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Всичко що ее отнася за вестника,. да св изпраща
до редакцията, кметството — Варна

като членъ отъ Училишп. иаетоятелетво
бяла известна тази работа и разправи
че постройката е започната по утвърдепъ
П Р О Т О К О Л Ъ > 8 2 .
планъ, но който въ последствие съ ока
О т ъ з а с е д а н и е т о н а В а р н е н . Град. Обициисни С м с е т ъ
зала дефекти, които требвало е да св
иеправятъ, за да етане сградата здрава
в ъ и з в ъ н р е д н а т а му с е с и я н а 3 0 Юлий (924 год.
в
удобна.
в ъ 6 ч а с а СпгЬдъ о б е д ь ,
.'.*•_.
Размерите на допълнителната ра
РЕШЕНИЕ№1
па баданата па 2 етажа на зданието. бота п стойностьта в била известна на
Работата цела да се извърши по опре учплищн. настоятелство и то възъ оеяова
Докладва се отъ Кмета протоколното
на Ьепчко тора е взело своето решение.
решение на уч. Настоятелство № 16 п. делени цени и въ и^вветенъ срокъ.
3 отъ~18гУ11""т. гГсъ* което е разгле ^_.^„ Отоййоетьта на извършената работа" Нищо въ "работата "намадо нередовно "и"
дано и решено заявлението вх. № 478 щ4ла да ее пресметне съ измерване по затова бплъ на мнение да се удобри
протоколното решение на настоятелството.
отъ П УП т. г ^а предприемачите по определените цени.
направата II етажъ на училището „К.
Съветника Д. ДАБКОВЪ каза, че
Съветника И. х. СТОЯНОВЪ заяви
Арабаджиевъ'
рякаводителя на постройката — архи че при разясненията, които се дадоха
Думата се даде на председателя на текта требвало е да определи колко ра по въпроса е оъгласенъ да се удобри
училище. настоятелство Ив. Кефеизовъ, бота ще ее извърши и на каква сума решението на наетояте-летвото.
който бе въ заседателната зала и той ще възлезе тя, за да се знае н всеви
Дадено па гласуване, съ болшин
по въпроса разяени, че баданата — въ еъветникъ тогава щеше да има представа
ство ежвета.
за
работата.
Цените
намира
за
задо
трешната в външната на II етажъ на
РЕШИ:
училището „Арабаджиевъ" не е била волителни.
предвидена въ сметките за постройката
Съветника М. СТЕФАНОВЪ каза,
Удобрява протоколното решение на
на този етажъ, за това тези работи ее че намира за лоша практиката да се Варненското Училищно Настоятелство
явили като прибавка. На времето, когато явяватъ при такива предприятия после М 16 п. 3 отъ 18 ГИ 1В24 год.
ее приготовлявали плановете на този някакви допълнителпи работи Не може
Настоящето решение въ преписъ ее
етажъ и еметкигЬ за работите, които да разбере каг.ъ при съставянето па
пзпратп на Г. Варненски Окр. Упраще се извършвай., баданата била йро планове и сметки не ее предвижда вси
иитель за сведение, а па тчвлвщноте
пуетната да се впише и поради това <5вга чко, за да се избегнатъ тези добавъчни
настоятелство на разпореждане.
етанало нужда да ее извърши тя. Пред работи.
приемачите подали заявление вх. № 4Л8
РЕШЕНИЕ М 2
Съветника ИООИФЪ х. СТОЯНОВЪ
на 12 VII т. г. до училищното настоя
предложи да ее отложи въпроса за утре
Докладва се отъ Кмета преписката
телство, че съгласна да извършатъ бевечерь, за да се предетави обстоенъ по протоколното решепие на Варнепското
лоеването отвънъ и отъ вътре на вто
довладъ за извършената работа, за да Училищно Настоятелство № 18 п. 1
рия етажъ на училището при цени 1.50
стане ясно па съветниците каква работа буква „А" относно доставката на 860
лева кв. м. вътрешното белосване, а по
е извършена и колко струва тя. Цената чифта обуща на стойпость 108000 лева
6 лева за външното, Настоятелството
по която е възложена делата работа на който подлежи да бъде удобренъ отъ
препратило това заяление на предпри
мира за изновтна.
общинския еъветъ
емачите, на раководителя — архитектъ
Секретаря на училищното настоятел
Г. Юрдановъ за мнение което дада че цена
Оъвета удобрвва протоколното ре
та на въпросната бадана е износна, но при ство П Велберовъ обясни, че такива шение на Варненското Училищно Насто
условие да се баданоса и I етажъ и то опущения въ проектите за предприятия ятелство № 18 ц. 1 буква .А" отъ
два пъти най малко, а външната бадана ставали и когато е започвало пред 18 III т. г.
на двата етажа по Б лева квадр. метъръ приятието съ бивали забелязвани, да се
като кърпежа на двата тия етажи да ее оставяте неизправени не можело и за
Преппеъ отъ решението се изпрати
извърши по цени въ ведомостьта за це това стзвало вужда да се третиратъ като на готподина Варнен. Окръженъ Упраприбавки и извършватъ. Така е било и витель за сведение, па училищното нас
ните на мазилката.
въ случая.
тоятелство, заедно съ преписката, на
Възъ основа на това мнение, учил.
Съветника ОТ. САВОВЪ, каза че нему разпореждане.
настоятелство е възложило извършването

