Год. XXXI.

Варна. 7 Августъ 1924 г.

Брой 109

Издава Варненската Градска Община.
ИЗЛИЗА

ВОЪКА

ОРъДА

Частни обявления и реклами:
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На кв. см. 1'—лева за две или повече
публикувания.

до редакцията, кметството — Варна.

ОфИЦИДЛЕЙЪ ОТДЪЛЪ.
Заповедь № 94 отъ 12 юлийт г § 26
По еилага на чл. 132 отъ пра
вилника за прилигане закона за град
ските общини.
ЗАПОВЪДВАМЪ:
-"" - Всички просеци въ града да предетавятъ въ Общинското управление да
дените имъ за просене позволителни за
проверка най късно до 10 августъ т. г.
иначе чрезъ полицията ще се отнеиатъ
и повече не ще имъ се позволи да проеятъ.
Умолявамъ г. Варненския Градоначалникъ да нареди до подведомствените
«и полицейски органи, строго да съблю
даватъ нарежданията на чл. 133 отъ
правилника за прилагане закона за град
ските общини.
Съ същата молба се обръщамъ и
къмъ началника на бюрото за общест
вената безопасноеть въ града.
Възлагамъ на участаковитв комиса
ря. на санитарните и ветеринарни агенти
при общината да издирятъ всички про
сяци въ града и тези отъ техъ които
н*матъ позволителни да ги предатъ на
полицията за да постъпи съ техъ съг
ласно чл. 133 отъ правилника за прила
гане закона за градските общини. Проеецяте съ стари и непроверени позволи
телни ще изпращатъ въ общиекото Упра
вление за проверяване на позволител
ните ииъ и издаване нови.
Настоящата ми ваповедь да ее
еъобши надлежно и да й се даде гдаеность.

п др. такова, за нзбЬгваннето имъ по
силата на чл чя. 64 и 65 отъ закона
за градските общини.

на Министерството на Вътрешните Ра
боти и Народното Здраве до ВСИЧКИ Окр.
Управителя и градоначалници въ Цар
ството. Както е известно вече, че кому
ЗАПОВъДВАМЪ:
нистическата партия, съгласно заповедьта
1) Карането на афтомобили, файтони, ве която има отъ Москва, не се стеснява
лоеопеди, габриолета и др пзъ града да въ избора на средствата си при стре
става внимателно и бавно. Това требва межа ей да разрушава всички устоя на
да се спазва и вънъ.^тъ града к*дето държавата. Задачата която има всеки ко
празнични дни има да се движи публика.
му а нстъ в особеннр ако е агитаторъ, •
Карането требва да става • всЬкога въ
да клевети, да клеймя, да унижава всич
деено, за да става разминаването по лесно
ко, което не е комуниетнчно; да лъже,
и да се избегватъ сблъскванията.
демагогствува, да разпростравава изкус
2) Обучаването съ велоеепеди да твено недоволство, умраза, злоба между
етава само вънъ отъ града, където пема господари и слуги, между началнмци и
движение на публика и никога велоео подчинени, между града н селото; а въ
педи да не ее каратъ по тротуарите, а града и селото между разните граждан
караните такива по места позволена да ски среда. Така комунистическата партии
иматъ звънци за сигнали и нощно време подържана съ чуждо злато отвънъ, под
отпредъ да иматъ окачено фенери.
готвя душите и умовете за хятежъ, за
3) Файтопджипте да носятъ тари въстание.
фите на видно меето близо до фенерите
Разбойническите чети, които тукъза да може в въ тъмно да се четатъ
при запалени фенери. Нощно време и тамъ се явяватъ, съ дело на пъклени
двата фенера требва да съ западепи; а планове, защото четите съ дружбашопри луна ношь, може само едина. Фай- комуниствчески, К. П. има решениа да
тонджиите требва да иматъ свирки за предприеме в редъ атентати. Такива вече
има срещу полицейския приетавъ въ Плесигнализация при движение.
венъ; срещу постовия етражаръ въ Со
Възлагамъ на всички общински
фия и т. н — й разбойническите банди
агенти и полицейските органи въ града
и атентаторите иматъ за цель да терода следятъ за точното изпълнение на
рязиратъ гражданите, да влошаватъ
настоящата ми заповедь.
търговията, производството и въобще сто
Противъ нарушителите и да ее еъс- пански животъ: да измъчватъ широките
тавляватъ актове и да се изпращатъ въ трудяща ее маси, за да ги принуждавай
Общинското Управление за налагане да се готвятъ насила къмъ бунтове.
съответното наказание.
Комунистическите водачи съ запла
Цреписъ отъ заповедьта да ее изпрати шени, че ако те не успеятъ да предина г-на Варненския Окръж. Управитель звикатъ нови мятежи, златото, което до
за сведение.
еега имъ се дава ще се спре.
Кметъ: П. ОТОЯНОВЪ.

