;
това.
служащи, за да се избегватъ злоупотре- дения: 5 0 кгр. конеки и волски опашки!
На явилите се до този срокъ ще вденията при тегленето и за да се даде и 522 броя сухи агнешки кожи
\ |
амъ «•'еъставятъ актове за даването възможность на Общинските Управления
Издадени съ 5 свидетелства за пра-;
вмъ подъ съдъ, като укриватели.
при които има пашкулни тържища, да ,., вособственоеть на едъръ добитъкъ. а «|
Родените презъ 1906 в 1907 год. водятъ снециални списъци за количеетКонстатиранъ е 1 случай отъ Бееъ|
могатъ да се явятъ за записването имъ вего на отхранваното въ района имъ бу Ухапанъ е единъ чоловекъ отъ беено
въ срокъ до края на годината.
бено семе и произведените пашкули за куче, който е изпратенъ на антврабично
Въ изпълнение постановлението си да св получатъ възможните ио-виеоки цени лекуване въ София. Отровени съ 45
.Л#23бОбщин. Трачена Комисия съ ззпо- отъ търговците купувачи на пашкули и да празноскитающи кучета.
ведь № 58 отъ 24 анрилъ, 1924 год. опре- ее улесни продажбата на пашкулите чрезъ
Лекуванъ е всичкия заболелъ об
делв следните такси за обслужване землвделската банка.
щински добитъкъ.;. '.-:•,'
еъ чаетяит* файтони въ града:
Всеки бубохранитель е длъженъ да
1) За единъ ктрсъ изъ града за продава пашкулите си на тържището. Електрическото отделение и елек
едно до 3 лица 30 дева.
Освобождавтъ се отъ това само пашкую- трическата централа за презъ м-цъ
2) До гарата, ила отъ гарата до производителите снабдени съ удостове
Априлъ т. година.
града за едно, нди три лица;
рение
отъ
агрономството,
че
произведе
Скачиха ее съ градската електро
а) отъ или до ул. .Съборна 1 дЬ лв. ните отъ техъ пашкули съ предназна
разпределителна
мрежа 3 0 . нови м до
б) Отъ или до западно отъ ул.„ Съ чени за произходъ на бубено семе (чл.
борна" кълъ крайните квартали 45 лв. 72 отъ поменатия законъ, а също така пълнителни електрически инсталации от
. 3) За превозъ на ДЬкаръ до до- и тия които се депозиратъ въ Българ говарящи на веичи технически уедоввя
и изисквания.
мъгь на боденъ в обратно 5 0 лв.
Земледел. Банка. Последната приема па
Отстраниха ее много повреди по
4) До VI уч. съ у 2 чаеъ чакане шкулите направо въ складовете си гдедо
мрежата
и частните електрически съеди
отиване и връщане 8 0 лева.
се води точна сметка за предадените
нения
отъ
общинските монтйори. и
6) За превозъ яа часъ въ чертите отъ всеки бубохранитель пашкули.
Закриха
се 13 стари партиди по,.
на града 70 лева като за всеки надми
Съобщава
св
ежщо,
че
Земледел.
г
, а с ъ се
подадени молби отъ стари клиенти на
нат* /±
плаща четвъртъ отъ
банка и тая година ще събира пашкули отделението и то следъ.щателна проверка-.
таксата.
6) За превозъ до Траката, Монас- чрезъ клоновете си въ Харманлии, Тър
Откриха с е . нови 27 партиди на
тиря >Св. Константинъ, Кокарджа, Дво ново-Сийменъ, , Свиленградъ, Ортакйой, нови клиенти на отделението по пода
реца, Лозята Сееъ-еевмьсъ, Пейнирджикъ, Хасково, Станпмъка. Пловдивъ, Т.-Па дени и проверени техни молби.
Гюндюзъ-Чешвв, и др. забележителни зарджикь, Вратца, Плевенъ, Борисовъ-,
: Провериха се и псетаввха на без
околности на града и обратно, по до Градъ,. Ст-Загора и зр. целейки да ус- електромерни до сега инсталации 300
лужва на бубохраццтелите, като посред
броволно епазаряване.
ептектронери отъ- общинските монтйори. ..
7) Свадба или свърть тоже по до ница за изсушаването и продажбата на
Въ завиеимоеть отъ некои напра
пашкулите направо въ странетво. а не
броволно епазаряване.
вени
внезапни ревизии се установи, че
