Год. XXXI.

Варна. 23 Май 1924 г.

Брой 101.

издава Варненската Градска Община.
ИЗЛИЗА

ВОЪКА

СРЪДА

Частни обявления и реклами:

Абонамептъ 60 лева годишно.

На III и IV страница на кв. см. ГЗО лв.
за едно публикуване

Единъ брой I левъ.

Всичко що се отнася за вестника, да се изпраща
до-редакцията, кметството — Варна.

т

ПРОГР

На кв 1-я. Г—лева за две иди иовече
публикувания.

„Сливница", Чсрнокорски Юпакъ, К<.ле
доездачн конгрес..с1'и, Занаятчии и нр.
на северната — ученици отъ Девическата
Мъжка, Руската гимназии, Търгове, учи
лище и Академията; на югъ първонача
лните училища и прогимназии, а на из
точната страна пнородни ученици и пр.
а задъ техъ граждани и граждапкн

ОфИЦНШЪ ОТДВЛЪ.

Съгласно телеграмата на Ми
нистерството на Вътрешните Ра
боти и Народното Здраве № 3845
отъ 17 того, за члвнъ на Общинската
Тричленна комисия, вместо почина
лия такъвъ Ст. Николовъ. е назиаченъ Варненския Гражданинъ г-нъ
И
Б ^ Ъ Върбамовъ, който отъ 19 т.
;
'©Я*!Йя—-й{^*С^ед-!51г—№ ирот^лиаз-иа^ьь училища,
м.
встжпи на длъжность.
съпроводени отъ воената музика и ще

За отпразнуваме народ
н и я п р а з н и к ъ „Ов. Нь-зршгв»
и Методий"— чествуване паюетьта на С л а в я н о - Б ъ п г а р Щомъ ее свърши яолебева, ще се
с и и т е п р о с в е т и т е л и с в е т к з - изпее химна на Св. Братя отъ учащи

..-т^вретя-К 1 йри.'з--ь ; ' : б8

Комисията състояща ее отъ пред
ставителите на всички училища и учреж
дения, моли всички г. г. граждакини н
граждани да взематъ най живо участие
въ празненството, което ще стане по
следния редъ:
•• • V

:

,

I

.

•

Ще ее отслужа божественна литоргия въ съборната църква „Успение Прееветая Богородица", която ще се извър
ши точно въ дг/2 ч а с а еутринтьта.
П

Шествия иъмъ пазарния площадъ.
Отъ съборната църква отпочва шетевие на чело: църковните хоругви ико
ната на Св. Просветители, носена отъ
ученици; църковенъ хоръ съ духовенст
вото; гОкр. Управитель, Нвчалника и
и офицерите отъ гарнизона; Общинската
Тричлена Комисия; Началника на Окръж
ното Трудово Бюро и началниците на
оетаналите учреждения всички съ подведостввните си чиновници; бившите учи
тели, училищното и църковно настоятел
ства, граждинките и гражданите и пр.
къкъ пазарния площадъ, където въ опреденъ павилион*, ше св извърши модебвнъ
На пазарния площадъ до д1/2 ч а с а
св събиратъ и заематъ определените имъ
места ученици отъ всички видове учи
лища, войскови части/ дружества и пр.
както еледва; На западната страна чаети отъ гарнизона, специални училища,
дружества, опълченци, добровол. д-во

