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и по различни начини съ искали да прилагатъ своите избирания по управлението
на общината, но винаги съ свършвали
съ политика на тееногрждо партизанетво
еъ общинските интереси, които винаги
Предетоятъ изборите за общински да запазва и гарантира интересите на еъ чувствително страдали, защото следъ
едни граждани за сметка интересите на като съ спечелили управлението на об
съветници въ Варна.
Гражданите на Варна още единъ други, тоже членове на това големо до щината, еъ управлявали по строго опре
пъть съ призовани да ноеочатъ хората. макинство.
делена програма, изработена въ партий
Оъ жалость обаче, може смело да ните имъ клубове.
които требва да заетанатъ на чело на
.,
Общинската Управа и ползвайки се отъ се каже, че отъ 1920 год Варненската
Днешната управа обаче, при поемане
доверието на тия граждани да зарабо- ^)бщина до 9 юний 1923 год^ е _ уррав _*У.правлевяето,.—макаръ. въ най нлачовно
^аттГТаГвютжвявъмтй"'- стопанственнолявана съ" чието партизански каниеръ, положение въ каквото завари общината
повдигане на града и това годено до който въ никой езучай не е кожелъ да еледъ 9 юни 1923 год. още, отъ еамото
макинство Общината. Както е взвестно даде една правилна наеока на Общин
начало на своето управление тръгна по
избора за общински саветници по законъ ската Управа, която да гарантира и за единъ съвършено новъ пъть, обратенъ,
са произвеждатъ всеки три години. Гла пази интересите на целото гражданство на патищата, по който съ вървели. бив
соподаването въ България е задлъжи- и общината.
шите раководители и управници на тази
Резултатите отъ това общинско община.
телно за всички Български поданици,
-«V
изключение се прави само на бодни и ръководене, което е целило предимно
Гражданството вече знае, какво се
за общински избори, отеътствующите отъ партийни и двчни интерееи, са вече из- направи въ кратко време и еъ малко
в4етни на целото гражданство преди ередтва. На пьрво време се. обърна
града.
Общинските избори еъ единъ много още да бъдатъ изнесени чрвзъ веетника сериозно внимание по учебното дело,
важенъ актъ въ живота на това граж ни въ миналит* броеве следъ 9 юний. което бе доста много занемарено, защото
Гражданите безъ разлика на своите съзнаваше, че то требва да -стои на
данство, което образува общината. Ето
защо никой еъзнатеденъ гражданинъ, политически обеждения, иматъ общи и евоята висота, като се ремонтираха всички
който цени своите и тия на града и свързани, интереси които еъ неразривно училища. Поправиха ее никой отъ по
общината интереси не требва да бъде свързани и еъ интересите на общината главните улици, цепите па иродуктите
индеферентенъ, къмъ тия избори, както и града. Колкото интересите на града отъ първа необходимост* биваха норми
и общината съ добре пазени,' тедкова и рани, целейки се достъпностьта имъ за
това е ставало до сега.
Всеки гражданинъ требва да има интересите на гражданството, безъ раз последния сиромахъ.
яена представа за важностьта на общин лика на партии и съсловия, не еъ из
Безплатното раздаване на дървз отъ
ските избори, отъ резултатите на които ложени и накърнявани.
Общинската гора на бедното гражданство
На общинската управа требва да се започна още отъ настъпването на
ща зависи и бхдащата управа на общи
се
даде
насока въ снисъль, тя да върви зимата и продължи до свършването й.
ната, както и повдигането на града въ
по
пътя
и върху почвата на общограж- Най болния въпросъ на общината бе фи
икономическо, стопанственно и културно
данскнте интереси, безъ да св приплита нансовия, който бе причина за не пред
отношение.
Една община управлявана отъ граж каквато и да била партвйность която е приемане па по големи мероприятия и
дани — избраници съ високото еъзна- чужда на веекавва общоетвеняа соли- мзнемогването на общирсввя первоналъ,
нанае за своя граждански и общественъ дарность.
който съ месеци не си бе получавалъ
Всички знаятъ че Варненската об заплатите днееъ а еъ ного ее справи
дългъ, може да повдигне града въ цоминъчно отношение и гарантира пълна щина въ вроме на комунистите и земле- днешпата управа на чело съ председа
.целесъобразност* въ общите гражданска делците ее управляваше по чието пар теля на Тричлена Комасия П. Стояяовъ
тизански маниеръ, не би било даже пре
м общински интереси.
Благодарение на доверието съ което
Общината е гол4мо общЬствено до силено, ако се каже че общената е ее ползва отъ правителството съ кратки
макинство, което вовплвктува въ себе си служила само за охранване на техни преговори бе отпустнатъ^З1^ милиоиенъ
интересите на всички граждани, които партизани.
кредитъ за подобрение отчасти лошото
За да епечедятъ общината тия по финансово положение на общината, глав
а образуватъ.
Ето защо общината но требва да следните, различно съ манифистирадм но за уреждане задълженията къмъ чи
се управлява по вачинъ и маниеръ, който своите общински програми и платформи новниците. Оледъ използването на този