ШЕТЪ

Страница 2.
РЕШЕНИЕ № 3
Докладва се отъ Кмета преписката
по протоколното решение на Варненското
Училищно Настоятелство № 16 п 1 буква
.В*
съ което последното е удобрпло
търга за доставка на канцеларски мате
риали и печатане на книжа за училищ
ното настоятелство.
Съвета но удобрява прогокелното
решение на училищното настоятелство
№ 16 п. 1 буква „В" отъ 18 VII т.
г. За доставката на канцеларска мате
риали и печатането книжа за учил. на
стоятелство да се произведе, нсвъ търгъ
на който наддаването да стане по отдел
но за вс*ки отделъ на доставката.
Преписъ отъ решението се прати
на г-на Варнен. Окръж Уиравитель за
сведение а на учил. настоятелство заедно
еъ тържната преписка за изпълнение.
РЕШЕНИЕ №5
Довлава ее отъ Кмета преписката
по постановлението на Общин. Тричл.
Комиеия № 141 отъ 8 III м. год. еъ
което е постановено да «е даде место
въ индустриалния кварталъ на Бр. Цан
кови & В. Кисовъ 8а индустриална цепь
Схвета отлага разглеждането на
въпроса за утвърждаване постановлени
ето № 141 1924 г. на Вар. Общ. Трич.
Комисия еъ което последната е постано
вила по силата на чл. б отъ закова за
насърчение местната индустрия — да се
даде безплатно въ условна собственость
на Бр Цанкови & В. Кисовъ — Варна
индустриалци — праздно общинско место
аъ индустриалния кварталъ отъ 2,000
кв.' к. за построяване фабрика.
РЕШЕНИЕ№6
Докладва се отъ Кнета преписката
не молбата на Д-ръ Н. Салчевъ отъ
Пловдивъ, аа да му се заплати отъ об
щината сумата 6,200 лв. Стойностьта на
купените отъ последнята 7 негови кар
тини на репродукция презъ 1921 год.
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на г-на Варнен. Окръж. Управитель за
еведение а на г. котродьора при общи
ната за изпълнение при съставяне бюд
жета.
РЕШЕНИЕ №7

съставляватъ актове отъ учаетаковите
комисари които ще ми се првцставляватъ
за налагане наказание по съответнит.в
закони.
Възлаганъ на участаковитЬ коивеари при общината ми, да следятъ за
изпълнението на настоящата ми заповедь
като противъ нарушителите съетавляватъ
актове н да ма ги представлявате