се държи речь отъ учитель,
Следъ горното се отпочва въ две
посоки шедстввя на'чело съ военни кузики и то така: 1) Отъ пазарния идощадъ къкъ ул. Преславска, Солунска,
Фердинандъ, Царь-Борисъ и спира предъ
общинското управление на площадъ Безависилость и кждето чрезъ народно хоро
завършватъ прмзпика Участвувагь вси
чки първоначални училища и прогимна
зии въ редове отъ 8 душа.
2) Отъ пазарния площадъ презъ
ул. „Д-ръ Июскюлиевъ, Ар Копакъ, х.
Димитръ, Нишка, Сливница, 6 Септемпрпй, Царь-Борисъ, Влощадъ Незанисимость. Девическата, Мжжкатп и др.
гимназии, Юйацп, Колоездачи, Предста
вители на Д-ка Конгрвсистите Грнждан
ството и пр. следъ народното хоро св
разотиватъ.
III
Следъ обедъ въ 4 часа учениците
отъ прогимназии, гимназии и пр събра-.
пи въ училищата си, наредени въ ре
дове и придружени отъ учителитв ей,
огаватъ въ приморската градина, където
се отпочватъ хора, игри.
УлицитЬ презъ които минава шедствието, а особено училищата ще бъдатъ
украсени съ народни знамена и зеленина.
Уноляватъ се Г. г. гражданките и
гражданите да спазватъ точно реда и
изпълнението на програмата и да се подчиняватъ на разпоредителите по празднвнетвото.

На 2 т. и. но случай Тезоимония
день на Негово
гово Величество
члената Комисия
менени следните

Величество, между Не
и председателя на Триг. П. Сюяновъ, съ раз
телеграми:
Стояновъ Предеедатвдь
Тричдеиата Комисия
Варна

Трогнатъ отъ любезните приветствия аа
ииениия ми день, влагодаря сърдечно
вамъ и на гражданството.
ЦАРЯ.
София Двореца
Негово Виличвство
По случай Тезоимения день на
Ваше Виличвство, щастливъ съмъ, че
мога да Ви поднеса отъ страна на Варневца п коя най гореща поздравления
и благопожелания за дълго и щастливо
царетване.
Председатель Тричленната Комисия

Стояновъ.
Обевява се на жителите отъ гр.
Варна, че по нареждане на Г-на Вар
ненски Окр. Инженвръ, възъ основа чл.
чл. '33 до 39 включително отъ закона
за пътищата, повикватъ се, за да отработятъ натуралната ей общинска пътна
тегоба за 1923 год. въ ерокъ отъ 15
до 31 яай т. г. всички тегобари отъ
града, както следва:
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Варненски Общински Вестникъ