за избирите за общински съветници.
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кредитъ, който напълно постигна цельта ей м днееъ е окончателно покрнтъ
отъ редовните постъпления на общината.
Общинската управа наеърдчена отъ под
крепата на правителството св впустна въ
по големи мероприятия и издейства втори
заеиъ-авансъ отъ 6,600,000 лева който
ще ее употреби за каптирането на Адяммлереките води, като този строителенъ
еезонъ ще ее използва както за водата
така и за доизграждането на новия театъръ.
Работата по каптирането на Аджамлареката вода е започната вече отъ
оредя едвъ месецъ.
Ето защо на чело на общината
требва да етоятъименно такива хора съ широкъ общеетвенъ замахъ, ратуващи за
общите интереси на гражданството и
незавясащи въ своята дейность отъ пар
тия и странични фактори.
И когато дойде денъть въ който
всека гражданинъ да упражни своето евещенно право, именно на такива хора на
които цена общеетвенната заслуга да
повери своите и тия на общината ин
тереси, на тия които достойно ще ги
ценятъ и пазятъ.

ОфИЦИДЛЕНЪ ОТДЪЛЪ.
Разни злонамерни лица разпро
странявали изъ града, че цената на хлеба
билъ повишенъ, иди че щелъ да се по
виши. Това всичко ее прави за демаго
гия предъ настъпващите избори за
Общин. Съветници
Общинската Управа на Варненската
Община обявява на г г. Варненските
граждани, че никакво увеличение въ це
ната на хлеба вена и не ще да има и
те не требва да ее подаватъ на такива
слухове. Неводнажъ те (гражданите) еъ
изпитали презъ такива дни, подобни пре
стъпни ередетва за^борба. Нека знаятъ
че за техъ в техните интерееи ее гри
жи най добре днешната Общинска управа
а за това вече ива чувствителни факти
За разпространение на такива тре
вожни слухове, лицата разпространители
ще са прееледватъ строго и ще се давать
въ еъдъ за наказание.

Отчетъ
За оанитарното с ъ с т о я н и е
на г р . Варна п р е з ъ 1923 г.
Града Варна е разположенъ по скло
новете които се соущатъ отъ Франгенекото плато къмъ морето и езерото. Об
щото изложение на града е къиъ изтокъ
и югъ. Откъмъ северъ града е слабо запазенъ и е изложенъ, особено зимно
време на северните и североизточни вет
рове. Почвата е песъчлива и песъчливо
глинеста. Старата Девненска река следъ
прокопаванае на новия каналъ между
езерото и морето, се е привъриалъ въ
единъ валакъ блатпстъ рхкавъ, който въ
най близко бъдаще ще бъде съвършенно
нопълненъ.
Започнатото разширение презъ тая
година на Варненското приетанище, ще
подигно значително нивото на делата
меетность, между гарата и новия каналъ