Съветника Ст. Савовъ инцидентно
направи предложение да се назначи ко
мисия отъ съвета която да изработи це
норазпиеъ за продаване въ бюфета на
На настоящата ми заповедь да се
общин морска градина питиета и закуска
Това требва да стане по силата на чл даде глаеность
14 отъ специалните поенни условия ва
Кметъ: П. СТОЯНОВЪ.
отдаване подъ иаемъ бюфета при тази
Поради поскъпване на житните
градина. Кмета обясни, че той е назнвчилъ комисвя за това, но ако общпн. произведения в брашпата, еъгласно чл.
съветъ иска, може да назначи въ тази 64 п. 30 отъ закона за градските об
комисия и други еъветници, или пъкъ щини съ заповедь № 100 отъ 9 того
да назначи друга за цедтьта комисия.
цената на произвеждания въ града за
проданъ хлебъ е определена както следва:
На края по предложение на кмета
съвета съ болшинство.
1) Типовия черъ хлебъ до 7 60 лв.
килограма. 2) Белия хлебъ до 3 70 лв
РЕШИ:
клгр. Качеството и теглото на хдебоветв
Назначава комисия, която да се остава същото,
състои отъ едияъ п. киетъ двама общин.
съветници: Михаилъ Стефановъ и ДасВъзложено е на всички общииеки
каловъ, старши общин. лекаръ Д-ръ Не- агенти и полицейски органи въ града
делковъ и общин. инжпнеръ Муетаковъ да следятъ за иеиълпението на запосъ задължение да изработи ценоразпиеъ ведьта, като противъ нарушителите ще
за продаваните въ бюфета на общин. ее еъставятъ актове, и биввтъ глобявани.
приморска градина ,.Оанъ-Стефанска Бъл
На основание нвдписв на госпо
гария1 питиета и закуски, като съста
дина
Варнен. Окръжен. Управптедъ подъ
вения отъ нея ценоразпиеъ веднага на
№
5297
отъ 6 того, еложенъ върху
ложи на наемателя на бюфета за испълпреписа
отъ
писмото на държавното Ин
нение. Тази комисия да остане да съще
валидно
Професионално
Училище въ гр.
ствува до края на летния еезонъ — т.
София подъ № 135 отъ 24 Юлий т г.
е до закриване на бюфета.
известява се на Варненските граждамм
Протокола е подписанъ отъ всички — инвалиди, че въ същото училище, въ
праеътствующи на-заседанието съветници. което, св приемате за ученици еамо, ин
валиди отъ войните, за да нзучаватъ
занаятите: плетачество, кошничаретво,
обущарсгво, шивачест.чо, дЬски играчки
и дърводелстно, учението е безплатно в
продължава 2 години.

официдга етдвлъ.

Заповедь № 90 § II отъ 7 авгуетъ 1924 год Съгласно чл. 4 отъ
закона за регистрите за населението въ
общините я въ свръзка предприетата
отъ полиц. за обществената безопаетноеть проверка на населението въ гр.
Варна.

Същия обясни, че презъ времето на
Пекаревъ Три чл. Комисия съ постанов
ление № 415 отъ 1 IX с. г. е поста
Заповедвамъ:
новнла да се купятъ следните картини
на репродукция отъ Д-ръ Салчевъ, а
Всички лица отъ Българска и чу
нмено;
жда народность безразлично какво по
I) Картина № 804 — феле-Дееъ" данство иматъ, които се намиратъ въ гр.
2) картина № 702 — Кюнцлеръ „Полето Варна на постояно местожителство сами
Привечеръ" 3) ЛИ 759 — Мораеъ „Пей- иди съ семействата си и не съ записани
еажъ" 4) картина № 975 — Нанстииовъ въ регистрите на населението които се
„Край канала' б) кар. № 1157 — Бра- водятт. въ поверената ми община иди
умъ „На паша" 6) кар. И$ 1110 — Дела въ регистрите на друга нъкоя община
въ Царството, въ едпнъ ерокъ "отъ 30
Рока „Отадо овце" 7) кар. № 1054
дена, считанъ отъ днееъ да подадатъ въ
.Такачи".
общинското управление донякнпскп лис
тове
зя да бъдатъ записани въ регис
Съвета едедъ изслушване доклада
трите.
и дадените отъ кмета обяснения съ бол
шинство.
Тези отъ техъ което съ записани
РЕШИ:
въ друга некоя община и искатъ да
Да ее заплатятъ отъ общинската бадатъ записани въ регистрите на об
каса на Д ръ Н. Оалчевъ отъ Пловдпвъ щината ми ще требва да подадатъ за
сумата 6,200 лв. за купените отъ него явление за отписване. Заявленията ще
ее подаватъ въ поверената ми община
за общината изброените картини.
н тя ще нареди понататъкъ по ехщевтвующия
редъ да стане отменението имъ.
Сумата да ее предвиди въ бюджета
за 1924/25 год за изплащане като дългъ.
Претивъ тия лица които не иепълПреписъ отъ решението се прати нятъ настоящата ми заповедь ще св

Учениците ннвалпди еъ на приютъ
въ инвалидния домъ.
Всека инвалпдъ, който иека да се
запише ученикъ подава заявление до
началника на инвалидния домъ въ София.
При заявлението се прилага:
1) Лична инвалидна карта.
2) Свидетелство
поможвние.