Въ допълнение на обявлението
I Всички пеши твгобари отъ I, II
№
10597
отъ 29 Априлъ т. г. и съгла
и III градски участъци и махлата Сесъсно
Заповедь
№ 303 отъ 10 того на
Севмесъ, ше отработятъ тегобата си по
г.
Вари.
Окрхженъ
Управитель, обявява
пътя: Варна — Пвйнерджикъ — с. Звез
3
се
на
избирателите
отъ квартала Сееъдица и ще извършатъ по 15 и. землена
Севмесъ,
че
на
1
юний
т г. ведно съ
работа,
изборите
за
Общински
Съветници
ще
II Всички пешаци тегобари отъ IV
се
произведатъ
избори
за
избиране
петь
и V градеки участъци ще отработятъ те
гобата си по пътя Варна — Девня и ще дуШИ — членове за Българското Учи
извършатъ по 50 погонни метра нови лкщно Настоятелство въ ехщия кварталъ.
Въ изборите за училищни настоя
окопа, нли настилка на трошени камъни
3
тели,
съгласно чл. 69 буква Б отъ За
по 15 н. или натрошаваие на ломени ка
3
кона
за Народното Просвещение, ще
мъни по 4 м.
участвуватъ
избирателите само отъ бъл
III Всички колари отъ града (I, II,
гарска
народисстьIII, IV и V участъци и махала Сесъ." Гласуването ще стане въ квартала
Севмееъ) ше доетавятъ по 8 м 3 песъкъ
въ секциите VI А —- Прогимназията и*
по пътя Варна — Девня и Варна -— ДобVI Б — основното училище
ричъ.
Избирателите требва да бхдатъ гра
За необходимите инструменти и
мотни и жители на квартала Сесъ-еепмесъ.
други упътвания тегобарите що се отнаеятъ както следва:
Обявява Св на заинтересованите,
1) ТегобарнтЬ пешаци отъ I, II и че Контролната Комисия за проверка на
Ш гр. участъци и махалата Сесх-Сев- IV Трудовъ Наборъ за Варненското
месъ до пикйора Никола Тодоровъ въ Окръжно Трудово Бюро ще почне дей
кантона при клм. 4 по ихтя Варна -•- ствията си отъ 2 юги т. г. и ше про
Бургазъ до махла Сесъ-Севмесъ.
дължи до 21 с. м. За градъ Варна про
2) Тегобарите пешаци отъ IV и У верката ще се извърши, както следва:
учаетъкъ и всички колари тегобари отъ
I II и III участъци на 13 юний
града до пикйора П. Карпусчиевъ въ
IV учаетъкъ на 14 юний
кантона при 4 клм. по патя Варна —
V и VI участъци на 15 юний
Добричъ до хана на комитата.
Предъ Комисията задължително ще
Приежанието тегобарите на работа се явятъ за проверка веички младежи,
и раздаването на инструментите ще става отъ IV Трудовъ Наборъ, оевободени отъ
отъ 6 - 7 , 7 а ч а в а еутринтьта на ука Наборната Комисия по семейни причини
заните но горе места.
чл. 5 забел. 1 отъ 3 Т. П.
2) Намерените неепособни за тру
Предупреждаватъ се ввички тего
дова
служба и
бари, че определената дата до 31 Май
: —~~—8т~Бащите—в ?б§>атята на-ляя—кла-и
1924 год. е крайния срокъ за отраб*от '
ване на тегобата за 1923 год, безъ по дежи, на които е дадено освобождаваме
вече да ее продължава и че неотрабо- порадм неспособность иа първите.
4) Оная младежи които предъ На
тнлнте въ този срокъ тегобата еп, ще
борната
Комисия не съ могли да се явятъ
оетане да се плаща.въ пари на държав
по
една
или друга причина, да се явятъ
ния бирникъ въ разкеръ 300 лева песега
нредъ
контролната
шашка пхтна тегоба и 600 лева колар
5)
Студенти,
ученици и доброволци
ска тегоба.
въЛрмията, които несъ представили доку
Възъ Обнова окръжното предни- менти предъ наборната комисия, да пред
еаниа ма Министерството на В. Р. и На ставятъ първите отъ учебното заведе
родното Здраве отделение полицейско отъ ние, че ех студенти или ученици, а вто
24 м. и. подъ № 3177 изпратено отъ рите втъ войсковите частп че ех добро
г. Варненския Оръженъ Управитель при волци.
6) Контролната Комисия ще приема
надписъ № 3108, обявява се за знание
на наседонието въ гр. Варна, че за ос и разглежиа оплаквания противъ действи
вобождаване отъ редовете на чуждестран ята на Наборната Комисия, затова, който
ния французки дегионъ, на постъпилите има да прави такова, да подава молбите
въ него българска младежи по силата си до Варненекою Окръжно Ттрудово
на постигнатото споразумение между на Бюро до деня на започване действията
шето ж француско правителство требва си, а следъ това, въ самата Комисия.
да св представятъ заедно съ молбите
7) Младежи, които не обтъжатъ ре
за тая цель и следните документи.
шението на Наборната Комисия предъ
Контролната, подаваните отъ техъ ка
1) Кръщелно свидетелство, отъ което
квито и да ех оплаквания следъ прекра
да се установява, че лицето не е било
тяване действията и, ще св оставятъ безъ
по възрастно отъ 18 години при ангапоследствия.
жирването му за постъпване въ легиона.
8) Молбитб могатъ да се правятъ
2) Два портрета на същото лице и
и устно нредъ самата Комисия.
3) Единъ чекъ отъ 504 французки
9) Младежите, които ще искатъ
франка, издадеаъ на името на Българ
освобождаване
по семейни причини, по
ската легация въ Парижъ. Сумата по
!
тоя чекъ ще бхде внесена отъ легаци ради неспособенъ за работа баща или
ята въ полза на франпуската хазна срещу братъ, непремено да доведатъ нредъ Кон
направените отъ нея разходи по легио тролната Комисия и последните. ,
нера.
10) Които ще искатъ освобождаване
Всички други ностъпки и ходатай поради малолетни братчета или ееетриства, нридружена съ разни документи чета, непремено да подадатъ заверено
отъ където и да произлизате тЬ, нема по наториаленъ редъ Задължително, че
да дадатъ никакъвъ резодтатъ.
поема издръжката инъ.

