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ОфИЦИДЛЕНЪ ОТДЪЛЪ.
Продъ иидъ, че цената на чер
ното типово брашно ее покача още и
вследствие на това се. наложи да стане
увеличение на цената на произвеждания
отъ него черъ-типовъ хлебъ, то на осно
вание чл чл. 64 п. 30 и 65 отъ за
кона за градеквгЬ общини, еъ заповедь
типовъ хлебъ, начиная отъ 12 того е
определена 1 лева килограмъ," като те
глото и качеството му оетаватъ както
ех определени въ заповедьта № 69 отъ
I теге.
Цената на белия хлебъ остава и
за напредъ 8 дева килограма. Също и
цената на бялото брашно остава еъщата
860 лв. 100 клгр. франко склада Варна
Горните цени ще икатъ сила до
като се запаси Общината съ брашна,
конто очаква да и ее дадатъ отъ пра
вителството тия дни.
Съ заповедь № 74 отъ 13 того
издадена по силата на чл. 64 п. 30 и
64 отъ закона за градените общини, се
определи продажната цена на месото въ
мееареквте дюкяни-халите начиная отъ
14 того, както еледва:

ложено е на Общин. Ветеринар, и Сани
тарни агенти, а схщо и на полицейските
органи въ града да следятъ за точното
изпълнение на.заповедьта.
Противъ нарушителите и ще ее съетавятъ актове, които ще се изпращатъ
въ Общинското Управление за налагане
нуждното наказание.
Варненското общинско управление
по нареждане на г. Варненски Окржженъ
граждани за знание, телеграиа на Ми
нистерството на Вътрешните Работи и
Народното Здраве, еъ която нарежда да
ее разгласи между населението, че пра
вителството нена да закупува по-вече
храни за Югославия, понеже нуждното
количество е набавено.
На 10 т. и. ее довърши н присъ
едини и последния ваптиранъ изворъ въ
местноста „Араб-чешме 'въ саиоетоятвлния
модеренъ водопроводъ на Сесъ-севнееъ.
Този водопроводъ, построенъ пресъ
1921 год черпеше водата ей отъ единъ
изворъ, който беше етаналъ вече далечъ
недоетатъченъ да задоволява нараства
лите нужди за вода на най големото
предградие на Варна.

Презъ еееньта на миналата година
общин. тричлеиа комисия съ съдействи
1) Агнешкото нървокачеетвено до ето на добри граждани отъ Сесъ-еевиееъ
предприе разширението на еащеетвующата
25 лева килограиъ.
водопроводна мрежа и каптира нови два
2) Агнешкото второкачеетвено 26 извора еъшо въ местноеьта „Араб-чешие*
лева килограиъ.
първия,отъ тия каптажи бе завършенъ
3) Ярешкото до 22 лв. килограиъ. в приеъединенъ преди около два месеца
4) Говеждото до 25 лева клгр.
а сега е влятъ и втория каптажъ. Съ
Качеството на месата ще се опре това дебита на Сееъ-еевмеекия водопро
деля отъ общин. ветеринарни власти въ водъ е увеличенъ отъ бб 3 и. на 132 3 н.
самата евотобойна и ще ее отбелязва съ денонощно.
два печата на бутовете на агнето, пър
. Сдедъ безшумното завършване на
вото качество и съ единъ печатъ на вра
това
културно дело на Сесъ-севмесци о
та второто качество.
уеигорено вече едно напълно достатъчно
,
Продажбата ще става безъ глава количество здрава и чиста вода, която
и дробъ.
имъ. ее нося отъ единъ водопроводъ,
Определените цени ще бъпатъ на поетроенъ по всички изисквания на тех
п е е м на черната дъска въ халите. Въз никата и хигиената. .