... Файюнджвйте и гражданите да спа да реализирва печалби, както правятъ маса граждани злоупотребяватъ съ еле
зватъ най-точно горната тарифа, като това търговците.
ктрическата енергия като е* декларира
първите държатъ на видно неего, въ
ли, че конеумиратъ безъ електромеръ
файтона св тия такса.
по малко количество свещи, а при про-,.
Нарушителите ще се гдобавятъ съ
верката се установява, че горятъ много
гласно чл. 72 отъ" закона за Градските
За дейностьта на отделенията при повече такива, вследствие на което всич
Общяни въ разквръ на 5 0 0 лева
ки щети нанесени отъ техъ на общи
общината презъ кдесецъ Май т. г.
Бденето за изпълнението на таксите
ната по този начинъ
ее събвратъ отъ
а възложено на кевчки Общински и 11о1 априлъ 1 9 2 3 год. до днееъ, без» огВетеринарното отделение.
двцейскв власти.
дедъ, че те съ увеличили свещите ев
отдавна или еега, но явно б е з ъ р а з 
Презъ
изтеклата
седмица,
въ
град
Електрическото отделение има све
решение.
ската
скотобойпа
е
изклано:
82
глави
дения, че някой чаейш лица съ се явили
едъръ
добитжкъ
дали
11647
кгр*
месо
Постъпиха 51 молби за нови идв.
предъ гражданите, като общински монтйорв, вземала еъ отъ техъ пари за п 4975 глави дребенъ. добитъкъ далъ донълвитдлни инсталации.
.'•<,'•.
некой вънкашни поправка по мрежата, 29545 кгр. месо или всичко изклано 5057
Събиратъ се енергичеекв суми за
ковто не съ взвършвани добросъвестно. глави дали 42192 кгр. месо. Презъ тева изразходваната електрическа енергия отъ;
Предупреждаватъ св гражданите да не време е унищожено: 8 агнета.. 24 кгр клиентите на отделението отъ агентите
възаагатъ никакви такива поправки отъ силпа маршавость, 2 ярета 6 кгр. четци по участъци. ,
,. ,«
на частни лица, защото такива, нематъ отъ силна вършавоеть и 2 агнета 13 кгр.
Презъ изтеклия несецъ еъ израз
право и общината еваля всекаква отго смазани и съ силно кръвоизляяяие. Презъ, ходвани 59590 киловатъчаеа едекрическа.
ворности отъ подобно изнудване на граж ехщото време съ прегледани преди и, енергия за добиването ла която е упо
дан в те. Умоляватъ се последните да следъ клането 135 птици.
требено едно количество отъ 2 7 1 5 3 ли
взнекватъ отъ общинските монтйори от
Проверено е 15120 литра млеко. три газйолъ.
. « : . ..-.• •:*•'.
крити листове да удоетоверятъ еамодич- Съставени са 11 акта за продажба на,
ноетьта си, а за самозваните такива уводнено млеко. Конфискувано е 4 3 ли
явила се прв тЬхъ съ подобна мисия тра уводнвно млеко, отъ което 24 литра Варненско Град. Общин. Управление
да заяваватъ на нолнцвята.
св предаде въ панеиоиа на бедните уче
нички въ Девическата Гимназия 19 ли
ОБЯВЛЕНИЕ - 'г
тра въ Общинското и окръжно сиропи
В а ж н о з а буоохраните/шт-Ь талище.
№ 11197
'
Въ испълпение окражпото на Ми
Направени еъ 21 ревизии.на ра
гр Варна, 5 май 1924 год. •; ^
нистерството на Земледвлвето м Дър ботилниците и магазините . въ които св
На тридесети и първия день от*
жавна виотв отъ 30 Априлъ т. г. еъоб- преработва в продава местни консерви,
публикуването
настоящето въ Държавен*
щава ее за знание па г. г. бубохрани- м 3 7 такива на общинските хали и кввестникъ
въ
помещението
Варненското
телмтб. че съгласно чл чл. 6а и 70 отъ вопродавниците въ еитето. * "
Окрхжно Финансово Управление де №..
закона за подобрение зенледелското про
Проверени съ всички продукти отъ чаеа преди пладне ще ее произведе търг*
изводство и опознаване полевите ялотн
животински произходъ, внесени въ града съ тайна конкуренция отдаването на прв-