за

материалното

- 3) Училищно свидетелство.
^) Кръщелно свидетелство.
Заявленията ее подаватъ до 15 еептенврий т. г. а по уважителни причина
и до 1 Октомври т. г.
На приетите ученици инвалиди се
изпраша удостоверение за безплато пъ
туване до София
На тия бедни- инвалиди, конто
евършатъ училището, св доставятъ ма
шини отъ фонда за подпомагане ннва%
видите при Министерството на Финансиите за упражняване на занаята, който
са уевоили въ училището.
гиенски жипвщенъ еъдъ като
съобщава на Варненнките граждани, че
новия ваконъ за облекчение жилищ. ну
жди влиза въ зила отъ 1Т т. р. я че
новите жилищни органи започнаха ра
ботата си, предупреждава същите, «
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постановленията на закона ще се прилагатъ неуткдонно а еъ всичката етрогоеть.
Съглаено разпоредбите на закона
за 0. Ж. Н. лишаватъ се отъ неговите
облаги.
1. Банкерите, Индустриалците, пред
приемачите, Хотелиерите, Кръчиарите,
търговците на едро и търговекнте дру
жества.
2. Всички други състоятелни лица
за такива ще бхдатъ сметапи, инжинернте, лекарите, адвокатите, комисионе
рите, търговците на дребно а всички
еъ евободна профзеия лица до деклари
рана предъ жилищния еъдъ размера на
подлежащия на облагане по закона до
ходъ, който те, или членовете на се
кейството ихъ, живущи заедно съ техъ,
получаватъ п до представяне доказател
ства за това.
Тези две категории лица, заемащи
като наематели, жилищни помещения
строени до 1 Януари 1919 г. както и
техните наемодатели ее поканватъ до
25 т. м. да съобщатъ въ жилищния
съдъ адреса на жилищното помещение и
професията на наемателя, а 5 септвврий
ид. м — да опразнятъ тия помещения
и ги отдадатъ въ разпореждане на съда.
Всички собственици на жилищни по
мещения, имащи свободни по нормата на
закона етав, апартаменти етажи и кхща
съ длъжни въ схщите срокове да ги
съобщатъ въ жилищния съдъ и да ги
опразнятъ.
— Домопритежателите, който до сега
еъ отдали подъ наемъ жилищата ей безъ
знанието и решението на жилищн. ор
гана. както и наематели, настанили се
по този начинъ, веднага да уведомятъ
съда и опразнятъ жилищата въ горния
срокъ.
. Следъ изтичане на този' ерокъ ще
бъдатъ извършени анкети и на наруши
телите ще се приложатъ санкциите на
закона.

Сведенвш
на
ОбШИВСКН ЛОЗСВЪ РаЗС1Д1КЪ
състоянието пУ и извършената въ
него работа презъ м. Юлий т. г.
ВРЕМЕТО
Времето презъ отчетния мееецъ бе:
умерено влажно и доста топло. Презъ
първата половина на неееца имаше много
еилнн ветрове, а презъ втората по-слаби
които способствуваха за бързото изсу
шаване на почната. Дъждове паднаха
на: 9, 16, 17, 26 и 26 отъ които на
16 много изобиленъ напоителенъ на 1
кв. м. 58-3 литри, а на 26 чиеле 1 1 1
литри, веичвия паднадъ презъ месеца
дъждъ е 77 литри на кв. м. На 15 срещу
16 н презъ* нощьта валя слабъ градъ,
който причини 2 0 % повреда на плод
ните лозя. Роса е имало почти презъ
авнчки безъ ветрени нощи, мъгла е има
ло само на 6 чние. Буйни ветрове «ъ