Варненски Общииевя Веетникъ
а еъщевремено ще ее попълни • леглото
на старата Девненска река.
Местностьта между езерото и морето
дори до спускащите еечшшове отъ Джанаваръ Тепе, е доета ниска и заблатена.
Тукъ предстои на Градената управа една
трудна задача за попълвание и подрав
нявание на местностьта, използвана въ
по-големзта ей чаеть за общински в час
тни зеленчукови градини. Работниците
• въ тия градини страдатъ въ единъ голймъ процентъ отъ Ма1апа, което се
дължи на изобилието отъ комари. Усло
вия за развоя и размяожавание на ко
мари ияа и въ самия градъ Потчти всич
ки улични чешми ех безъ оттоци, а
съществуващите такива не на веекхде
ех въ изправность, поради което се образуватъ множезтво улични вади съ заетояла и вмирисана вода. Отъ не похалко
значение ех и множеството ями въ по
крайнините на града (предаино IV и V
участъци) за приготвяние на керпичъ,
Часть отъ тия ями ех попълнени
съ еметь а отгоре еъ пръстъ, но все
още оставатъ много такива, които обра
зуватъ локви и _блата, благоприятству
ващи за развоя на комарите. _И улич
ните ями, и тия вади требва да ее
премахнатъ и попълватъ, ако искаме да
избавимъ градексто наееление отъ ко
мари и малария. Ала за жалость, за се
гашното благоустройство на града не е
направено и не ее прави въобще нищо.
Града се състои отъ етара и нова
часть. Старата часть на града (I, П, III
участъци) не е още напълно уреголирана
и се пресича отъ множество малки и
тесни улички въ най разнообразни по
соки, Но големата* половина отъ зграднте ех стари, някои доста масивни кам.ннп постройки, издигнати ла два и три
етажи и надвееени надъ самите улици.
Ориентировката на зданията е ехщо раз
нообразна Редомъ съ старите има за
строени и множеетво модерни 1—2 и
три етажни здания. Прокарани съ ехщо
и многопланирани улици предимно въ
центъра на града. Въ I участъкъ има
665 дворни места, въ II учает. 1134,
въ III учает. 790,^въ IV участ 2202
и въ V участ. 1992 места (заедно съ
добружанския и бездомнпшки квартали)
Въ тия числа обаче не влизатъ контра
бандните постройки, въ украйнините на
града. Тукъ постройките ех модерни съ
повече удобства и чигиеничнигв изиеква
ния. За жалоеть въ много отъ кхщите
се използватъ за живеене сутеренните
етажи.
Улиците въ тая два учаетъка иматъ
посока едни отъ еввероизтокъ къмъ юго
западъ, други отъ юго изтокъ къмъ се
верозанадъ тъкмо по направление на
владеещите въ града ветрове
Жилищната нужда особено еледъ
войните, подтикна бедните граждани
къмъ контрабанденъ етроежъ, предимно
отъ двете страни на ДОБРИШКОТО
шоее, въ северозападна и югозападна по
сока отъ града. По тоя начинъ се съз
дадоха ц4лв квартали поселища вънъ
отъ града (Дамянова махала, Максуда,
Старата гара, Трошева махала) или въ
непоередно еъеедетво като продължение
на IV и V участъци. Новопостроените
квартали не ех планирани, улиците ненатъ
ехщо електрическо осветление и водо
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проводна мрежа. Презъ изтеклата година
тукъ таме ее преведоха чешми отъ градсвия волопроводъ и ее поставиха улични
фенери еъ газово оеветление
Презъ последните два строителни
сезона изникнаха две нови поселища, ве
че по утвърденъ регулзционеяъ планъ
тъй наречени Довружанеки и бездомничееки квартали, северно и североизточно
отъ града. Ала и тукъ както и въ кон
трабандните места се построиха, мно
жеетво едноетажни тукъ таме двуетажни
здания безъ нужните ередетва и удобетва и безъ да бъдатъ епазени навеакхде хигиеничните изисквания. Повече
отъ зданията иматъ южно, западно или
източно изложение, но има и такива
на северъ. Дворищата не па веякъде ех
оградени. Въ най нехигиенично положе
ние се нампратъ постройките въ новата
циганска махала, които ех малко изгра
дена отъ кирпичи и калъ хижи, полускрити въ земята.
До като презъ строителния еезонъ
на 1922 год. ее построиха 683 здания
отъ които 321 въ петте градски учас
тъци, 201 отъ бездомниците и 161 по
контрабанденъ пхтъ, . презъ 1.923 год.
ее заетроиха сако 126 сгради въ града,
95 въ квартала на бежанците, 67 въ
бездомнвчеекпя кварталъ: и 145 по кон
трабанденъ начинъ, или всичко 433 по
стройки. Отъ постройките презъ 1923 г.
въ стария градъ 3 гх въ I учаетъкъ 29
въ II уч. 9 въ Шучае. 49 въ IV участ.
и 86 въ V участъкъ. Отъ тия пострйоки .
ех жилища на единъ етажъ 66 а на два
етажа 18, веичко 84. Постройки за тър. говекн, цели ех направени„42, отъ които
26 ех едноетажни, 14 двуетажни и 2
триетажпи. Значи отъ постройките въ
еамия градъ 6 3 % ех предназначени за
жилища, а 3 3 % за търговия Постройките
въ новите квартали съ съвсеиъ малки
взкючения ех определени за жилища.
Едноетажните постройки съетавляватъ
Т'3%,
двуетажните 2 5 % и триетажните
само 2%.
Отоплението въ домовете става еъ
дамаринени печки и съ дърва. То не е
задоволително.
Града има .стара и нова канализа
ционна мрежа. Съ новата канализация
до края на 1923 год. ех свързани
562 постройки, а етарата 216, или
веичко отъ 9466 здания, като въ
това
чиело влизатъ
само
зградите въ града и новите строежи безъ
Сееъ-севмееъ, Дамянова, Дабакова, Трощева махали, Кокарджата, Индустриал
ния кварталъ и Куротната часть ех ка
нализирани еамо 780, което схетавлява
8. 2 % отъ всички градени сгради
Явно е че канализацията, вънъ отъ ней
ните недоетатъци и дефекти, не задо
волява нуждите на града. Ио голямата
чаеть отъ зданията еъ снабдени съ нуждници надъ ями, които периодически ее
чиетятъ отъ цигански команди по найпървобитенъ начинъ. Изхвърлянивто на
факалиите става задъ памучната фабрика
въ так& наречените , НОЩНИ - - ЯМИ"
ехщо такова примитивно съображение.
Модернизиране на чистението на нужничните ями, за жалость не ни се удаде
да въведемъ по незавиеяща отъ наеъ
причини. Чистотата на частните и об*
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ществени заведения и жилища е задо
волително, ада въ града съществува една
.отвратителна ориенталска привичка да
ее лзпущатъ направо на улицата помий
нвте и водите отъ дворнагЬ чешми. Тази
практика замареява почвата — въ дво
рищата н по улиците и почти е една
отъ причините за постоянните спора
дични случаи отъ Корвменъ ТИФЪ.
(Следва).