За тютюнопроизводители
За да меже да се упражнява за
конния контролъ върху производетвото
на тютюня отъ страна на общината и ак
цизни власти, требва да се еназватъ
елвднитъ уловия.
Лицата които желаятъ . да еадятъ
тютювъ, заявяватъ това писмено, или
--й^тт-дтита •;, дптп.>уЩеА.?рттъ>1тю'„
тюня.
На заявителите които не ех ли
шени отъ правото да произвеждатъ тютюнъ кнетътъ издава контролна книж
ка, следъ снабдяването на каквато ли
цето добива право на тютюнопроиз
водител!..
Най късно до 10 Юдий всеки производитель требва да подаде до общи
ната, която ну е издала контролната
книжка, ниеменна декларация, въ която
обевява.
а) Името, презиието и местожител
ството си,
б) Точпото пространево на всека
засадена съ тютюнъ нива, а така еъщо
местноетста, дето се намира тя и грани
ците.
в) На кои места ще се суши тютюня.
г) и кхдб ще ее държи тютюня
еледъ претеглянето му.
Заедно съ декларацията ще ее пред
ставя и издадената контролна книжка.
Съдружниците нодаватъ една декла
рация и отговарятъ солидарно за нару
шенията по отношение произведения тю
тюнъ. Декларациите требва да бхдатъ
подписани отъ всички членове на сдру
жението.
Тютюнопроизводителите кооперации
и евнжикати могатъ да подаватъ една
декларация за всички членове, като ее
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също еъ грижата за чистотата.