Брой 101:
Освободените отъ Наборната Коми
сия по чл. 5 Забел. I отъ 3. Т. П- и
по болезнени причини, ще св взематъ
на общо основание на трудова егужба.
Въ допълнение на обявлението
М 10597 отъ 29 Априлъ т. г Вар
ненското Градско Общинско Управление
обявява на избирателите отъ VIII сек
ция, които гласоподакаха въ 1-ва Про
гимназия, на ъгъла на улиците XVII и
XVIII линип, Задъ стопанското Училище
че въ предстоящите избори за Общин
ските Съветници, които ще св произ
ведатъ на 1 юний т. г. съгласно поета
новлението на Варненската Общинска
Тричленна Кожиеия № 288 отъ днееъ,
ще гласоподаватъ въ съседното до горе
поменатото бивше училище, здание което
служи за 1-ва Прогимназия и ее намира
на хгъла на улиците ВЕНЧАНЪ и ХУН
ЛИНИЯ пъ IV учаетъкъ, понеже учили
щето, въ което по рано ее гласуваше е
освободено и вече не е тчилище.
Съ заповеди № № 54 § 8 отъ
18 IV т г се конфискуваха залознтж
на следните лица, които като кандидате
за наемане на Общин, мееарски, рибарски,
дюкяни по търга произведенъ презъ н. г.
се отказаха да сключатъ въ определения
по поемните условия срокъ а имено:
1) Янко Мике залогъ на сумата 3700 лв.
. 6,000 лв.
2) Маринъ Гиневъ
3} Бедросъ Кризовъ
. 4,000 ,,
4) Георги Николовъ .
. . 1500 ,
5) Швелъ Давидовъ
. . 1700 „
6) Трифопъ Кръстевъ
• • 610 „
7) Христо" Андоновъ
• 600 „
'8) Георги Панковъ *""
.2,000 .
9) Ваханъ Бабиковъ
. . 3500 „
10) Спиро Атанасовъ
. . 8,400 „
11) Яни Атанасовъ .
. 3,500 „
Всичко 30,510 лв.
която еума ее внесе на приходъ въ об
щинската каса.
Съ заповедь № 64 § 2 отъ 17 IV
н. г е конфискуванъ и залога на Иванъ
Христовъ на сума 1000 лв. понеже безъ
разрешение отъ общината е прихвърдидъ
наетия отъ него общ. дюкянъ на друго
лицо, и еъ това нарушилъ поежните усло
вия и чл. 179 отъ зекона за бюджета
отчетноетьта и предприятията.
Съ заповедь М 64 отъ 19 V в, г.
ех. конфискувани залозите на неиздължилите ее наематели на обрщ. иесареки
дюкяни, а имено:
1) Хр. Т. Ковачевъ
.
. 500 лв.
2) Димо Николовъ
.
. 1900 .
3) Георги Панковъ
.
. 700 лв.
4) Ташко Веляновъ
.
. 500 „
5) Ваеилъ Даракчиевъ
.
300 „
Всичко 3,900 лв.
която еуиа също ее внеее на приходъ
бъ общин. каса, а дюкяните св отнеха
Умоляватъ се г. г. наемателите на
общин. дюкяни да бъдатъ течни въ издълженията си къмъ общината, понеже
на пресрочилите ще се отнежатъ дюкя
ните и унищожаватъ договорите. Умо
ляватъ се също наемателите на общия.
месареки и рибарски дюкяни, които не
съ си уредили окончателно сметките съ
общината за изтеклата 1923/24 год. да
се явятъ и еторятъ това въ най-кратко
време.