Бро! 100.

Варненски Общински Ввстлнкъ

дприемачъ еъбвранвто такси отъ театра
лни представления, забавителни в увесе
лителни заведени, свирачи п певци за
време отъ 1 Априлъ 1924 год, до 31
III 1926 год. включително.
Приблизителна годишна етойноеть
250,000 дева Залогъ 10°/д вь .банково
удостоверение и документи, съгласно за
кона за бюджета, отчетиостьта и пред
приятията.

Варненско Град. Общин. Управление
" " " " '
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ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11436
гр. Варна, 7 Май 1924 год.

На единадесетия приеътевень день
отъ публикуването настоящето въ Дър
Отъ общината.
жавен* веетникъ въ помещението на
Окръжно Финансово Управ
Варненско Град. Общин. Управление Варненското
ление ще ее произведатъ следните тър
гове:

ОБЯВЛЕНИЕ

1) Отъ 9 - 10 чаеа преди обедъ
* ,.-:.№ 11287
еъ явна конкуренция доставката на 3000
гр. Варна, 5 май 1924 год.
саксии, нужни за общинските цветни гра
На тридесетия и първия день отъ
дини. Приблизителна етойноеть 4000 лв.
публикуването на настоящето обявление
въ Държавния веетникъ въ помещението
2) Отъ 2—3 часа следъ пладне съ
на Варненското Окръжно Финансово Упра явна конкуренция доставката на разни
вление до Ю часа преди пладне ще материали за изработване обуща на обее произведе търгъ съ тайна конкурен . щинските служащи. Приблизителна стой
ция за отдаване на предприемачъ достав ноеть 11900 лева.
ката на 24 куб. а. дървенъ боровъ етроЗалогъ за правоучаетие за двата
итоленъ материалъ..
търга 10% и документи еъгласно закона
Приблизителна етойноеть 45,000 лв •а бюджета, отчетноетьта и предприяти
Залогъ 1 0 % въ банково удостоверение ята.
и документи съгласно закона за бюджета
Отъ Общината.
отчетноетьта и предприятияти.

ПОКАНА
Откупчика на общинската такса върху НДДПИСИТВ
(ТПбВЛВО ПРПВО) .поканва всички лица, които длъжатъ такса върху „НАДПИСИТЕ" за финансовата
1923'—1924 год. да се явятъ въ канцеларията му,
ул. .Малка Търговска" № 11 и си заплатятъ таксата,
въ протйвенъ случай, таксата ще се събере по екзекутивенъ начинъ съгласно чл. 102 отъ закона за
градските общини.
Отъ Отнупчика.

Санитарно отделение.
за движението на заразителните болести въ града,

Зсаг.аШа
О.рМЬепиз
МогШШ
ТурНие аЬо!от1паНз
Ти&813 сопуи1з1Уа

0узеп*епа '
РагатурЬив
РагоМ.з ерШет1са
УапсеИаз
Егу8.р»1аз

Уапо.а уега
ТурЬиз ехап1Ьбта1.
Тур1пиз гесиггепз

19 26
3
—т
1
44 27 40
1 1
1 —.. 1
2 '—;' ь__.
•

'•

-

—

.

1
Оставатъ |

Умрели >

Оздравели

Заболели

БОЛЕСТИ

Имаше

отъ 20 до 30 Априлъ 1924 год.
Всичко ргь
нач. на
епидемията
заб. | умр.

3 39 474
36
1 —
1 30 394
1 1 - .
2 127
18
—
—
1 * 1 ' 12

45
4
2
15
1
4

3
—

—
—

—

4
1
1

демията отъ
5. I. 922 г
21. IX. 922 г.
9. VII. 293 г.
8. VII. 922 г.
29. V. 923 г.
31. V. 923 г.
14. IX. 923 г.