Кметъ: П. ОТОЯНОВЪ.

Секретаръ: х. К. ИВАНОВЪ.

Секратаръ: х. К. ИВАНОВЪ
Заповедь М 95 отъ 22 Юлнйт.г.^'25
Понеже отъ известно време за
честиха случаите съ нещастия причи
нявани отъ невнимателното и силно ка
ране на автомобили, велоеопеди, файтони

Въ

испълнвнието предписанието

на г • Варн. Окръж. Управитель № 5002
отъ 24 юлий н. г. даване гдастность на
Окръжното Д# 5966 отъ П Юлий т. г.

Комунистическата партия прави от
чаяни усилия да привлече съ развя из
мами друбашките водачи, на които обещаватъ власть, и дава пари.
Комунистическите деятели иматъ
заповедь да влизатъ въ воя и да е пар
тия, за да се скриватъ и по тоя начянъ
да запазватъ службите са и възиож-
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ноетьта да агитиратъ.
По-голеяите водачи не излизатъ
публично да агитиратъ. Те наеъскватъ
други, а те тайно рхководятъ.
?
Те съ родолюбиви граждани се аоказватъ като родолюбци.
Съ наквдонците пдачатъ за маке
донската свобода. На друго несто пъкъ
клеветят* Македония, която бала при
чина България да води война и да се
пролива кръвъ. Същото се прави и съ
Добруджа и добружанда;' съ Тракия и
тракийци,- съ бежанците и т. н.
Съ офицери, подофицери и войници
говорятъ съ любовь къмъ армията. Обаче
търсятъ между техъ такива, които ногатъ да вплетатъ въ мрежите си. Следятъ войниците, особено тия, които отивагь въ отпуекн да имъ внушаватъ
умраза къмъ началници и да ги потготвятъ къмъ бунтове точно така, както
правеха и въ Руеия т. е. да деморадизиратъ армията.
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Варненски * Общинеки Вестликъ
ратъ, че дружбашокомунисти ще искатъ
да ги водятъ на мятежп, сами не ше
се поддаватъ и сама ще пазятъ не само
себе си, но и имотите си, благото на
семейството си, родните си места, а еъ
това и отечеството.
МИНИСТРЪ: (п.) Ив. А. Руаввъ.
ПАВЕНЪ СЕКРЕТАРЪ: (п.) И. Раз-

сукановъ.

на

Ветеринарно Отделение.
Презъ истеклата седмица въ град
ската екотобойпа е невлано: едъръ добитъкъ, 104 глали, далъ 12372 кгр.
месо, дребенъ добитъкъ 1681 глави,
далъ 21616 кгр. месо, или всичко изклано 1765 глави добитъкъ далъ 33988
кгр. месо. Презъ същото време съ уничтожени; 1 волъ 150 кгр. тежка желтеница.