Важно за търговци.
Съгласно Окръжното на Министер
ството на Финанеяите, отделение за мит
ниците № 8382 отъ 21 IV т. г. се
еъобщава на г. г. търговците въ града
ни, че съгласно чл 7 отъ закона за
запрещение вноса на стоките, които не
е* отъ първа необходвмоеть, требва да
бъдатъ разпродадени или изнесени за
странство най-късно до 17 юний т. г. след
ните стоки отъ чуждестранно произ
хождение.
1) Меса: пресни, вапражени, солени
въ саламура, еушени и пушени или друго
яче приготвени. Такива еъ напримеръ
:". пастърмата и жамбоните
2) Оаламъ и други еуджукчийски
произведения.
3) Сирене освенъ обивновенното и
кашкавала.; Такива са напримеръ швайцера холандско сирене, рекфорта, бри,
качиекавало, \
4) Риби всекакви солени, съегма,
паетърва. моруна, есетра, наструга, чи
га, виза, мерсияъ и всички-видове отъ
-рода на моруната и пъстървата, барбуни
лавракъ, унбрина, кеца, глоеа, паламудъ
нарезана (лакерда) или не нарязана.
5) Риби всекакви: сушени, пушени,
марвнирани и друго — яче приготвени.
',.
б) Риби всекакви: консервирани
чрезъ хермотическо затваряне, каквито
еъ напримеръ сардините.
-7) Стриди, хомари, и лонгустн, живи
или пресни/;варени или печени, друго
яче приготвени или носеерфирани чрезъ
херметическо затваряне.
.-..-- 8) Животни чурупеети, особено не
: поименовани: живи иди пресни, варени
или печени, друго яче приготвени или
' консервирани чрезъ Хермотическо затва5