12

1
1
1

Начало отъ епи

16 —

20. X. 923 г.

11
8

30. X. 923 г.

—

29. X. 923 г.
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ХРОНИКА
За да се избегне претрупвавето
и чакането пр*>дъ вратите на общината
за разни удостоверения е въведено новъ
редъ който да се съблюдава отъ гражданстрото. Заявление подадено преди
обедъ, удостоверение ще ее издаде следъ
обедъ, а такова подадено следъ об*дъ,
удостоверение ще ее издава на другия
день. Изключение не ще ее правм никому.
Общинския театръ на 6 т. к. за
кри сезона съ комедията ,.Училище за
Клюка" н отъ 7 того артистите еъ въ
ваканция Откриването на летния сезонъ
ще ее оповести допълнително.
Варненската Жилищна Комисия
извеетяна на гражданството, че еъглаено
окръжната телеграма Мг 1927 отъ Ми
нистерството на Вътрешните Работи и
Народното Здраве — Отделение Соци
ални Грижи -- епира изпълненията на
до сега взетите и неизпълнени решения
а еащо така в не взема нови такава,
освенъ по крайно належащи и нетърпя
щи отлагане въпроси, докато но влезе
въ сила новиятъ законъ за облекчение
Жилищната крива, който вече е миналъ
на първо четене презъ Народното съ
брание.
Комисията по Трудовата Позамлеина собстнепность по наетоящекъ ее за
нимава еъ събирането сведения за оиия
на които раздадените места еъ оставени
за ревизия н следъ това ще ее произ
несе за техъ. Следъ това ще започне
разглеждането на ония молби по които
бившата комисия не е раздала н4ета.
Презъ месецъ Мартъ т. г. аъ града
ни се заселили 129 домакинства еъ 344
члена а еъ се изселили 13 домакинства
съ 44 члена и презъ месецъ Априлъ
заселени 92 домакинства еъ 260 члена
а изселени 9 домакинства еъ 27 члена.
Предупреждаватъ се всички чуж
денци незарегистровани още въ общеет.
вената бвзопаетность, да ев регистриратъ пай късно до 16 кай т. г. Не сто
рилите това следъ таза дата и следъ
проверката, ще бъдатъ глобявани до
1000 лева.
Варненската Телеграфонощенека,
Станция умолява абонатите на телефон
ните ооетове въ града, когато иекатъ
номера падъ 360 да ги изнекватъ чрезъ
П-ра централа.
Местната комисия но трудовата
поземленна еобственоеть въ града ни
решила на 50 ивалиди и вдовици да
имъ се утвърдятъ плановете, за да за
почната етроежа на къщите св предъ
видъ сезона и отпустнатиятъ имъ париченъ кредитъ отъ Миниетеретвото на
Вътрешните Работи, йнтервеующитб св
да ее отнесатъ за сведения до същата
комасия.
Телеграмите за странство ще ее
такеуватъ за въ бъдаще по куреъ — 100
швейцарски франка за 2500 лева.
Старите хилядо левова банкноти
ще бъдатъ щемнеловави и пуснати на
ново въ обръщение само еъ страната,

Варненско

'.:

Брой 100.

Варненска Общинеки Вестник*
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Градено Общинско Управление,

{:

гр. Варна. 29 Аирилъ 1924 год

,

г

"
Варненското Градско Общинско Управление обявява на избирателите отъ гр. Варна, че съгласно' заповедьта етъ
24 апридъ т.г. подъ № 271 на г. Варнен. Овраженъ Унравитедь на I Юний т. Г. ще ее произведат* избори за избиране

Т р и д е с е т ъ души ч л е н о а е на В а р н е н с к а т а Градска Община з а членове на б ж д а щ и я
Общински С ъ в е т ъ .
.!
".'•"

Гласуването е ТАЙНО и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за всички избиратели, а помещенията въ които ще етава гласуването,
както и числото на секциите съ както следва:

Избирателите отъ Първа секция глаеуватъ:
отъ а секция въ училището „Св Атанаеъ" № 834.
„'.'..отъ ,6 еекциа въ общинската болница „П. Николовъ"

Избирателите отъ Седма секция глаеуватъ:
отъ а секция въ училището , Св. Методи!"
отъ б секция въ училището .Св. Науиъ .