Брой 101.

Варненски Общински Ваетликъ

Варненска Град! Общнн Управление.

Сведенке
За дейностьта на

ОБЯВЛЕНИЕ

Ветеринарно Отделение

.Л* 12735
гр. Варна, 20 Май 1924 год.

Презъ изтеклата седмица въ град
ската скотобойна е иеклапо: 30 глави
едъръ добитъкъ, дали 4438 кгр. месо
7131 глави дребенъ добитъкъ дала 38785
кгр. месо, а веачко изклано 7161 глави
добитъкъ, далъ 43785 кгр месо.
Презъ това време еъ уничтожени:
2 агнета смазани и силно кръвоизлияние
2 ярета 7 кгр. и 1 агне отъ силна
мършавость. Прегледани съ преди и следъ
клането 45 птици.
Проверено е 13130 литра млеко.
Съставена са 3 акта за продажба на
уводнеяо млеко, унищожено е 10 литра
уводнено млеко.
Направени съ 30 ревизии на ра
ботилниците и магазините въ които съ
преработва месни консерви и 24 такива
на общинските хали на несопродавниците
въ СИТЕТО

Въ допълнение на обявление ^ 11450
отъ 7 того, публикувано въ Държавенъ
вестникъ брой 34 отъ 15 того, обявява
се на интервеующите, че на 16 юний
т. г. въ помещението на Варнен. Окръж
но Финансово Управление до 4 чаеа
следъ обедъ ще се произведе търгъ съ
тайна конкуренция доставката на 1530
сухи скоростни и 5 други видъ водоме
ри, отъ различна големина за частните
водомерни инсталации въ града Варна
Црибдизителиа етойность на доставката
1,842,000 лв. Залогъ б % в ъ Бан
ково удостоверение и документи съгласно
закона за бюджета, отчетностьта и пред
приятията
Тържната иреииека може да се пре
гледа всееи прнеътственъ день въ общи
ната, а въ деия на търга при тържната
комисия.

Състовени съ 4 акта за продажба
на развалено месо, унищожени съ 100
кгр. развалено месо, еъставени съ 2 акта
за нзнаеене на пазаря свини безъ сви
детелство.

Войници

Граждани |

Й1»

Изпрани |
безплатно;
парчета

йа време отъ 1—15 включително т. м.

Дата

-ОБЯВЛЕНИЕ
гр. Варна, 20 май 1924 год.

Въ допълнение на обявление М 11287
отъ 5 того, публикувано въ Държавенъ
Вестникъ брой 34 отъ 15 того, обявява
св на интервеующите, че на 16 юний
т. г. въ помещението на Варнен. Окръж
но Финансово Управление до 10 чаеа пр.
обедъ ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция отдаването на предпрпемачъ
доставката на 24 куб. м. дървенъ боровъ строителенъ материалъ.
Приблизителна етойаоеть 45,000 лв.
Залогъ 1 0 % въ Банково удостостоверение и документи еъгдасно закона
за бюджета, отчетностьта и предпри
ятията.
п Председатоль*. Мирчевъ

Общинската пералня

п Секретарь: Д. Н. Доковъ

Варненско Град. Общин. Управление
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Варненско Град. Общин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
М 12121

На тридесетъ първия день отъ пу
бликуване настоящето въ Държавенъ
Вестникъ въ помещението на Варнен
ското Окрхжно Финансово Управкение до
10 часа преди обедъ ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция отдаването
подъ наемъ общинските морски бани за
време отъ 1 априлъ 1924 год. до 31
мартъ 1925 год.
Първоначална годишна наемна цена
200,000 лева.
Залогъ 1 0 % въ Банково Удосто
верение и документи съгласно закона за
бюджета, отчетностьта и предприятията.

