Г@д. Х Х Ж

Варма; 2 Май 1925 г.

Брей 138

Издава варненската Градска Община.
ИЗЛИЗА

СЕДМИЧНО

Частни обявления и реклами:

Абонанвнтъ 60 дева годишно.

На III в IV страница на кв. ей. 1*30 лв.

Единъ брой I левъ.

-

за едно публикуване

Всичко що се отнася за вестника, да се изпраща

На кв. см. Г—лева за два или повече

до редакцията, кметството — Варна.

публикувания.

за спазването главата на злокобната
хидра.
И нашия градъ пе е билъ изключенъ отъ кървавото око на злодеите.
злодеяния.
И за него ех св готвили ужасите, които
За нещастие, българската земя е ро динамита, пердита, бомбата, крущума и
дяла злодейци, каквито едва ли анатъ ножа еъ въ «гьстояниб да извършатъ, на
равни на еебн си по земното кълбо.
правлявани отъ безсърдечни и обезуме
Алчни за чуждо злато, тия де ли злодеи.
монски синове искатъ погубване на ро
Во властьта и сплотеното около недината ни и заробване па народът* ни, я родолюбиво гражданство етапи върху
Мерзви чужди орждия, тй при Ара- главата на демона и той е новаленъ,
ба-Конакъ устроиха засада за да погу еразенъ, за да не може вече да прави
бят* Държавния глава, И В. Царя.
издевателства надъ азмхченото народно
Провидението отклони куршума на тедо и да гнети дълбоко покрусената
|
злодейеката рака и гордоетьта и надеж народна душа
Съдействието, което варненското гра
дата на България биде спасена.
Същата тая демонска рхка минира жданство, безъ разлика на народвость,
църквата „Св. Неделя* въ София и у- даде и дава на властьта за разкриване
мъртви подъ развалините й СТОТИЦИ най- на адския нданъ на предателите-раз
добри синове на България, между които бойници и за залавянето имъ, както и
жени и деца, и нарани още некодко за откриването на пълните еъ смърто
носни вещества и оражия скривалища, е
етитици.
Това е едно престъпление, каквото актъ на високо родолюбив и белегъ на
историите на всички народи но позна- съзнание за граждански дъдгъ, когато
ватъ: жестоко, мерзко, предатвлско, от родината е застрашена.
Варненската общинска управа, като
вратително ! . . .
съжелява,
че и между варненското граж
Още по-етрашяо и по-грозно е то
данство
съ
се намерили изроди-продаж
ва престъпление, като е ясно, че то е
ници,
които
съ замислювали кръвопро
било началото на ония вътрешни неждулития
ужаси,
се гордее, че стои на чело
особици,.които шеха да окървавятъ цена гражданство, което въ съзнание на
да България и да докаратъ нейното по- !
своя граждански дъдгъ, даде и дава найробване.
безценни доказателства за своето родо
Българския народъ оплака скъпите
любив и прояви и проявява готовность
и незаменими жертви, загинали, когато
за окончателното изтребление на раз
б*ха се събрали въ Божия храмъ около
бойниците.
смъртния ковчегъ на загиналия отъ еъОтъ тази готовность на граждан
щата злодейска ръка запаеенъ генералъ
ството,
отъ това дълбоко съзнание на
К. Георгиевъ, за да му отдадатъ по
граждански дългъ, когато отечеството е
следната почить. Народа прокълна зве
въ опаеноеть, общинската управа черпи
ровете въ човешки образъ. Правосъдиесили в куражъ да посвети всичките си
ще каже тежката си дума.
старания за създаване условия за бла
Но еъ туй заедно народа видя на
годенствие на родолюбивото варненско
дигнатия кървавъ нечь, насоченъ право
гражданство.
въ вьрдцето на родината.
Пречупени съ ръцете и краката на
Като единъ човекъ, народа св спло
злодеите. Властьта и сплотеното около
ти около правителството, членовете на
нея гражданство запази страната отъ
което също на Великия четвъртъкъ нре- разрушение. Гробътъ, който чуждите оживеха етрашни принеждия и по чудо ръдия копаяха за родината, ще прибере
*4ха впаеени, и му даде съдействието си

самите гробокопателп. България, до жато
има съзнателно и родолюбиво граждан
ство, нема да загине. Това ще разбератъ вепчви предатели, които и тукъ и
въ чужди страни кроятъ робството ма
отечеството пи. Ще го разбератъ к ониа
кръволоци, които съ кървавия поть на
потиснатите си народи, подвупуватъ бъл
гарските изроди, за да вършатъ найужасните престъпления върху народа и
отечеството си, което, за нещастие, ги •
родило.