Употребяватъ всичка усилия да разПроверено^ е 11005 литри млеко,
троятъ армия, администрации и правосъставенъ 1 актъ за продажба на уводсхдие.
нено млеко, уначтожено е - литра млеко
Навеекаде разнасятъ развала, раз- Направени еъ 25 ревизии на работил.лагание.
. ниците и магазините въ които се пре
> Дилеятъ грамадни суми да подкупватъ работва и продава месни консерви и 30
такива на общинските хали и мвеопров да развалятъ нравите.
Разчитватъ на хора,които могатъ да се давниците въ Ситето.
увлекатъ подпръ хубавите думи, и не
Проверени съ всички продукти отъ
съзнателно да се вплетатъ въ мрежите имъ
животински дронзходъ внесени въ града
Комунистите, особено техните во и изнесените такива на градския пазаръ
дачи, съ хора жестоки. Болката имъ за а схщо и внесената риба за нроданъ въ
бедня, малоимотни и прочие е лъжлива. общинските хали.
ВмЬето спокойствие, миръ и редъ
Издадени ех 4 пхтни листове за
те«ъ е нужно да св живее тежко, мхчно 150 броя овчи мокри солени кожи, 50
да има негодувание, умраза, злоба. Ето кгр. конски и волски косми отъ опашки
защо, те нищо добро не намиратъ да е 400 броя сухи ярешки кожи и 4.000 кгр.
направено отъ Народното Събрание и овча непрана вълна.
отъ Правителството.
Издадени съ 10 свидетелства за
Необходимо е, Г. Уиравителю, да правоепособность на едъръ добитъеъ.
доведете всичко туй до знанието па на
Прекратена е белестьта „Сапъ"
селението, главно по еелата; кметовете
Застреденъ е 1 еапенъ конь.
както учителите, както и граждани отъ
Констатира се „Шапъ" .по едрия роселата да разяснятъ на всички пъкле
ните ередетва, съ които комуно-дружба- гатъ добитъкъ.
лга искатъ да вплетатъ въ мрежите ^и
Констатирана е 1 бесна котка, уха
българското гражданство. Това като се пала 1 човекъ, който е игпратенъ на
знае, гржданите но-добре ще разбератъ
антирабично лекуване въ София
агитациите на комунисти, както п на
Отровени ех 50 празноскитающи
овия дружбата, които имъ еъ ее продали
кучета
и 1 котка.
' .
н образували съ техъ така наречения
^Единенъ фронта*.
Лекуванъ е всичкия заболялъ об
Вепчки служебни лица ех длъжни щински добитъкъ.
да слвдятъ за явните и тайни дружбашоконуниетпчееки агитатори, както и за
нелегалния печатъ (вестници, брошури, Варненско Град. Общин. Управление
позиви.) за да съобщаватъ на властите
да св съставлявай, актове, които гдето
ОБЯВЛЕНИЕ
е възможно, да ее приподписватъ отъ
•-№ 18959
двама свидетели, и ведиага да се изпращатъ на властьта.
гр. Варна, 2 августъ 1924 год.
Ония граждани, които виатъ високо'
Въ допълнение на обявление № 17900
гражданеко съзнание на далгъ, епреио
отъ
19 юлий т. г. публикувано въ дърстраната, ще сяетатъ себе си задължени
жавенъ
вестникъ брой 94 отъ 29 м м
да съдействува за подържанне на ммра
обявяба
се на пнтерееующит*, че на 9
и реда: ще пречатъ на комунистическите
августъ
т.
г. въ помещението на Варн.
опити: и ще съдейетвуватл, за уаиротвоОкръжн.
Финан.
Управление ще св проряванието на страната. Необходимо е да
изведатъ
следните
търгове.
се съдействува еъ всички сили на влаетьта - администрация и правосъдие.
1) Отъ 9 — 10 часа преди обедъ
Когато разумните граждани разбе- съ явна конкуренция доставката на 800

кгр конопени въжа за обвивка на водопроводни тръби. Девизна стойность 40000
лв. Залога 5 % в ъ банково удостоверение.
2) Отъ 3 4 часа следъ обедъ с%
явна конкуренция доставката на 25000
пресувани доброкачествени тухли размеря
28 х. 14 х. 6 5 0 Приблизителната сто
йность 40000 дева.
Залогъ 5 % въ банково удостоверение.
Изиекватъ се и за двата търга до
кументи съгласно закона за бюджета,
отчетноетьта и предприятията.
п. .Кметъ: БАОАНОВЪ.
за Секретаръ; ИВ. ИВАНОВЪ.
Варненско Град. Общин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18993
гр. Варна, 2 августъ 1924 год.
Въ допълндние на обявление № 17671
отъ 16 юлий т. г. публикувано въ „Дър.
жавенъ вестникъа брой 95 отъ 30 юлий
т. г. обявява се на янтерееующате, че
на 111 ангустъ т. г. въ помещението на
Варненското Окръж. Финан. Управление
ще се преизведатъ следните търгове;
1) До 11 часа пр. об4дъ съ тайна
конкуренция доставката на 1500 запорни кранчета съ всичките имъ принадлежностти. нуждни за частните водопро
водни инсталалации.
Приблизителна стойность на пред
приятието 450,0.>0 лв. Залогъ 1 0 % въ
въ банково удостоверение.
2) До 4 часа еледь обедъ достав
ката на 1000 водозення скоби, нуждни
за направата на разклоненията на част
ните водни инсталации. Приблизителната
етойность на предприятието' възлиза на
81,000 лева. Залогъ Ю°/ 0 въ банково
удостоверение.
Изиекватъ се документи и за двата
търга съгласно закона за бюджета, от
четноетьта и предприятията.
п. Кметъ: ВЪРБАНОВЪ.
за Секретарь: ИВ. ИВАНОВЪ