духали на: 5 и 18 юго-източенъ на 7
и 24 юго-западенъ, на 8, 12 и 16 северенъ, на 13, 14 и 29 ееверо занаденъ
на 15 еенеро-източенъ, на 26 и 30 западенъ и на 31 число източенъ. Взето
общо времето благоприятствуваше за из
вършване всички сезонни полскп работи.
Благодарение падналия напоителенъ
дъждъ на 16 число можаха да ее поправятъ отчасти пролетните посеви, особенно царевиците п бостаните.
ОБЩО

СЪСТОЯНИЕ

Общото състояние на маточника
еорта шасла х Берландври 41 в. и Те
лени № 1 е отлично, на останалите сор
тове много добре, а на плодните лозя
добро, преди падналия градъ бе много
добро. На облагородените лозови пръчки
въ укоренилището при монаетиря Св.
Константинъ много добро, а на тия въ
разсадника добро. Общо взето въ маточ
ника ще се нолучатъ повече резницв
отъ колкото м. год. Отъ облагородените
лозови пръчки ще се получатъ първо
класни годни за саждане лози 5б°/ 0 —•
65%. Ако плодните лозя не беха по
вредени отъ градушката, щеше да се
получи близо двойно повече грозде отъ
колкото презъ мин. година.
БОЛЕОТИ И НЕПРИЯТЕЛИ
Никакви болести 'и неприятели не
еж констатирани, оевепъ въ много налъкъ разиеръ листни въжки по крушовите дръвчета и кръвната въшка, на едно
ябълково дърво и маниля по еливите
Но падналия слабъ
градъ на 15
срещу- 1 6 юлий- презъ -нощьта-прячинвоколо 2 0 % повреда на гроздето на плод
ните лозя, особенно голема е повредата
на лозите въ парцела М 9 резани на
„Гнйо". Нападнатите клопки се изрезватъ и изгарятъ, сжщо и плодовете на
паднати отъ „нанялия* еъбиратъ и уничтожаватъ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Извършени еъ всички сезонни работи: ора
нето, окопаването около главините майки
копането плодните лозя, пензпрането,
кършапето, превързването, поливането,
чистенето; росните корени, дивачките,
летораелите и пензирането последните
иа облагородените лози, пръекането съ
бордолезовъ разтворъ п пушенето съ се
ра съ извършени на време.

Електрическото Отделение
1) Поетжпяли 5 4 заявление за но
ви и допълнителни електрически инста
лации. Въ зависам.ость отъ редъ обсто
ятелства свързани съ технически при
чини — на едни отъ техъ се разреши
инсталацията а на други не.
2) По разни причини и молби по
дадени отъ самите клиенти, закриха се
82 партиди и открвха нови такива 28.
3) Откриха се нови 38 партиди по
подадени нови инсталационни книжа и
те следъ евързвапе казаните инстала
ции съ градската електрическа мрежа.
4) Провериха ее и поставиха на
безелектронерни инсталации 786 електро
мери ибщинеки я други 1 5 частни та
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кива ее повторно

провериха.

5) Направи ее внезапна ревизия
на лампите и свещите въ безелектрохерна инсталации на 25*• клиенти в въ
зависииость отъ намереното съставиха
нуждните актове.
6) Скачиха се еъ градската електро
разпределителна мрежа 43 нови и до
пълнителни електрически инеталации и
то следъ щателна Проверка по отноше
ние изискванията на правилника и тех
нически такива.
7) Нанрари ее планъ на осветле
нието еъ всичка разклонения на морската
градина.
8) Презъ изтеклия мееецъ юлий
машините отъ градската електрическа
централа ех работли 100 часа дневно
и 415 чаеа ноще, като за това време
еж изразходвали 20420 литри газйодъ
и е добито 42130 киловатъ часа елек
трическа енергия.
9) Събиратъ се енергичесви еуми по
изразходвана електрическа енергия отъ
клиенти на електрическото отделение,
като по отношение на нередовните кли
енти ее взематъ еенкции: спиране на тока.
10) Ремонта въ градската електри
ческа централа на машините при ехщата
привърши. Взематъ ее всички възмож
ни мерки за снабдяването еъ вода на
централата, защото по липса на такава
налага ее нужда да ее епира оевеглепнето къмъ П ^ - 1 2 часа полунощь

.^Ветеринарно

Отделение.