Избирателите отъ Втора секция глаеуватъ:
• отъ а секция въ училището ,.Св. Елиментъ".
отъ б секция въ ариеиекото училище.

Избирателите отъ Оста Свкция глаеуватъ:
отъ а еекция въ Татарското училище „Азизие" до
самата джамия.
отъ б еекция въ прогимназията на XVII линия.;

Избирателите отъ Трета секция глаеуватъ:
.., отъ а еекциа въ училището „Царъ Бориеъ"
отъ б евкция въ Прогии. въ зданието на аптекаря Русевъ

Избирателите отъ Девета секция глаеуватъ:
отъ а секция въ у щото „Лавренти-1 задъ пожар, к-да
отъ б евкция въ Сиропиталището задъ пожар конанда

Избирателите отъ Четвърта секция глаеуватъ:
отъ а секция въ Еврейското у-ще III уч. ул. „Дебърска"
отъ б секция въ турената прогимн ..Руджие • въ I уч.
ул. -Габровска-.

Избирателите отъ Десета секция глаеуватъ:
отъ а секция въ училището- „К. Арабаджиевъ".: ; *".)
отъ б еекция въ училището „Антнмъ I".
Избирателите отъ Единадесета евкция глаеуватъ:
;
отъ а секция въ училището , Огецъ Панев!", ч .
.отъ б секция въ училището „В.. Р. Славейков*", , ;

Изблрвлелите отъ Пета секция глаеуватъ:
-.<;• отъ а секция въ зала «Съединение6,
отъ б евкция въ стопанското у-ще на д во ,Майка*
-•>;: срещу Юнашкия еалонъ.

Избирателите отъ Дванадесета секция глаеуватъ:
отъ а секция въ училището „Априловъ**; ' ' » *•'. •
отъ 6 секция въ училището въ махалата ЯМ.-. Кокарда»' и
Избирателите отъ Тринадесета секция глаеуватъ.,
•
отъ а секция въ прогимназията „Св. Кирилъ"' '-"
?
отъ б секция въ училището „Солини".
\

Избирателите отъ Шеста секция глаеуватъ:
отъ а секция въ црогаин. въ махала „Оесъ-севиесъ",
..1Г,втъ. б секция въ основното училище въ „Сесъ-еевмвсъ"
до общинските зеленчукови градини.
*;. Л

Г Л А С О П О Д А В А Н Е Т О

ЩЕ

С Т А Н Е

Т А К Й 1

Избирателите на които книжките ноеятъ текъ Ж (нечетно чиело) ще гласоподавай» »ъ помещението на еъответ-?
ветната еекция подъ буква .А", а останалите отъ ЧИФТЪ № (четно число) — въ помещението на същата секция подъ буква „К*1.
.-<-. Века ее знае 8а по ясно отъ г. г. избирателите, че всеки отъ тяхъ въ тия избори ще глаеува въ тази секции
въ, която .е глаеувалъ при избора за окръжни съветници които ее произведоха на 4 май т. година.
и

••"
Оевевъ това, поканватъ ее веички избиратели, които до сега не са ей получили избирателните книжки, да-ееавятъ
въц общинското управление и до деня на избора ^р ги получатъ. Въ деня на избора книжките ще ее даватъ въвъ веички
секции отъ нарочно за това поставени общ. служители (чл. 59 ал..II отъ избирателния законъ). За справка, кои избиратели;
въ* коя секция ще глаеуватъ, ще ииа предъ помещението на всяка евкция разлепвни на видно меето епиеъци на улиците'
••.'. Г&Л ^8РВ8> разделени по еекции, а също и специално поставени общински чиновници за уиътване.
~ '
\
Забележка: — Съглаено чл. чл. 84 и 89 отъ избир.. законъ, гласоподаването, цочва отъ 8 часа еутринтьта и.
ее свършва въ в часа еледъ пладне, а ако въ двора на помещението има негласували избиратели, продължава ее де 7 чаеа.«

ли
**)• «.''. -'. .-

Председатель: П. Стояновпь.
Секретарь: х , Н. И в а н о в ъ .

Печатница Войниковъ — Варна.
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