№ 12713

Лекувацъ всичкия заболялъ общин
ски добитъкъ.

п. Секретарь: Д. П. Доковъ

п Секретарь: Д. Н. Доковъ

Издадени съ 4 пхтни листове за
изнесените въ вътрешноетьта нн царст
вото на следните сурови животински про
изведения: 800 броя сухи несолени аг
нешки кожи, 300 броя сухи нееоденз
кози кожи и 16000 кгр. сухи кости.

Констатирани еж 3 бесни котки.
Ухапани ех отъ беено животно 9 чедовека и се испратиха на антирабичяо
лекувание въ София. Отровени съ 162
праздноекитающп кучета.

и Предеедатель: Мирчевъ

гр. Варна, 13 Май 1924 год.

Варненско Град. Общнн. Управление

Издадени еъ 16 свидетелства за
правоеобственоеть на едъръ добитъкъ.

Варненското Окръжно Финансово Управ
ление до 10 чаеа преди обедъ ще ев
произведе търгъ съ тайна конкуренция
отдаването на предприемачъ събирането
такси отъ театралните представления,
забавителни и увеселителни заведения,
свирачи и певци за времето отъ 1 арилъ
1924 год. до 31 мартъ 1926 г. вклю
чително.
Приблизителна годишна етойность
250,000 лева. Залогъ Ю°/ 0 въ банково
удостоввреппе и документи съгласно за
кона за бюджета, отчетностьта и пред
приятията.

п. Председатель: Мирчевъ

Проверени ех всички продукти отъ
животински произходъ внесени въ града
и изнесените такива.за градския пазаръ
схщо и внесената риба за продаиъ въ
общинеките хали.

'
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Бъ допълнение на обявлението
№ 11197 отъ 5 того публикувано въ
Държавенъ вестникъ брой 31 отъ 12
того обявява се на интервеующите, че
на 12 юний т. г. въ помещението на

п Председатель; Мирчевъ
и Секретарь: Д. Н. Доковъ
I н а 11 11МИ1.И11Ч —II и »|—чч——..—<»—'аа—ш.1»..»•— .——^^—•——••••

Варненско Град. Общин. Управление

- ОБЯВЛЕНИЕ
№ 12226
гр Варна, 14 Май 1924 год.
На единадесетия присътственъ день
отъ публикуване настоящето въ Държа
венъ Вестникъ въ помещението на Вар
ненското Окръжното Финанеово Управ
ление отъ 9—10 часа преди обедъ ще
се првизведе търгъ съ явна конкурен
ция отдаването подъ наемъ бюфета при
Общинския Летвнъ Тватръ за време отъ
I Юний 1924 г. до 1 Юний 1926 год.
Приблизителна годишна наемна це
на 2,000 лева. Залогъ 10%-в-документи еъгласно закона за бюджета, от
четностьта и предприятията.
п Председатель: Мирчевъ
н Секретарь: Д. Н. Доковъ

Страница 4
Варненско Град. Общин Упиавлеиие

ОБЯВЛЕНИЕ
, ,

Брой 101.

Варненски Общински Веетникъ

№ 12715

гр. Варна, 20 май 1924 год.
Ка тридееетъ и първпя прнеьтевенъ
донь отъ публикуване настоящото въ
Държаввнъ вестникъ, обявява се на ннтересующите, че въ помещението иа Варнен. Окръж. Фпнанач. Унравленве ще св
проазведатъ следните търгове:
1) До 10 чаеа преди пладне съ
тайна конкуренция доставката на 400,000
кгр. газоилъ за електрическата централа
Приблизителна стойность 1.600,000
лл. Залогъ 800000 лв. въ баяково удо
етоверение.
и 2) Отъ 2 — 3 часа сл. об. съ явна
конкуренция етдаваието на предириемачъ
събирането на такси отъ лепене на неелужебни обявления га време отъ склю
чване договора до 31 мартъ 1926 год.
Приблизителна годишна^стойность 20,000
Залогъ 10°/° въ банково удостоверение.
За правоучастие я на двата търга
е» изискватъ документи еъгдаепъ закона
за бюджета, отчетностьта и предприятията.
п Председель: Мирчевъ
п. Секретарь: Д. Н. Докавъ