ряне.

'

9) Октоподъ, кодмаръ и сения.
10) Хайверъ всякакъвъ еъ изключенае на обикновения (дадакъ и тарама)
тавъвъ е напримеръ черния хайверъ,
щука хайверъ и съемга хайверъ.
. 1 1 ) Тестени векареки иадвлия безъ
захаръ еъ изключение на обяатите лис
тове за облати, каквито ех напримеръ:
бисквитите безъ захарь, хдебъ за диа
бетиеъ. сухари, еврейски безвваеенъ
хдебъ и пр.

'
'
!
I

"•-:•••••

; 12) Китрм.
13) Фурми.
14) Маслини, манирани иви друго
яче приготвени, както и консервираните
; чрезъ хермотическо затваряне.
15) Кестени за ядене.
16) Рошковъ.

17) Фастъци. 1
18) Бадеми и кайсиени кокнчкп.
19) Орехи кокосови и кедрови.
20) Ябълки, круши,дюля, мушмули,
сливи, зарзали, праскови, череши, вишни
дренкн, цели или нарезани, пресни иди
сушени.
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безъ прибавка на захарь, медь или спиртъ.
45) Произведения хранителни, яеобдожени другаде въ тарифата, еъ из
ключение на кондензираното млеко. Та
кива са вапр. сосове отъ зелеччукъ, ек
стракти отъ месо, вътрешности отъ ряби
пасти отъ риба, печени иди запържени
брашна, препарати наречени бакпудверъ,
малцекстракта и др.