Нови* морски бани.
Както е извеетно на варненското
гражданство, общинската управа решл:
на всека цена тая година да се започнатъ и доизкаратъ новите морски сту
дени и топли бани.
Това беше една належаща иужда въ
курортно отношеоие на градътъ ни м тя
е на пжть да се задоволя.
Следъ като ередетвата за тая цель
беха намерени и осигурени, изработиха
се надлежните планове и поемай усло
вия за паиравата ископвт*, жедезноботоновите, бетоновите работи и тухлена
та зидария за баните и се обяви търгъ
за отдаването на предприемячь тия ра
боти.
Търгътъ се произведе на 21 априлъ,
па който се състезаваха; Инжеиеуъ Отанишевъ, отъ София, съ оферта 7 % надъ
девиза, Нетръ Тодоровъ я 0 ие, еъ офер
та 1 4 % подъ девиза, Акц. Строително
Д-въ „Н Релла & Н е ф е \ въ лицето на
Инженеръ Гурановъ, София, съ оферта
1 2 % подъ девиза и Командитното стро
ително д-во .Питель Браузе Ветеръ",
София, чрезъ представителите му: Ин
женерите Крумь Петровъ и Анаетаеовъ,
въ съдружие съ Ст. Гандевъ, Варна, съ
оферта 1 7 % подъ девяза, дадени следъ
отделно състезание между тая фирма и
Петръ Тедоровъ и С-пе, тъй като при
първото офвриране офертите имъ беха
еднакви — 1 4 % подъ девиза, „ чрщ
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повторното въстание офертата на П.
Тодоровъ и С-ие беше 16%, а тая на
„Питвль Браузв Ввтеръ-' П % схщо аодъ
девиа.
Тържната комисия възложи търга
върху поеледнвя конвурентъ — „Питель
Брауз* Ветеръ," въ лицето на инженери
те Крумъ Петровъ и Анастасовъ, въ съ
дружив съ Методи Гандевъ, отъ Варна,
Въ заседанието св на 22 м. анриъ,
протоколъ № 20, решение № 153, общ.
еъветъ утвърда търга върху горнята
компания, която е поканена пиеменно да
се яви въ общ. управление за сключва
не надлежния договоръ.
Като се ииа предъ видъ съзнава
ната отъ всички нужда отъ по-скорош
ното изкарване на работите по морските
бани, както и солидностьта и сериогностьта иа Д-вото, върху което св въз
лага и утвърдява търга, може да се вма
пълната вера, че до надалото на курорт
вия сезонъ повечето работи ще бддатъ
привършени, за да бъдатъ окончателно
извършени и предадени на установения
«рокъ.
Въ по-раншните св статии по тоя
отъ тоя жизненъ интерееъ въпросъ ние
подчертахме всичките усилия на общин.
управа да се направяъ модерните сту
дено и топли морски бани, чрезъ които
ще се привлекатъ повоче посетители, кое
то не е безъ значение и за граждан
ството; но същевременно изтъкнахме и
длъжностите на гражданите, които въ
едно или въ друго отношение има да
извлекатъ ползи отъ посетителите, —
длъжности, които, ако не се еъзнаятъ и
добросъвестно изпълнятъ, хубавите и
модерни бани еами по себе си не ще да
пренесатъ всички ония ползи, които гра
дътъ ни, като курортенъ центъръ, съ
право очаква.
Повдигането курортната страна на
нашия градъ до етепень най привлека
телна и задоволителна, требва да бхде
етремежь на всеки съзнателенъ гражданинъ.

Страняща 2

Варненски Общински Веетнвкъ
странство отъ 700 декара е отъ отне
тите общински земи, съ комто дружбашите беха обдагодетелетвували своите
партизани по тогавашния законъ за Т.
11. С. Отъ екщит* земи 4 5 0 декара се
дадоха за обработване подъ наемъ и се
ломучи значителна сума.
Обработването на 7-хъ стотинъ де
кара ниви съ фуражни култури ще етава
ио стопански начинъ и въ повечето слу
чаи еъ персонала отъ Пожарната коман
да, което отстранява разхода за наемни
работници и прави производство съвсемъ ефтино.