Варненско Грзд. Общин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18958
гр. Варна, 2 августъ 1924 год.
Въ допълнение
на
обявление
№ 17678 отъ 16 юлий т. г. публику
вано въ •Държавенъ вестникъ" брой 94
отъ 29 м. в. обявява се на интерееующите, че на 29 августъ т. г. въ по
мещението на Варнен. Окръж. Финансово
Управление до 10 часа пр. обедъ ще св
произведе търгъ съ тайно малонатдаванв
за изсичане и складиране на дървеената
маса която ше се добие отъ сечището
на Варнен. Общин гора въ м. „Фацара*
за стопанската 1924/925 год. Сечището
е около 800 декара еъ около 12,000
проетр. кубич. метра дървесна маеа.
/
Приблизителна етойность е около
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Варненски Общински Весгяпкъ

120,000 лв. Залогъ 5 % 6000 лв. въ
банково удостоверение. Малонатдаванего
става въ проетрансгвенъ куб. м. Изискватъ се документи съгласно закона за
бюджета, отчетноетьта и предприятията.
п. Кметъ: БАСАНОБЪ.

Варненско Град. Общин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18374
гр. Варна, 25 юлий 1924 год.

На единадесети! приежтевенъ деяь
отъ публикуване настоящето въ „Държавенъ вестникъ въ помещението на
Варнанско Град. Общин. Управление Варнея. Окръжно Финан. Управление отъ
9-10 9. пр пл. ще сз произведе търгъ съ
явна конкуренция отдавенето нодъ иаемъ
ОБЯВЛЕНИЕ
на следните' общинска рпбареки и месареки дюгени.
№ 18957
за Секретарь; ИВ ИВАНОВЪ

1) Въ халите на I уч № № 4, 6 и 8
2) Въ халите на V уч. № № 3 и 8,
Въ допълнение на обявление № 16348
3) И на пазарния нлощадъ грън
отъ 19 Юлий т. г публикувано въ , Дър
чарския
дюкянъ .&. 10 отъ групата 28.
жавен* вестникъ" брой 94 отъ 29 «. м.
обявява се на интерееующите, че на 9
Приблизителната етойность и залогъ
августъ т. г. до 4 часа следъ ебеъ, ще се определятъ въ деня на търга отъ
въ помещението на Варнвн. Окръж. Фи тържната комисия.
нансово Управление, ще се произведе
Изискват* се документи съгласно
търг* еъ тайна конкуренция за достав
закона за бюджета, отчетностьта и предката на 3000 погони метри полуизрабоприятиятита
тени утепана бордюрни камъни съ раз
п. Кметъ: Б. БАОАНОВЪ
мири съгласно сметката и чертежа типъ
на общината.
п. Секрегаръ; Д Н. ДОКОВЪ.
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отъ театри, представления, забавителни,
и увеселителни заведения, Свирачи и
певци за време отъ 1 април* 1924 г.
до 31 карт* 1926 год. включително.
Приблизителнаетойность250000 лв.
Залогъ 10% въ Банково удоетоверение
и документи съгласно закона за бюджета
отчетностьта в предприятията.
н. Кметъ: Б. БАОАНОВЪ.
п. Оекретаръ: Д. Н. ДОКОВЪ.

ХРОНИКА

гр. Варна, 2 августъ 1924 год.

' Приблизителната етойность на пред
приятието е 300,000 лв. Залогъ за правоучастие 2 % следъ което се допълва
още е ъ : 3 % . върху когото ее възложи
търгал- •
• л
Изискват* ее всички документи съ
гласно закона за бюджета, отчетностьта
и предприятията.
п. Кметъ: БАОАНОВЪ
;

за Овкретарь: ИВ. ИВАНОВЪ.