ХРОНИКА
Умолява СО гражданството да по
бързва въ определените ио участъци да
ти да св издължава къмъ Общината за
емвтъ, ла да не става нужда да се пзпращатъ покани за това, или св съби
ратъ по екзекутпвенъ начинъ.
Управлението на Общинския те
атръ е набавило по-вече отъ 10 нови
подбрана ниееи които въ началото на
месецъ юнвй що постави на сцената въ
летния театръ.
На 24 т. и. общинския театръ
щ« бъде откритъ съ кянемотограф1
съ филма .Улицата", високо моралепъ
и поучителенъ. Презъ т. г. летенъ сеаонъ въ общин. театръ само два дни
презъ седмицата ще има драматични
представления, а останалите дни ех ан
гажирани отъ кинемотографъ.
Преди неколко дни Стар. Общин.
Дбкарь Д-ръ Неделковъ, бе натоваренъ
отъ Морекия Сговоръ, като подпредеедатедь на същия да направи обиколка
но морския брегъ заедно съ Началника
, на културното отделение при Министер
ството на Просветата и Фотографа при
същото, яа да проучатъ здравно-морелечебните евойства на крайбрежието и да
опредедятъ где би могло презъ насто
ящия ееюнъ да се уредятъ ученически
морски колони. Сдедъ завръщането имъ
морекия Сговоръ е възпраелъ доклада
на Д-ръ Неделковъ и е направнлъ нуждните постъпки за откриване морекн ко
лони въ градовете: Ахтопопъ, Созополъ,
Авхиадо, Месенвряя, Гбозекенъ и Варна.

Поради настъпвана на летния

ВЯЖ91ГврВ8

сезонь и свързаното съ това увеличение
нуждата отъ вода за насъщни нужди,
напомня се на Варнен. Гражданството за
последеяъ пътъ да съблюдавате заповЬдтьта М 64 отъ 20 т. м. съ която
се нарежда какь да се израходва водата.
1) Да не св поливатъ градините,
дворовете и тротоаъите съ водата на
градския водопроводъ.
2) Да се държатъ въ пълна изправность всички разклонения на частните
бодоироводни инсталации, като веека по
вреда се отсраняьа веднага, а за по
значителните повреди да се съобщава
веднага въ водтпроводното отделение.
3) Овществените чешми да се използватъ най досросъвестно, като отъ
техъ св- черни вода саяо за наежщни
нужди, но не и за какъвъ да е строежъ
правене на кирпичи и пр. Забранява се
да се пере по обществените чешми. Оледь
всеко използване на общестстввната
чешма канелката и да се затваря добре
иа да не се пролива излишна вода.
Нарушителите-собственичи на частни
водопроводни инсталации ще се глобяватъ
до 600 лв. и инсталациите имъ ще се
нзолирватъ, а обществена чешма, която
не се използва добросъвестно-ще се за
тваря за неонределено време
Изпълнението на настоящата зановЬдь е възложена на всички общински
чиновници безъ изключение и на Адми
нистративните органи, а къмъ всички
Варненски граждани анелирамъ за съ
действие, като'за всеко несъобразяване
съ настоящата заповедь съобщаватъ пис
мено, устно ила по телефона; въ~водоироводното отделение (Лв 297)
Комитета за въздигане паяетникъ
на Царь Борисъ-Млхаила въ Варна
устройва на 25 май Неделя, 4^2 ч а с а
сл. об. въ „ЦЗрковния домъ-' общогражданско събрание, въ което г-нъ Ив.
Стояновъ ще говори на тема: „Значени
ето на Царь Борисовата епохаза култур
ното развитие на българския народъ.
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