ГЛАВА II.

Извънредни приходи.
1) Продажба чрезъ търгъ по
регулации и въ замена
градските места, сгради
и пр. ирезъ 1922—923 г.
и отъ отчуждените общ.
места за държавата
1,450,000)
2) Продадени по регугации и
въ замена градски места
'
до началото на 1925 г.
99,7551
3) Отъ общ места по закона
за направата икономически
къщи и за насърдченве
жилищния строежъ
30,000
4) Наемъ и стойность на обсебена мести
10,000
5)
Отъ
заема
за
строене
екоза 1 9 2 4 / 2 5 ФИН. ГОД.
нонически кхща на коопе
(Продължение отъ брой 137, стр. 1).
ративни начала
3,000,000
6)
Остатъкъ
отъ
заема
ирезъ
Приходи разни.
1911 г. за урятулирване
1) Глоби по законите: за град
I, II и Ш участъци и уските общини, избирател
лицигЬ „Царь Ворисъ* и
ния законъ, закона за по
„Владиславъ" въ IV учадобрение земледел. произ
етъкъ
1,500;000
водство и опазване пол
7) Разни случайни доходи, •
ските имоти, закона за
включително остатъка отъ
жилищните нужди и пр. 150,000
отъ ликвидирани бюджети*
2) Глоби, налагани по пра
и по изпълнителни листове 170,336
вилника за изпълнение
8) Такси, събирани отъ граж
временната трудова поданите за изплащане стой
виноеть
500,000
ностьта на горските марки,
3) Епизоотически връхн. 1 0 % 200,000
сечьта и превоза срещу
дадените имъ дърва отъ
4) Акцизъ 10% въ полза на
общ сечище или отъ общ.
държав. съкровище върху
складове
1,800,000
продадената електрическа
енергия
400,000 9) Отъ общ. магазинъ
25,000
10) Отъ производство на общ.
5) Продань на свидетелства и
дървени въглища
100,000
билети за стопанисване на
едъръ добитъкъ
25,000 11) Отъ производство на общ
зеленчукови градини
1,800,000
6 ; За направа нови и поддър
12)
Отъ
извършване
работа
на
жане на саществующц во
частни лица въ общин.
допроводни инсталации,
техническа
работилница
10,000
стойностьта на водомери
13)
Помощь
отъ
оврхжния
съ.
те, спирателните крано
ветъ ,за водопровода въ е.
ве и др.
1,700,000
Аджемлеръ
200,000
7) Отъ наемъ и продажба на
14)
Лихва
отъ
вложения
оста
електромери
1,095,000
тъкъ отъ 8 милион, заемъ
8) Отъ частни елек разклонения
500
въ държавното съкровище
8а да ее усигори фуража за об 9) Отъ продажба на „Юва"
и отъ сключени бюджети
30,000
щинския добитъкъ, особенно за конете на г
добитвка
5,000 15) Изтеглени с>ми срещу ли
пожарната команда, тая пролетъ общ. 10) Отвупъ отъ временната
хвите по текущи еметки
управа предприе засеването на своите
трудова повпнность по 50
съ Б. 3 Банка, внесени
общинска ниви съ фуражни култури, а
лв. дневно отъ трудовакъ 71,000
депозитни суми
20,000
именно: 400 декара съ ечемикъ и 300 11) Доброволни пожертвования
16) Остатъкъ отъ излишека отъ
дек. съ фий.
и конфискации въ полза
сключения бюджетъ за
Своевременното засеване, както и
оа бедните
10,000
1911-12 год.
427,916
благоприятните климатически условия, 12) Обезщетение по законите:
17) Отъ измерване мерите по
обещаватъ една добра реколта, съ приза подобрение земледел.
3 лв на декарь
1,000
барането на която, ако не всичкия, гопроизводство и спазване
18) За оформяване изплатени
дема часть отъ фуража на общинския
полските имоти, за огра
те суми по аванеови раз
добитъкъ се уеигорява.
ничение кражбите и граписки, срещу заплатите
Едно значително перо отъ разход
бежвте
500
на чиновниците и служа
ния бюджетъ на общината е билъ раз 13) Право за публикации (афищите, находяши еъ въ общ.
хода за фуражъ на общ. добитъкъ, кой
каса, вмеето пари
2,626,219*93
шажъ)
15,000
то отъ пазаря винаги се е купувалъ
19)
За
оформяване
разхода
по
твърде скъпо, а скапо е костувалъ м при 14) Б% увеличение на прихо
платеж,
заповеди
презъ
*
дите, предвидени да подоставката му чрезъ предприемачи по
финансовите
1922/23
и
стъпятъ по последните §§
търгъ.
1823/24 години, които ее
отъ закона за изменение
Съ своята планомерна стопанска по
държатъ въ общин. каса
и допълнение закона за
литика общ. управа, по отношение фу
вместо пари
177,645*84
окр. съвети, градските и
ража за добитъка си. ще добие една зна
20)
За
оформяване
прихода
селска общини
400,000
чителна икономия.
отъ продадените дърва на
Засетото съ фуражни култури проВсичко разни 3,322,000
варнен. граждани, преда-