Презъ иетеклата седмица въ град
ската екотобойна е исклаио: 60 глави
едъръ добитъкъ, далъ 8266 клгр месо
2490 глави дребенъ добитъкъ. далъ
24,388 клгр. несо или всичко иеклано
2 5 5 0 глави добитъкъ далъ 32,604 клр.
неео. Презъ схщото време еъ уничщожени: 3 агнета 1 2 кгр. отъ еилна мършавость, 1 яре 4 клгр. отъ силна мършавость, 1 евиня 33 клгр. отъ цистицеркуеъ целулозе и 1 коза отъ тежка
желтеница 14 клгр
Проверено е 14,415 литра млеко
Направени ех 27 ревизии на работил
ниците и магазините въ които се пре
работва и продава месни консерви и 32
такива на сбшпнекпте халп и месопродавниците въ Ситето.
Проверени съ всички продукти отъ
животински произходъ, внесени въ града
и изнесените такива на градския пазаръ
а също и внесената риба за проданъ въ
общинските хали Съетавенъ е едвнъ
автъ за копфпекувание на 36 клгр. червясълъ вашкагалъ.
Издадени съ 5 пхтня листове за
206 клгр свинска четина, 116 броя
сухо солени говежди кожи и 84 броя
еухи биволски кожи.
Издадени ех 4 свидетелства за правособственость на едъръ добитъкъ.
Констатирано е едно бясно куче.
Ухапани ех 3 чоловека отъ бесни ку
чета, които ех испратени на антврабично
лекувание въ Софоя.
Лекуванъ е веичкия заболблъ об
щинско добитъкъ,

Бре!

Варненски Общински Вестникъ
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На 14 т. га. при подобаваща тър.
Варненско Град. Общин. Управление наематъ направата на частни тротоари жественость- се закри местния учителевц
безъ да спазватъ техническите условия
(Отдел. Зелен. Градини)

и употребявате съвършено недостатъчно
материали, което га прави Ераткотрайпи,
общината
предупреждава гражданите,
ОБЯВЛЕНИЕ
които ги етроятъ или ще строятъ тро
Известява се на пнтерееующате се, тоари, да се отяееатъ до пътното отде
че на единадесетия присътсгвеяъ день ление на общината, което съ готовность
отъ публикуването въ настоящия вест- ще имъ указва твхнич. условия на които
никъ ще ее пронззеде търгъ по добро требва да отговаря тротоара, какви и
волно съгласие, чрвзъ епазаряване за колко материали требва да се употре
доставката на 3,000 клгр. брашно 100 бяватъ. а така схщо ще упражнява конклгр., свинска каеъ, 1500 клгр., газъ, тролъ ари самия егроежъ на тротоара
200 клгр, бензинъ и едипъ каишъ за
— 00 —
•оторъ 18 н. дължина, за нужднате на
Поради многочисленоетьта на на
на Общвн. зеленчукови градини.
селението въ София, поради острата жи
Отъ домакинството. лищна криза и мъчнотиите, които се
срещатъ около прехраната на Столицата
съ наложили да се преустанови прииж
дането на лица отъ провинцията. 8а въ
бхдаще всеки новоприетигнадъ да ее яви
въ столичното градоначалетво, за да
иска разрешение за настаняването си,
временно или ноетояно, въ София. Раз
Още ведиъжъ св напомня на г. г. або решение ще се дава саио на онзи, ко
натите нач. общин вестникъ да се явятъ йто има наложителни причини еъ общестпри бюрото общия, налози и да платятъ венъ внтвресъ в го докаже документално.
абонамента си за 1923 год.