Санитарно хигиеничното еъетояние
на
обществените
и частни заведения е
За жалоеть алкохолизма си пробива
Най късно три дни еледъ подава
задоволително.
Нрилаганието
обаче на
нето на декларациите, възъ основа на пътъ всредъ учащата се младежъ и дет
изработените
отъ
общинския
еаннтаренъ
конто кмета попълва контролните книж ската възрасть. Едно отрадно явление е
еъветъ правилници за разните заведения
ки на производителите съ нуждните че борбата противъ алкохолизма е под
както
и на издадените санитарни запо
еведения и ги повръща на притежате ета именно отъ учащата ее младежъ при
веди
и
наредби, среща големи затруд.
индеферентноетьта на останалите елойове.
лите, «рещу подписъ.
нения,
и
създава конфликти между сани
отъ обществото. Точни данни за алкохо
лизма между юношите и децата не мо- тарните общински органи и населението
гатъ да ее продставятъ. у. Волеети в*; Това последното не се,е още проникнало
завиеимость отъ алкохолизма се срещатъ отъ- значението на еанитариата служба и
ала случай отъ ОеПгугш 1 г е т е п 5 е* неохотно се подчинява на Санитарните
Старши Общински НЪкарь
наредби. Като се изключатъ украйнмте
а и р з а т а п . а не еъ отбелезани.
за санитарното състояние
на града всички заведения съ снабдени
Облеклото въ града е градско безъ еъ дъеченъ или циментен* подъ, който
на гр, Варна п р е з ъ 1923 г.
някои особености. Същото' требва да се обаче рядко ее измива и почиства. За
(следва отъ брой 103) каже и относно завивките, съдините и
измивание на съдовете ' почти на веепр Отделни етаи за спане има не въ къде ее употребява проточна > вода отъ
Главния поминъкъ на наеелепието е; всяко жилище. Кревати и одрове ее сре
търговия, занаятчийство, индустрия, ло щатъ потчти въ всеко семейство еъ из градския водопроводъ,
зарство, рибарство, наеменъ трудъ и др. ключение на турското и циганско насе
-:»('.
' .-* (Следва)
Варна е иай важния български инпор- ление и най-бедното градско такова
тенъ и екепортенъ центъръ. Индустри Грижите за телесната чистота не ех за
ята също започва да се развива редомъ доволителни. въ града има две общест
еъ занаятчийството, като производството вени бани съ по две отдеения, за мъже
което ее аяеили особено еледъ войните. и жени, които ее потдържатъ въ сноено
По рано града е бадъ винарски центъръ хигиенично състояние, но еъ малко дос
на
но е западнадъ поради филокеерата. _
тъпни по своите виеоки такеи. Трета
Напоследъкъ на ново ее възражда една баня, също съ две отделения о
предназначена за по бедните граждани
лозарството еъ американски лози.
1) Постъпиха 46 заявления за нови
ала и въ нея таксите ех доета виеоки. и допълнителни електрически инсталации
Местните народни и религиозни И трите бани са етари (турски образецъ).
Въ завиеимоеть отъ товара, който нматъ
обичаи еъ същите, както и въ другите
съответните'. трансформатори, на едни
Въ самия градъ нека индустриални
покрайнини на отечеството ниотъ просителите ее разреши инеталирзаведения, които по характера на произ
ви нето, а на други не. За последните
Некои съществена оеобеность и от
водството си да захъреяватъ почвата и
личие въ това отношение не ее отбелез
— годено влияние указва .безразборното
водите. Единствени отъ тоя вид индус
п4%. Нзкореняванието на нехигиеничниразхищаване иа електрическата енергия
трии ех кожарницвте, които обаче ее
тЬ и вредни за здравето обичаи и ирцот^'д^асдоатро^еуняте-^11Встадаг~"
- .еабин»
"нзаовтвагъ—огь~ • досегашното ийъ МЕСТО
в1чки^тав~а~бавно и 'успоредно съ кул
ции; гдето безъ, всякаква. нужда се гона друго около новия каналъ. Въ инду
турното издагание на неселението.
рятъ лампи цели нощи, което обстоятел
стриалния вварталъ, сапунени фабрики
ство увеличава товара, на машините ни
Иевуетвеното отхранвание на кър има две, но те не замъреяватъ почвата
въ градеката: електрическа. • централа,,в
мачетата етава но ехщия начинъ, както Градеката кланица ее намира на същото
става иричвна да се спре разрешаването
и другаде. Много заблуждения и погре место и положение еъ крайно незадово
нови янеталации въ съответните .транс
шна
схващания
виреятъ не еамо лителна оеенизациона система.
г
форматори. "
'_.-.;••-.и
въ народната маса, но и въ вредата на
По
състоянието
на
фабриките
примнтелегенцията. За разсейвання иа тия
2) Ло разни причини и но. лични
заблуждения до сега ге е правило и лагамъ отделно изложение на работни м писменни молби-на самите клиенти.. на
ческия лекарь.
прави еъвеемъ малко.
електрическото
отделение закриха ее
Доеежно кубическото съдържание на 19 партиди. " ' '*•
•;• '*
Консумацията на спиртните иитяета
училищата
се
прилага
подробна
таблица
въ града като пристанище еъ годенъ
• •;•• 3) Откриха се нови 51. партиди на
брой чуждоземенъ и работнически еле- Общо взето основните училища и про нови клиенти на електрическото отделе
ментъ, е извънредно го леи а. Числото на гимназиите съ изключение на една (IV) ние съгласно подадени отъ техъ нолби
питейните заводения ежегодно се увели са яехигаенични постройки снабдени съ пб разни 'причини. Нови разпределе
чава, тъй иапримеръ: до като перзъ 1922 най-необходимите приспособления. Нуж- ния обаче не ее правятъ. '
год.
е имало 23$ питейни заведения, дниците отделни за момичета и момчета
.4) Провериха се я поставиха на
презъ 1923 г броя на последните е се потдържатъ въ потребната чистота.
Плювадници
в
надписи
за
тяхъ
ина
не
пораеналъ до 3376 еиречъ едно питейно
безелектромерми инсталации изъ разните
заведение се пада на 140 души. Презъ на веякхде. Въ плювалниците се налива участъци 466 общински електромери, а
изтеклата година по сведение на Варнен вода или обеззаразяваща течноеть. Во повторно проверени, по молба на заин
ското Акцизно Управление е изразход дата за мнение е отъ градския водопро- тересовани варненски граждани, други
вано въ града около 1.200,000 литра водъ. Метението става редовно всеки 9 такива. Общинските електромери еледъ
вино, което отговаря на 22 8 литра на дневно отъ самите слуги, мъже и жени: щателната проверка ..-.ее^поставиха на
глава, около 1,500,000 литра бира, сир мокрото метение не "всякога се прилага место отъ общинските монтйори.
,-.
23*4 литра на глава, ракия и др. силни Измивание на учебпате стаи ее извър
5) Снеха се по причина наг повре
спиртни питиета около 250,000 литра, шва всяка седмица, а белосванието единъ
да
или
по причина на ремонтъ на зда
което отговаря на 4*7 литра на човекъ два нхти въ годината! Специални уми
:
валници въ училищата нена. Двама учи ния в електромери разни системи.
за година.
лищни л*кари се грижатъ за хигиената
в) Направи се внезапна проверка
Отъ това следва да св заключи на учебните заведения и за здравето на
на
лампите
и евещите на безелектро,какво гражданите 'заедно еъ жени децата. Ежемесечно се произвеждатъ
х деца уногребяватъ тройно повече спирт мидицински прегледи, а поради Скарла- херни я олектромерни инсталации въ
ни питиета за година отколкото вода, тинната епидемия тая година вс*ки. 15 домовете и заведенията- на 2 2 клиенти
за денонощие (65 9 епремо 2 0 6 литра) дни. За чистотата на Оченицит*и за и въ завиеимоеть отъ резултатите на
Уличното пиянство не е родко явление запазването вмъ еъ оеновните принципи тия проверки направи нуждното. Много
еъ обаче случаите гдето клиентите конкакто и жените да взематъ на равно на хигиената ее грижатъ самите учи
еукиритъ .лампи еъ много но годено ко
съ мъжете участие въ разни веселби, и тели; Дежурните ученици еъ натоварени
личество ев*щн етъ.това което съ декда?