Стопоиствениа дейвость

Бюджета на общината

Сртаиица 3
Варненеки Общински Вестн
дени франко града отъ
иродприетача
Архоида
Малчева ирезъ 1922/23
финансова година.
892730
21) За оформяване разхожи по
изплатения превозъ за пре
возените дърва отъ общ.
сечище „Фацарата", пре
дадени франко града отъ
предприемача
Архояда
Малчева, ирезъ 1922/28
финансова година * .
673,244
22) 8а оформяване прихода
отъ продадените дърва
отъ общинския свдадъ на
варненските гражданя отъ
предприемачите
Петръ
Митевъ и Хр. Пекаревъ
ирезъ 1923/24 фин. г. 1,046,90$
23) За оформяване разхода по
изплатения превозъ за
превозване дървата отъ
общ сечище „Фацарата",
предадени франко въ общ.
свдадъ отъ предприемачи
те Петръ Митевъ и Хр.
Пекаревъ презъ 1923/24
финансова година
877,318.70
24) За оформяване прихода
отъ продадените дървени
въглища отъ общ. складъ
на варненските граждани,
горени въ общ. сечище
"фацарата* отъ предприе
мача Ив. Илиевъ и пре
дадени франко общинския
складъ
565,209-50
25) За офорияване равхода по*"
изплатения превозъ на
горните дърв. въглиша 544,566.75
26) За оформяване прихода отъ
зеленчуковите градини, ек
сплоатирани отъ общината
презъ 1922/23 фин. г. 709,623 45
27) За оформяване разхода по
обработването на общин.
зеленчук, градини презъ
същата година
_709,62248

вкъ

равдението на държавното горско сто
панство „Генишь-ада" — „Лонгоза- и
,Кодж.1-балканъ" и уговори на износни
I условия доставката за нуждите на вар' ненското гражданство 2000 тона II ка
чествени дърва за горене.
Въ заседанието си на 22 м. апрнлъ,
прогоколъ № 30, решение № 165, общ.
съветъ удобри извършеното по тоя вьпросъ в разреши на постоянното присът
ствие да уговори окончателно условията
по тая доставка и изиъднението й да се
започне.
Доставката на горното количество
дарва и на партиди отъ по 500 това,
ще става чрезь Комисарството по пре
храната — за да св избегнатъ ония из
лишни и сижващи работите тържни фор
малности, които нищо полезно не ех
пренасяли.
Разбира се, само еъ тая доставка
не се изчерпватъ грижите на общин.
управа по отношение топливото на граж
данството. Нищо въ туй направление,
депринасяще за достатъченъ и ефтинъ
горливъ матерналъ, нема да'бъде про
пуснато.