21) Лешници.
48) Произведения всекакви храни
22) Плодове, оеобено ненаименовани, пресни илн сушени, такива съ на телни въ дребни съдове ръчна продажба
примеръ: банани, аханаеи, гранати, пие- облагаеми по статия 133 на Митаишката
тарифа, такива съ напримеръ внасяните
таши, шамъ фастъци.
23) Плодове всякакви особено не- въ дребни съдове сутяйки, пакетчета и
обложени по обработката напр. печени др. (маела, млечни, пресни, солени иди
топени: медъ отъ пчели, хайверъ веефастъци и пр.
какъвъ, врупа, гриеъ, будгуръ и други
24) Пиперъ червенъ смлвнъ, въ чукани, обелени зърна, еаго, еагови суеъдове или опакованъ еъ съдържание до регатии арарутъ, макарони, фиде, тар5 клгр.
хана, и темъ подобни не печени тестена из
25) Зеленчукъ (зарзаватъ) всяка делия; маслини, какао на прахъ, кафени,
къвъ видъ за ядене: прееенъ, сушенъ, еурегати, горчица приготвена и прахъ,
друго яче приготвенъ, както • консер еиропн отъ плодове еъ захаръ яди медъ
и сиропи отъ захарь, изкуствено арома
вирани чрезъ хормотическо затваряне.
тизирани,
сладка, компоти, мармалада м
26) Гъби за ядене: пресни, сушени
маджуни
отъ
разяи плодове приготвени
или солени, друго яче приготвени както
съ
захарь,
шоволадъ
и шоколадни изде
консервираните чрезъ хермотическо за
лия еъ захарь: бомбони, карамели, контваряне
фекти и темъ подобни захарни изделия
27) Семена и луковици цветарски. Изделия тестени пекарски съ захарь:
28) Цвете, листове, мъхове и др. бисквиди, маело памучно за ядене, маело
растения за украса, живи, сушени или кокосово за ядене, млеко ковденеирано
еъ иля безъ захарь, сокове отъ зелен
препарирани
чукъ и др.
29) Горчица приготвена.
47) Произведения хранителни вся
. 30.) Сокове отъ плодове, лимонади,
какви,
копсервирани чрезъ хормотическо
пивокваеи и пр. подобни питиета безъ
затваряне,
облагаеми но ст. 184 на мит
или съдържащи до 20% включително
ническата
тарифа,
такива еъ напримеръ
по обемъ алкохолъ.
консервираните безъ хермотическо затва
31) Вина всекакви въ бутилки, бу ряне: масла, млечни, хайверъ, млеко ков
рета или др. садове.
денеирано съ или безъ захарь, сосове
отъ зеленчукъ, рибени, пастети, местни
32) Пиво въ бутилки и бурета.
екстракти и пр.
33) Жикйори всекакви и ракии.
43) Розово масло
34) Спиртъ обикновено еъ крепкость
по обемъ 95 и на горе.
49) Парфюмерия, веекакъвъ видъ
35) Сиропи отъ плодове еъ захарь я предмети за туалетъ: парфюми, течни,
или медъ и сиропи отъ захарь иекует- помади, белила, пудри, брилянти, пасти,
вено ароматизирани. .
бои, води тоалеттнв, туалетенъ оцетъ,
36) Сладки, компоти, мармалади и пасти, прахове и води за зъби в др. обла
маджунн отъ разни плодове приготвени гаеми по тая статия.
еъ захарь или медь.
60) Водно етъкдо.
37) Плодове захаросани.
51) Дъсчици в чаетв за наркети.
88) Рахадъ локумъ.
52) Баетоня отъ дърво или тръсть.
39) Хадва веекаква.
53) Изделия дървени всякакви еъ
х
40) Какао на прахъ съ захарь,
тегло на парче */8 клгр. в надолв съе
шокодадъ и шоколаденя изделия съ за
динени съ финни материали, съ изключе
харь, карамели, бисквити, съдържащи
по вече отъ 60% захарь и също такива ние на особено ненаименованите н на
кутиите за ученически потреби и за ин
други тестени изделия.
струменти.
41) Изделия захарни особено не54) Изделия дървени особено яенаименовави. Такива съ напримеръ:бомбони, карамели, бисквити, съдържащи въ поименовани еъ художествена изработка
по-вечд отъ 50% и еъщо такива пе позлатени, поеребреня, съединени съ фина
матермали, инкрустирани, съ обикновени
чени тестени изделия.
42) Изделия тестени, пекарски съ или финни материали съ изключение на
захарь, като: пандишпанъ, баклава, нае кутиите за ученически потреби и за
инструменти.
ти, торти, и др. темъ подобни.
55) Камани благородни и волубяа43) Висквиди всекакви: Такива еъ
городви въ сурово състояние.
съдържащите 50% захарь бисквиди.
56) Камани бюжутерийня благородна
44) Маджунъ, пеетилъ, педмееъ, и
и
полубдагородни,
шлифовани, полирани,
др подобни произведения приготвени
графирави,
фасонирани
но немоитврани,
отъ гроздова месть или - отъ овощия,

67) Вази, статуи, кибритнвци и тютюнници отъ камъни.
58) Изделия калени особено непоименовани съединени съ фини материали.
69) Лукеозни изделия отъ магнезиевъ цвментъ. Така напримеръ вази
неволници гарнитури за маси и пр.
60) Изделия отъ ахатъ съ изклю
чение на ония за лабараторни потреби
61) Изделия глинени веекакви еъ
изключение на луксозните, съединени съ
финии материали.
62) Плочи стъклени и стъкла за
прозорци, шлифовани, полирани, емай
лирани, гравирани, украсени съ литограф1ки и др. отпечатаци иди еъ рачевъ живопиеъ.
63) Изделия етъклени, особено ненаименовави, съединени съ фини материали.
64) Албуми отъ хартия или картонъ. Тава напримеръ албумите за по
щенски карти и за поезия.