И з ъ отчета иа

' Сведение

Електрическото Отделение
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Вариеиеви Общински Ваетликъ

риради а еъ това еъ «тавади причина да
инъ ее надагатъ глоби, да имъ ее епира
тока и да имъ ее ехбира сума >а елек
трическа енергия съгласно намерените
количества свещи начиная отъ 1 апрнлъ
1924 година "
;
'..' 7) Скачиха ео еъ градската електро
разпределителна мрежа 33: нови и до
пълнителни инсталации. Окачването св
извърши едедъ щателно преглеждане и
приемане казаните инсталации.
8) Направи ее пданъ на района на
7 трансформаторен* постъ. !
- , 9) Нрезъ изтеклия мееоцъ наши
ните етъ градската електрическа цен
трала «а работили дневно вснчко 124
часа за което време е добита електри
ческа енергия 2710 киловатчаса, за до
биването на която е изразходване едно
количество отъ 29000 литри газойлъ.
За казания месен/ь сащите машини
съ работили нощно време 484 часа, презъ
което време е добита електрическа енер
гия 47760 киловатчаса и изразходвано
едно количество отъ 2173'/литра газойлъ
10) С&биратъ ее онергичвски суми
иразходвана електрическа енергия отъ
четците агенти за месеците Априлъ и
Най т. г.. а веички т недобори — се ехбиратъ отъ агентите при електрическото
отделение въ канцеларията на еъщсто
отделение.
•' Ц).:Направи ее частичвнъ; малъкъ
ремонтъ на градската електрическа нрежа
и отстраниха некои повреди и недоетаттгци^я*;- ехщата. Нравв - лопн^.апвчетдв-:..
ние обстоятелството, че игрит* на футбодъ въ района- на града причиняватъ
множество повреди на уличното и частно
осветление на града и въпреки енер
гичните мерки на отделението наниратъ се родители, които вмеето^да оса,
дятъ; постъпките на своите деца влизатъ; въ саморазправа еъ органите на
електрическото отделение, като ги нагрубяватъ и пр. еъ което етава нужда да
имъ" ее съставятъ актове и отдаватъ
подъ съдъ. за обида на длъжностни лица
при исоъянение служебните имъ обязаности.
- Жилищната комисия за време отъ
1 - г 3 1 май т. г.
Постъпила молби венчко 314 отъ
които:
,
. •« =•-.=•' 2 0 7
^
1) ; Анкетирани
•_. 2)"'Анкетирани и настанени
53
-•••>•

3)*Оставени безъ поедедетвнв
4) Образуване д!ла

. . . .