За рибата
Комисарство по прехраната Варна
ЗАПОВЪДЬ
№ 245
гр. Варна, 25 Априлъ 1925 година
Предъ видъ на това, че рибарите
въ града, въпреки навднократните ми
предупреждения, продължавате да продаватъ рибата на прекомерни цени,

ЗАПОВЪДВАМЪ: '
1. Начиная отъ 28 того рибарите
да продаватъ рибата еъ 20% печалба,
еметано върху покупната цена, получена
на борсата;
2. Рибата ще се продава само на
тегло, но не и на парче;
3. ВСЕКИ рнбаръ да постави етикетъ
съ
обознечение
на продажната цена на
Всичко по гл. II— изв. прих. 24,528,013
рибата. Рибаръ, който не постави етиПриповюрение:
кетъ, ще се глобява съ 5000 лв. съг
ласно
закона за облегчавания продово
'
\ редовни
45,906.944
лствието
и намаление скхиотията;
Приходи извънредни 24,528,013
4. Рибата може да се изниеа въ
Всияко лв. 70,434,957 вътрешностьта на Царството еаио като
се задоволятъ ежедневните нужди на
л . За разходите въ едвдующия брой.
населението въ града.
На нарушителите на настоящата
ми заповедь ще се съставяте актове и
ще се предаватъ на военне-полевите !
съдилища за преследване.
На настоящата ми заповедь да ее
даде най-широка гласносгь, като преписи
Наредъ съ другите отъ първосте отъ нея се залепятъ въ рибните хали
пенна важност* нужди на гражданите е и други насазинп, к&дето се продава
а тая —. дърва за горене. Благодаре риба, и на самата рибна борса.
Комиеарь Прех: Д-ръ Д. Златаровъ
ние на грижите, които общ, управа по
лага за задоволяването на тая нужда,
гражданството' прекара изтеклата зина
сравнително по леко по отношение отои
леенето ся.
Неспазването строго определенъ
ПредвидливоетьТа е вннаги нееида
сако полза и гдето е съществувала н редъ при циркулирането на автомобили,
прилагана, нуждите съ бивали превъз камиони, мотоциклети, фаетони и др.
по градските улици и шосетата, винаги
могвани.
Ръководима отъ тая предвндливоеть, е давало за резултатъ нежелатеднн про
общ. управа влезе въ преговори еъ уа- изшествия.

Доставки ДЪРВО но гра
жданите.

Предпазителни иИрки
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За отстранението на такива, Вар
ненски окр. внжинеръ е издалъ еледующата заповедь под. „*! 134 отъ. 9 того:
.Автомобилното движенае по шосе
тата въ поверенння ми - окржгъ, а оеобенпо по патя Варна— Евксиноградъ
—Монастиря, отъ една страна, енлно
нарастна, а оть друга, прв движението
си файтопяте, колата, автомобилите и
пр не епазватъ в елементарните изис
квания за едно нормално движение,
вследствие на което се елучватъ посто
янни нещастия, които напоелвдъкъ взеха
и човешки жертви.
За да се уреди движението и се
изб4гнатъ нещастията, на основание
закона за пхтящата и правилника за
прилагането му.
ЗАПОВЪДВАИЪ:

1) Всички кола.

автомобили,

мотоциклети, въобще целото движение
но шосетата, да се извършва изключи
телно но каменната настилка на патя и
винаги само
въ ДъСНО
2) Кола, която задминава друга,
движтща се по-бавно отъ нея, да я
надмине само
въ ЖЪВО
3) Автомобилите да ее движатъ
съ скорость не по-голема отъ 45
клм. на часъ и то тамъ, гдето шосето
е въ права лнния.
4) При слизане отъ 6 клм. къмъ
5 клм. на пътя Варна—Евксиноградъ
(баира презъ Траката) както и при
преминаване на голвмата крива по
Монастирекиятъ пжть, автомобилите
да ее движатъ съ скорость максимуяъ
15 клм. на часъ.
5; Всички Автомобили, Камиони,
Мотоциклети, Файтони, и др. луксозни
кола, независимо частни иди държавни
или обществения, требва да бхдатъ снаб
дени съ номеръ отпредъ и отзатъ (чл.
62 отъ закон, за Пътищата).
6) Всички изброени въ по-горних
пунктъ кола, при движението си вечеръ,
требва да ноеятъ отпредъ запалени фе
нери,, а автомобилите — еилни Фарова;
последните требва да ноеятъ и отзатъ
по една ламба, която да осветява добре
номерата пмъ.
7) Всички автомобили, камиони омнибуси и подобни, въ срокъ До 1 Ма!
т. г. требва да поиекатъ отъ Окр. инжинерство разрешение да се движатъ
свободно ио пътищата въ Царството (чл,
169 отъ прав. за прядаг. закона за
Пътищата).
. На разрешените, Окр. Инженерство
ще поставя знакове. Автомобили безъ
тия знакове не ще бъдатъ допускани да
ее движатъ ио пътищата.
На нарушителите на горната ми
заповедь, ще се съставляватъ актове за
глобяването имъ отъ 100—500 лв.
Изпълнението на настоящата ми
заповедь възлагамъ на Г. Г. Кондукторите, ликьорите и кантонерите при
окръжието ми, както и на административ.
и обшинеки властв, всЬка въ своя районъ
(чл 147 отъ прав. за прилагане закон.
за пътищата).
Преписъ отъ заповедьта да .св из
прати на на Варнен. Окр. Управитель и
на Варнен. Градски Кметъ, за широко
разгласяване, както между гражданството,
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така и между държавните и обществения
учреждения, които пматъ кола, автомо
били и пр.
Варя. Окр. Ияжинвръ: Ст. Куртевъ"
Горната запов*дь ще св приложи
най-строго. Визиращите се въ нея треба
да си взените добра бекежка, за да не
попаднатъ подъ наказателните разпоре
ждания на закона за неизпълнението о