Варненска Град. Общин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
Л а 18440
гр. Варна, 26 юлий 1924 год.
На тридесетъ и първия прасжтет
венъ день отъ публикуване настоящето
въ „държавен* вестникъ" въ помеще
нието на Варненското Окръжно Финан
сово Управление до 10 часа преди обедъ
ще св произведе търгъ еъ тайно малонатдаване нревозванвто на дървата, ко
ито ще «е добият* отъ тази годишното
сечище, находяще ее въ м. ..Фацара-'
на около 1,200 кубич. м. или 6000 топа.
Приблизителната етойность 1200000
лева. Залогъ 5 % въ банково удостове
рение или 60,000 лева и докуиенти
съгласно закона за бюджета, отчетностьта
и предприятията.
Малонатдаването ще стане на единъ
тон* дърва превоз* и предаден* фран
ко общин: свладъ въ пожарната команда
въ града. Първоначална превозна цена
за единъ тонъ дърва е 200 лева.
п. Кметъ: Б. БАОАНОВЪ.
п. Свкрвтзръ: Д. Н. ДОКОВЪ

На 2 8 м. м. Общинския ехветъ
откри своята извънредна сесия само за
седемъ дни. Взетите решения ще еъобщимъ въ следния брой на веетника ни.
—оо—

Получи СВ въ общината отъ начал
ника на военното на Негово Величество
училище, въ София следното писмо:

Господинъ Кмете,
Пребиванието презъ време на екску
рзията ни въ Вашпя градъ остави от
лични впечетления и много спомени въ
Варненско Град. Общин. Управление душите на възпитатели и възпитаници
отъ Военното училище. Сърдечния приемъ, който ни указа гражданството сви
ОБЯВЛЕНИЕ
детелствува за привързаностьта и обичтьта имъ къмъ родната армия което е
№ 18513
залога за просперитета на България.
---- гр. Варна, 28 юлий 1924 год.
А този отрадепъ факт* ни нреизпълна
еъ радость.
На тридесетъ и първия присътетвенъ день отъ публикуване настоящето
Като ставамъ, изразитель на чув
въ „Държавен* вестникъ" въ помеще ствата на възпитатели и възпитаници
нието на Варненекето Осръжно Финан. отъ повереното ни училище, чрезъ Ваеъ
Уиравлвние 3 часа елвдъ обедъ, ще св изказвамъ нашата гореща благодарность
произведе търгъ съ тайно натдаване на Варненските граждани.
продажбата на около 400 декара дър
Подполковникъ: не се чете.
весна иаеа, която ще се получи отъ из
—оо—
сичане на сечището за стопанската 1924,
925 год. Варненската общинска гора въ
За последенъ ,пътъ се напомня на
гражданството, че последния срокъ за
местноетьта „Фацара".
снабдяване съ електромери е до 15 ав
Приблизителна етойность 200,000 густъ т. г. едедъ която дата на не снаб
лева. Залогъ 5 % нъ Банково удостове дилите се съ такива, ще имъ бъде спрянъ
рение 10,000 лв. Натдаването ще става тока безъ веЬкъкви предупреждения за
на декаръ пространство. Първоначалната една година. Съшото ще ее направи в на
цЬна е 500 дева за единъ декаръ.
тия, които не съ си до изплатили внос
Изискватъ се всички документи съ ките за електромеръ до 730 лева.
гласно закона за бюджета, отчетностьта
—оо— .
н предприятията.
Обявява се на г. г. гражданите
п Кметъ: ИВ. ВЪРВАНОВЪ. че определянето данъка върху общжя
доход* за финан. 1923/24 год. на жи
за Оекретаръ: ИВ. ИВАНОВЪ.
телите отъ Варнвн. Градска Община в
окончателно свършено и всеки данакоВарненско Град- Общин. Управление. цдатецъ може да види размера на опре
деления му отъ първоначалната комисия
данъкъ въ общината и ако е недоволен*
да подадътъ тъжба до контролната ко
мисия, чрезъ Финаи. Началник* въ дввМ 18441
седмиченъ срокъ, считанъ отъ 1 август*
гр. Варна, 26 юлий 1924 год.
т. г. до 14 същи включително,
—оо—
На единадесетия приехтетвен* день отъ
пибликуване настоящето въ „Държавния
Понеже органите на обществената
вестникъ4 въ помещението на Варнен безопасность съвместно съ тяя отъ граското Окръжно Финансово Управление доначалството започнаха проверката по
до 10 часа преди обедъ ще ее произ домовете, по подадените адресна билети
веде търгъ съ тайна конкуренция отда Умоляват* се хазаЗте да вземат* отъ
ването на предприемач* събирането такси квартирантитЬ ся бележките разписка

ОБЯВЛЕНИЕ

Брой 109

Варненеки Общински Вестникъ

Умоляватъ се г г. гражданите
абонати на вестника ни да се явятъ въ
бюро общин налози и изплатятъ абона
мента си за 1928 година.