жавенъ вестнякъ брой 58 отъ 14 того,
овявява се на интересующвте, че на
25 юний въ помещението на Варненското
Окръжно Финансово Управление ще «е
произведе търгъ съ тайна конкуренция
до 10 часа преди обедъ за време отъ
1 априлъ 1924 год. до 31 мартъ 1926
год. доетавката на следните хранителни
припаси: 1) брашно около 16,000 клгр.
2) Свинска иаеъ 300 клгр. 3) месо около
1300 клгр. 4) оризъ около 100 клгр.
5) булгуръ около 50 клгр. 6) оцетъ
около 50 литри; 7) содъ около 40 кгр.
Приблизителна
170,000 лева.

етойноеть

"""* Насрочени и разгледани всичко двло
56 отъ които: решеии 30 отложени 26.

Варненско Град. Общин Упиавленив

За право участие и на двата търга
ее изискватъ документи еъглаено закона
за бюджета, отчетноетьта и предпри
ятията,
.
Предеедатоль: ВЪРБАНОВЪ.
Секретарь: Д.. И. ДОКОВЪ.

ХРОНИКА

около
Окръжния съдъ въ заседанието
си на 17 т. м. въ оъетавъ: предеедатель
Д. Отойвовъ и членове Д-ръ Николовъ
и С Симеоновъ, едедъ като изслуша
речьта на прукорора г. Е. Неновъ на
основание чл. чл. 149 м 164 отъ изби
рателния закоиъ, намери, че подадените
констенстации за касирането на .Общогражданската диета* еъ неоснователна.
Сяда утвърди избора, както следва: при
зна на демократ, сговоръ за законно из
брани 8 души, на дем. егоюръ отъ цен
тралния кдубъ 4, на общогражданеката
лиета 9, на либералите 3, на радикалъдемократите 3, на социалистите 1, на
земледедците 1 и на занаятчиите 1

Заяогъ 10°/° въ банково удоетостоверение и документи еъглаено закона
за бюджета, отчегносьта и предприятията.
Нредседатель: Върбановъ
п. Секретарь: Д. И. Доковъ

Варненско Град. Общин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 14615

Съда утвърди също така и избора
за училищни наетеатеди въ Сееъ-сеевмесъ
като призна на законно избраните отъ
демокр. сговоръ 3 души, а етъ1 общо
гражданеката лиета 2.

гр Варна, 9 юний 1924 год.

Въ дпъднение на обявление Мг 12715
отъ 20 май т. г. птбяикивано въ Държавенъ Веетникъ брой 49 отъ 3 того
-60обявява св на интврееующите се, че на
4"Т0лий~тг-т~•; въ ^яоиещоаи-ета на Вар. ——Отъ—Шуменския-квиитетъ^яо евя?
нансвото Окръжно Финансово Управле
кване народния съборъ въ Абеба-Плисние ще ее нроизведатъ следните търгове:
ка ее получи до Председателя яа Тричл.
1) До 10 часа преди пладне съ Комиеия г. И Стояновъ, следното блатайна конкуренция доставката на 400,000 годаретвенно ииено:
клгр газьоаъ за електрическата централа
Почитаеми гоеподине,
Приблизителна етойноеть 1,600,000 лв.
Залогъ 60,000 лв. въ банково удосто
По случай устното завършване 1-вня
верение.
Народемъ съборъ въ Абоба — Плиска
•».

2) Отъ 2 3 часа ел. об*дъ еъ
явна конкуренция отдаването на паедприемачъ събиране на такси отъ депене
на нееъдебни обявления за време отъ
сключване на договора до 3 мартъ 1926
година. Приблизителна годишна етой
ноеть 20,000 лв. Залогъ 1 0 % въ бан
ково удостоверение. '

;л

на 15 май т. г. и за ценното Ваше съ
действие и участие изказваме ееобяите
на благодарности Вамъ и представителя
ва общината Ви г. Данаидовъ, а така
също а на всички приеътетвующн на
праздневетвото Варненско гражданство.
При такива грамадни народни тър
жества на посетителите не винаги иогатъ

., :

18
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С О Т И Р О В Ъ & С-ие
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.Габровска* № 15.