Варненски Общиняи Веетникъ

ХРОНИКА
По Случай щастливото избавление
на Н. В. Царя отъ разбойническото
нападение ири Араба конакъ, извършено
преди Велигденските празници, между
Царя и Градския кметъ се размениха
следующите телеграми:

@траница 4
та Градина, както и водата отъ фонта
на при него, които се втнчвтъ на плажа
предт павилиона на музиката и причиняватъ не само неприятната миризма
но и поднокрятъ и правятъ невъзможно
използуването на плажа на едпо гоаемо
протежание.
— о -

Забраненъ ловъ. Съ заповедь

№ 280 отъ 21 м. Априлъ Варненски
Варна, Кметз Стоянова.
Окр. Унравитель нарежда: Н-ачнная отъ
„Вамъ и на всизки Варненскси Гра същата дата — 21 Априлъ до И Авждани най-сърдечно благодаря за ис- густь т г. биенето на какъвто и да е
казаните сърадвания и добри чувства, дивечъ въ местностьта при следните гра
ници; Западните брегове на дефилето на
комитвтъ на благотворителността. които ме дълбоко трогнаха".
г. Провадия, отъ дерето отъ долу КриЦаря.
Оледъ дейноетьта на комитета, из
вненскп Ктлнпкъ до село Кадж-кьой по
несена въ пресата и специално въ брой
София—Двореца
линията Кадхкьойското поле отъ е. Ка136 на Общински вестникъ, даваме и
Неюво Величество Царя , дхкьой по реката до с. Балдаркьой, отъ
следните сведения изъ неговата дейноеть,
„По случай щастливото Ви избав е. Балдаркьой до рекичката, която води
Въ заседанията си на 14 и 29 аа- ление отъ извършеното надъ Васъ по северно отъ велото нрезъ Пунарларъ-Чурилъ конитетътъ, по постхиали молби Е кушение отъ враговете на отечеството, куру до Измотецъ, отъ Измотецъ по
по свой пвчинъ, е отпуеналъ следните поднасямъ на Ваше Величество най-горе- рекичката до източната часть на с.
помощи:
щнте сърадвания на варнеяци и моите". Кривия и отъ тамъ край селището до
свършена на Кри виенски Булникъ - се
1 На Варненското дружество
Кметъ Стояновъ.
забранява.
10,000
„Инвалидъ"
- о—
- о—
2. На д-то „Млада Гвардия"
Статистически. Презъ първото
5,000
въ Варна
На светлия праздникъ „Воскресение
трииееечие
отъ тек. 1925 г. т. е презъ
Христово", между градския ктетъ и Н |
3. На Комитета „Летни уче
месеците:
януарвй,
февруарий и мартъ
7,000 Високопреосвещенство Св. Варненския
нически колонии" въ Вариа
въ
гр,
Варна
е
няало:
.Митрополитъ Г на ,Симеона който въ туй
4. На Женското бдаготворит.
Раждания 466, отъ които: законои
6,000 време беше въ Шуменъ, се размениха родени живи 436, незаконородени 1 и
д-во вМайка въ Варна
следующите телеграми:
5. На Руеко-българския дам
ваконородени мъртви - 9.
3,000
ски комитетъ
По народность: Българи 322, тур
Шуменъ
«
ци 78, гърци 1, евреи 10. други на
6. На Съюза на руекигЬ инва
Н. Визокопреоев. Митрополитъ родности 35
3,500
лиди въ Варяа
Синеонъ.
По полъ: нажки 253 и женеки 193.
7. На единъ немощенъ старъ
Умиралия
342, отъ които: мъртво
„Христоеъ
воекреее!
Поднасямъ
си
500
руски гвнвралъ (българинъ)
родени
9,
по-надки
отъ 1 година 68,
новните поздравления на Варненци и
8. На Сеетричеетвото при рус
отъ
1—5
год.