—оо—

—оо —

На основание служебното ниско
отъ Варненското Окръжно труново бюро
№ 3172 отъ 15 юлийт. г. основано на
предписание Ж 1793 отъ 4 е. и. отъ
главната дирекция на трудовата по-.
винность, обявява се отлагането на мла
дежи признати способни за трудова
служба: които следватъ науките си въ
Държавния и свободния уннвирситетъ
въ София ще става сако, ако еж запи1ани въ периода отъ 1 Септемврий до
31 Октомври за зимния сеиеетрх и отъ
1 Февруарий до 31 Мартъ за летния
еемеетръ.

Възъ основа писмото на държав
ната подвижна зеадедеческа Катедра
иодъ М 1130 отъ 24 юлай т г. из
вестява се на Варненските граждани —
пчелари, че въ некои села на околията
са констатирало появяване на болееьта
..Гяилецъ' но пчелите. Това е болееьта
която въ кратко време уничтожава цело
пчелно еемейетво и пчелини. Болеетьта
се причинява отъ гниене на какавидит*
За да може да ее изнамерят* болните
кошери и ее взематъ мерки противъ то
ва зло, всеки пчеларъ е длъженъ да
декларира въ срокъ отъ 15 дни.

Срока за снабдяване питиепрздавците 2ъ допълнителенъ патентъ за вто
рото полугодие съгласно новия законъ
за акцизите изтича иа 10 августъ Всеки
питиепродавецъ, който ще се снабди съ
допълнителенъ патентъ требва до гор

1) Колко кошери има, отъ техъ
колко стари и колко въ сандъци и
2) Забедвзвалъ ли е изниране на
пилото (ярдъма) придруженъ съ една
особенна тежка миризма.

знжвиеощ;
3 5

На основание окръжното предпи
сание на държавната подвижна земледелгка катедра подь № 1149 отъ 26
юний т: г. поканватъ се варненските
граждани производители на пашкули, да
представятъ въ общинското* управление
точни сведания за количеството произ
ведено пашкули въ килограми. Тия све
дения, които се събиратъ, съгласно
окръжното предписание подъ № 8270

© ©"деление*
па заразятелеите болести въ града.
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За напрвдъ таксите на дума за
телеграми се увеличава отъ 50 на 70 ст.
Най малката такса за всека телеграма
отъ 5 на 7 лева за всяка подадена те
леграма се събира и по 50 ст. за блан
ка и разписка. Най-малката такса за
предплатенъ телеграфическа отговоръ ее
увеличава отъ 5 на 7 лева. Таксата за
бланки и разписки на ответна телеграма
се събира заедно съ таксата на пред
платения отговоръ, ако телеграмата е
за вътрешность. Всички такси събрани
въ брой по пощенската и телеграфна
служби се окръгляватъ въ левъ въ по
лза на държавното съкровище.

Отъ

За знание на населението, че съглаено телеграмата на н-вото на Вътр
Работи и Народното Здраве участвува
щите селена и граждани въ потерите ще
получаватъ възнаграждение дневно по
50 лева, а онези които заловятъ, или
убиятъ разбойникъ ще получаватъ въз
награждение съгласно чл. 5 отъ закона
за итребванае разбойниците.

— оо—

Умрели но възрасть

—оо—

Понеже този срокъ нека да бод
продълженъ, онези които до посочената
дата не ги представятъ, ще имъ, бадатъ еъставени актове за глобяване.

100

—оо —

отъ 21 VI т. г. на Министерството ла
Зенледелието и държавните имоти само
за статистически цели, а не и за други
такива, требва да св праетавятъ найкъсно до 25 августъ т. г.

110

ния срокъ да представи въ акцизното
управление писмена декларация споредъ
дадения образецъ, стария патентъ, ски
цата и квитанция за заплатените допъл
нителни общинска връхнини.

У М И Р А Н И Я

отъ адресните билети за да ги пред
ставят* на агентите при проверката.
За напрвдъ такеите на простите
наема на всека 20 грама или дробъ отъ
20 грака се увеличава отъ 1 на 2 лева
Таксите за обикновените и илюстровани
пощенски карти се увеличава отъ 50 ст
иа 1 левъ,
Таксата за препоръка за обратна
разписка се увеличава отъ 1 на 2 лева.
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