Ще намерите най доброкачественно: с и р е н е , к а ш к а в а л ъ м о д в а р а , произбеждани отъ собггвиниата имъ мандра.

«!-.

ШЯВЛЕНИЕ
Ме 15482,] "И'.;»': а
гр.

Варна, 16 юни! 1924 Год.

Въ допълнение на обявление «Ме 14289
етъ 4 а>ни1 т. г. публмкувано въ Дър-

'-

Цени впй-взносни и дост/мш зп всекиму
. 2—2

Бре! 104.

Варненски Общински Вестник

да бъдатъ дадени всички удобства, ето
защо - нолиме да етаните изразитель
предъ Варненци — гоети на събора и
ммъ предадете нашите извинения за
веички етанали неуредици и неудобетва
които - комитета не е можалъ да предвиди
и своевременно отстрани.

Въ общински театръ усилено св репе
тира комедията "Мъжвмразката" отъ Ст.
Костовъ еъ която на 28 т. м. ще етана
откриването на летния общински театръ
еъ драматични представления. ч

в0

Отъ Акцизното управление съобщаватъ, че срока за снабдяване съ па
тенти за търгуване еъ спиртни питиета
и тиотюнъ е отъ днесъ до края на този
месецъ. Продьлжепие на срока нека да
има и ревизията ще започне отъ 1 юлий.

л

ИЯЗНЗ^

|

";

•

Актрисата гжа Евгения Шива
рова, свършила еъ уепехъ по драматур
гия при прочутия нехеки проф. Арнтъ
(Виена), бивша такава отъ театъръ ,, Сту
дия" — София и народния драматиченъ
театъръ е приета за актриса въ местния
Общински театъръ.
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Комисията по Т. П. С привърши
"-' Посеви I |г сиирвдт-тн^агауахнжгтш^"
еъ разглеждането на молбите, които не
летинъ на 3ехледелеката Катедра, еледъ
съ бивали разглеждани оть бившата ко
падналите на поеледъкъ дъждове, обемисия и по настояшемъ ее занимава съ щаватъ да ее подобрятъ.
останалите висящи въпроси ! ' " *
Ливадите и пазбищата ехщо.
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Р А Ж Д А Н И Я
Родени
Отъ к о и т о
живи

На 18 т. м. бе откритъ окръжния
еъветъ еъ подходяща речъ. Следь това
Усилено св работи по шосеровката ее избраха за пред. съвета г-нъ Т. Атана ул. Драгоманъ и поправката на ул. наеовъ и за еекретарь: г-нъ Хр. * П. ГорСливница.
невъ. Избора бе производенъ съ абсо
." '• "Поправи ее основно моста въ хор лютно болшинство.
ската градина, който съединява, първата
За постояно присътетвие ее избраха
еъ втората часть, също се поправиха и
г-нъ
Милчо Бояджиевъ и членове: Г.
четири такива' изъ лозята.
Щеревъ и Хр. Митевъ. ,

изйад
,
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. •-.... Съгласно телеграмата на М то на
Вътрешните Работи до г. Окр. Управи
тел* съобщава ее за знание на граж
данството че убиеца на звмледелекия
лидеръ П. Д. Петковъ в хванатъ Убиеца
ее наричалъ Кърклашевъ. Свидетелските
показаеия еъ установили еамолнчноеьта
му. Кърклашевъ призналъ че е истин
ския у б и е ц ъ на Петкова. *

иннзхневйвс?

120

Умоляватъ Св за поеледенъ пхтъ
г. г. гражданите; да побързатъ еъ издълженяята ей къмъ общината за вода,
каиалъ и еиеть за да не етана нужда
да ее прибегва до екзекутивни начини.
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Санитарно отделение.

Вюшинъ за движението ва заразителните бодеств въ града.
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!. демията отъ

заб. | умр.

Граждани

1

Начало отъ епи-

Иапрани |
безплатно]
парчета |

9

За време отъ 1—5 включително т. и.

Всичко отъ
нач. на
епидемията

Прмсжствующи
лица
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БОЛЕвТИ

Обвдешта п§раш

до 10 Юний 1924 год.
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Печатница Войнимовъ — Ваниа.