46,
отъ
5—20 год. 30,
^
2,000 моите*.
кия храмъ въ Варна
отъ
20—40
год.
46,
отъ
40 — 50 год.
Кметъ Отояновъ.
9. На Д-во аа борба еъ детек.
57, отъ 60 - 80. год. 53 и отъ 80 год.
3,000
престхпность въ София
нагоре 34.
Варна, Кмету Стокнову.
10. На Международния детски
По народность: Българи 238,
„Воиетвна воекреее! Вамъ и на Вар
1,000
приютъ въ София
турци 63, гърци 1, евреи 2, други на
ненци дълбока благодарность. •
11. На бедетвующите семей
родности 38.
ства на жертвите отъ злоПо полъ: мъжки 208 и женски 133.
Митрополитъ у -Цимеонъ.
дейсвия атентатъ въ цър
Видъ на болестите: Заразителни
— о—
квата „Св. Неделя* София 30,000
18 и незаразителни 324.
Съ
решението
си
отъ
заседанието
12 Ба нуждающяте св запас
му на 22 Априлъ т. г., протокола № 30,
ни милиционери въ града
40,000 Общ. Съветъ измени чл. 3 вай специ Варненско Град. Общин. Управление
(чрвзъ комисия)
алните поемни условия за доставката на
13 На една културна група
медикаменти и превързочни материали
отъ София вместо искания
за Ветеринарното отделение при Вар
заемъ
3,000 ненската община, въ снисълъ, че въ
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 8612
Всичко 114,000 търгътъ ще могатъ да взематъ участие
и дрогеристи отъ делото царство, а не
гр. Варна, 11 Априлъ 1925 год.
Не • удовлетворилъ неколко изва- само отъ Варна*.
ния на помощи по мотиви, съобщени на
— с—•
На 31 приехтетвенъ день отъ пу
заинтересованите.
Разрешена е отъ общ. съветъ до бликуване настоящето въ Държавенъ
ставката на 1200 куб. м. ломени камъни вестникъ въ Варненското Окръжно Фи
Разрешилъ е даване на помощи до
аа шовиране градските улици: „Царь
нансово Управление ще се произведе
500 лв отъ председателя на комитета и
Бориеъ" отъ ул. Драгоманъ до ул. . 6 търгъ съ тайна конкуренция до 10 часа
до 1,500 лв. отъ постоянното прпсътСептемвриа и уд. Дарибродска" отъ ул. преди обедь за доетавка на 70,000 ли
ствяв на същия въ извънредни случаи,
„Черковна" до ул. „Охридска".
ста печатарска хартия за печатане на
подлежащи на одобрение отъ комитета
Търгътъ
ще
бжде
пропзведвнъ
по
общински вестникъ.
въ близко заседание
бърза процедура.
Приблизителна • стойность на пред
Предвпдъ вамадение средствата на
Разрешен*, е въ свръзка съ горната приятието 40,000 дева. залогъ 1 0 % въ
квинтета и настапалате изключителни доставка, и 100,000 лв. кредитъ за нае банково удостоверение и документи съ
нужда, решилъ в да продължи събира мане работници — специалисти — за на- гласно закона за бюджета, отчотностьта
нето на помощи отъ комисия само отъ трошаването на чакълъ горното количе и предприятията.
ония гражданя и фирми, които до сега ство камъни.
Всички разноски по публикация,
не к дали своята лепта на комитета, на
гербъ и пр. за сметка на доставчика. ,
пожертвуватолноетьта на които напълно
Разрешенъ е отъ общ. съветъ
п Кметъ: Върбановъ
разчита.
кредитъ отъ 20000 лв., за отводняване
мръсните води отъ бюфета при Морска*
п Секрвтаръ; П. Димчвгъ

Изъ дейяопьто на щ т .