ХРОНИКА

Напомня се също и на учреждени
ята
Окръжни
и общински
въ
Царството да изпратятъ абонаментната
етойноеть на сума 60 лева за 1923 г.
понеже вкъ е орашанъ редовно Варнен.
Общап. Веетникъ.
Освобождаватъ св сако тия, при които
ее издава такъвъ в се взираща въ за•*на.
—оо —

Съгласно, окръжното на Българ
ската Централна Кооперативна Банка
отдель заетрахователенъ 38 10275 т г.
съобщава се на населението че съгласно
§ 34 отъ застрахователните условия,
всеки застрахованъ в длъженъ да. из
плати задължението св най-късно до 14
септеввриЗ т. г. като сумата бхде вне
сена въ,Б. В. Банка местната кредитна
кооперация, или съ пощенски запвсъ на
право въ банката. Неизплатените до тая
дата задължения се събиратъ съ 5°/ 0
глоба отъ Държавните бирници по реда
за еъбиране на държавните данъци.
Понеже Банката е. започнала да
отпуска аванси на онези застраховани,
чийто зърнени храни ед. носградалн отъ
. градушка прозъ настоящата година, за
да могатъ т* овреме да си набавятъ не
обходимата храна, то се замолватъ за
страхованите да св нздъджатъ най-късно
до определения 14 Оепгвмврий срокъ,
като еъ това ще иматъ следните облек
чения.
1) Нема да плащатъ и лихви за.
закъснение.
2) Дължимата еума нема да ее еъбира принудително отъ бирника и
8) Ще подпомогната съ това онези
застраховани, които съ поетрадали презъ
н. г. отъ градушка, на време да имъ се
изплати обезщетение.
--оо —

Предъ видъ на това, че еъ се
явили иного саиозванни майстори, които

—оо —

На основание окръжното на Дър
жавната подвижна земледелска катедра
подъ Кг 1102 отъ Т того, известява ее
на Варненските граждани, че презъ вто
рата половина на м. Сеатемврвй т. г.
Българското зеиледелско д-во урежда
изложба — вазаръ на семена отъ земле
делска растения въ гр. Плевенъ, като ее
допущатъ изложители само на масло
дайни семена — раница, мекъ, слъчогледъ
конопъ, памукъ и пр. и отъ Варненски
окръгъ.
Желающвте да взематъ участие въ
тая изложба най късно до 25 т. и. да
занесътъ въ катедрата по 2 клгр. отъ
семената, съ които ще учаетвуватъ въ
изложбата

курсъ, Курсистите подъ рдководсгвощ
на преподавателите си изпълниха некод.
ко извънредно интересни номера •— хет
гимнастически упражнения и др Ва праз.
днеството приеътегвуваха и г-нъ н-р%
председателя Ал. Цанковъ.
—оо

—

Съобщава се на г. г. гражтанвт*
че обмяната на всички банкноти ио I и 2
лева е до 31 декемврай 1924 год. н че
гледъ тоя срокъ въпросните банкноти
съ невалидни и нема да ее обменян,'
—оо —

Нонгресътъ на заиасните офицери
който беше нааначенъ на 17 август»,
въ Варна, ее отлага за една но късна
дата, която ще бъде съобщена допълни
телно.
—оо—

За капредъ и консервираните зе
ленчуци ще си облагатъ еъ акцизъ нечипая отъ 1 юлий т. г. Предвидъ на
това определения имъ по етария закон.
абономентъ за 2-то полугодие па 1924 г.
нема да св събира.
—оо—

Желающите да взематъ участие
въ екскурзията, която Варненската Дърм,
подвижна катедра урежда на 7 евпге»врий тр4бва най-късно до 30 й авгусп
да се справятъ еъ изиекуемите се фор
малности.
—оо—

Варнвнскиятъ археологически му
зей е откритъ веева среда. Входъ свободенъ.

;анют@р§ш о т д е л е н и е .
Вшлетнаъ 8а ДВИШВВЕВТО на-заразвтвлш! болести въ града.
отъ 1 до 10 Августъ 1924 год.
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ВСИЧКО ОТЪ

нач. на

Начало отъ епи

епидемията

демията отъ

о заб. | умр.
1 7 530 50
—
—
56 4
—
1 431 2
—
4 132 15
—
20 53 14
—
—
14 5
—
2
18 >._
—
20 —
—
2
13 —
—
—
10 — '
1
*

.

15. I. 922 г.
21. IX. 922 г.
9. VII.923 г.
8. VII.922 г.
19. V. 923 г.
30. V. 923 г.
10. IX. 923 г.
20. X 923 г.
30. X. 923 г.
29. X. 923 г.
30. X 923 г.