75) Ветрила веекакви/
Предопреждаватъ ее търговците, че
ако следъ 17 юний т. г. се нам*ри въ
техъ отъ гореизброените отъ чуждеетраненъ произходъ стоки или пъкъ се кон
статира, че те търгуватъ съ техъ, то
такива стоки ще се конфиекуватъ, а
притежателите имъ ще ее наказватъ съ
глоба въ размеръ двойната стойность на
стоките

Съобщава Св на г. г. гражданите
че втората партида отъ доставените на
право отъ фабриката и проверени елек
тромери пристигна. Ония отъ гражданите
които до сега ие еъ си набавили такива
да побързатъ, и внееатъ стойноетьта
заедно еъ поставката всичко 730 лева
при касиера на електрическото отделени*.

11) Вожове, обикновени ножчета, и
бръсничи съ дръжки отъ обикновенъ материадъ, еъединени еъ финни иди съ
дръжки отъ финни материали.
72) Бонбонери, вази, рамки, етатуйви, фигурки и дамски чанти, обла
гаехи по тая статия. Такива ех пригот
вените отъ чугунъ, ковко железо, олово,
цннкъ, калай, медъ, алуминий, някелъ
или сидавите но между гореповазаните
предмети.
73) Музики въ кутии, които се превеждатъ въ действие чрезъ часовникарски механазъмъ.
74) Фойерверки в др. подобни, та
вива еъ: илюмяциенви предмети, каси за
датски пищовчвта, бенгалски огнйовв,
фараонови змии и пр.

На 27 Т. м конгреса на занаят
чийския еъюзъ прпключи заседанията си,
.

—оо—

Понеже днесъ етава присъеди
няване на единъ отъ изворите на село
Аджаидеръ въ главния водопроводъ на
града ни за това ее сиреха чешмите за
24 часа презъ което време ще стане
присъединяването.

на

С О Т И Р О В Ъ & С-ие
ул. .Габровска" № 15.
.

**

Ще намерите г най доброкачестванно: с и р е н е ,

н а ш н а в а л ъ и од-

в а р а , произбеждани отъ собстввнната имъ мандра.

~

= Цени ной-шенн и допяпни за всекиму =
1—2

Санитарно отделение.
Бюшннъ аа движението на заразнтелавттв болести въ града.
отъ 10 до 20 Май 1924 год.
Оздравели

69) Ръкавици кожени съединени
или не за други материали.
10) Бастуни, гърбачи н бичове (камшици)
кожени.

Граждани които но една иди друга
причина не еъ ей получили избирател
ните книжки ио VI допълнително избирателенъ списькъ, такива ще сп ги получаватъ въ деня па изборите отъ сие
циално назначени за раздаването имъ
чиновници.

—оо—

Заболели

68) Парчета кожени екроенв за
ръкавици.

—оо —

—оо—

Имаше

67) Етикети, адреси, менюта визити
и карти пощенски и илюстровани карти.
Веекакви изделия съединени или покрити
съ фивнм материали.

Презъ иееецъ Априлъ т. г. бъ градекит* амбулатории съ прегледани 1208
бодни отъ които 466 мъже и 153 жена
а по домовете прегледани 9в маже а
140 жени.

ХРОНИКА

66) Книги еметководни, (тефтери)
бележници, тетрадки, и др. подобни саединени или покрити изцело или отчасти
еъ фини материали. Такива ек напримеръ
подвързаните еъ копринено кадифе или
лакирана кожа тефтери и др. или нъкъ
украсени съ слонова коеть, злато, сребро,
коприна и др.
66 Конфети, балони, наеки предмети
за ветелиони, серпентини, бонбонерки, иекуствени цветя, кърпи, маниста, фенери,
подложки изрязани дантеловидно, фигури
и статуйки, изделия оеобеняо неповменовани, отъ дървена маса, напиръ наше и
целулоза, съединени или покрити отчасти
или изъ цело съ фини материали изклю
чение кутиите за ученически потреби, за
инструменти и. бижутерии.
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