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ИЗЛИЗА ВСЪКА СРЯДА.
Абонаментъ 60 лева годишно.
Единъ брой 1 левъ.
що се отнася ва вестника, да се напраща
до редакцията, кметството — Варна.

Офпцпадснъ Огодсду
ЗАПОВЧЗДЬЯ 10.
, На основание на членъ 72 отъ За
кона за Градскиките Общини
Заповъдвамъ:
- 1) Понеже събрания и складиранъ
въ ледниците ледъ не е гарантиранъ
относно чистотата и безврвдностьта
«у, затова забранява се на гражда
ните да го употребяватъ за дичнн
нужди, за болни и особенно вътреш
но (за гълтане), за изстудяване на
храни или питиета, които се допиратъ направо до леда. За последни
те цели се препоръчва изкуственъ
ледъ, приготвенъ отъ чиста изворна
вода.
2) Продажбата на леда складиранъ
въ ледниците ще става по следния
начинъ: а) всека ледница требва да
води специална книга въ която ще
ее отбелязва кому и колко килогра
ма ледъ се продава, б) Ледъ ще се
продава отъ ледничарите само на ония
лица ступани на заведения въ града,
които ще ииатъ за това отделно по
зволително отъ санитарното отделе
ние общината, в) Всички ступани на
заведения (бирарии, ресторанти, ка
фенета, бозаджийннци, сладкарници
и,др.) гдето се изстудяватъ храни
телни и питейни продукти (вино, бо
за, лимоната, бира и др. разхлади
телни питиета или сладоледъ) требва
да притежаватъ за ггЬльта специални
охладителни уреди и приспособления,
които да гарантнратъ продуктите отъ
допиране и замърсяване отъ леда. За
това всеки, който ще употребява ледъ
за охладяване на питиета или храни
ще требва предварително да подаде
заявление до санитарното 'отделение
при общината за да се провери ох
ладителния му уредъ или инста
лация. Безъ п р е д в а р и т е л н о по
зволение отъ санитарното отделение
никой нима право да употребява ледъ
за охдадяване на хранителни и пи
тейни продукти, г) Амбулантните про
давачи на разхладителни питиета ка
то сладоледенъ, боза, лимоната и др.
за да получатъ право да таргуватъ,
тръбва.с&що да подадатъ заявление и .

да донесатъ въ санитарното отделение
при общината уреда си за да се ви
ди до колко е запазенъ продавания
продуктъ отъ замърсяване при изсту
дяването му. д) Строго се забранява
поставяне на парчета ледъ въ пи
тиета, спиртни или разхладителни,
или въ храни съ цъль за охладява
не. е) При приготовлението на сла
доледъ" да се взематъ мерки за опаз
ване на сладоледа отъ допиране и
замърсяване отъ леда. ж) Всеки ледаръ подава декларация по даденъ
образецъ, съ която се задлъжава да
спазва настоящата, наредба, з) При
консоматоръ на ледъ, който има за
това разрешение отъ санитарното от
деление същия е длъженъ да води
всекидневно бележникъ въ който ще
отбелезва колко килограма ледъ и
отъ къде го е купилъ.
0) Ония ледари, които съ склади
рали ледъ, сеченъ отъ забранената
зона отъ езерото, ще могатъ да упо
требяватъ леда само за следните цели:
а) За охладяване на риба предназ
начена за консумация въ сготвенъ но
не и суровъ видъ. Напр. за сушене
или солене.
б) За изстудяване на бурета съ би
ра при условие, преди да се постави
смукателната помпа, да се облее нЬколко пъти съответното дъно съ врела вода и да се почака 15 минути.
в) Да се употребява въ специални
охладителни уреди, гарантиращи на
пълно изолирването на леда отъ охладяваните питиета.
г) Тоя ледъ не бива да се упо
требява за приготовление на сладо
ледъ и за охладяване разхладителни
питиета при обикновените приспо
собления.
Ледници,гкоито съ складирали ледъ
сеченъ отъ забранени места: 1) Ив.
Славовъ ул. Възстанническа № 4 3 ;
2) Колю Серафимовъ уд. Царибродска Лг 43; 3) Стефанъ йвановъ уд.
Гургулята № 1 хотелъ Преславъ;
4) Нишанъ Аракеловъ кваргалъ
Памучената фабрика и 5)1 Никола Цоневъ — Дамяновата махала.
На нарушителрте на настоящата
ми заповедь ще се съставятъ актове
I и ще се глобяватъ съ 500 лева ка
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Частни обявления и ренлаим:
На Ш и IV страница на кв. см. 1.20 лв.
ва едно публикуване.
На кв. см. 1'— лева ва две или повече
публикувания.

то се унищожава леда въ дедницата
съгласно подадената декларация.
Изпълнението на настоящата ми за
поведь възлагамъ на общинските са
нитарни органи. Преписъ отъ заповедьта се изпраща Господину Вар
ненски Окр. Управитель и Варнен
ски Градоначадпикъ'— за знание •
сждействие.
Председатель на общ. тричленна
комисяя: П. Стояновъ.
Началникъ на санитар, отделение,
Старши общ. лекарь: Д-ръ Неделновъ
ЗАП0Вт>ДЬ № 40.
гр. Варна, 19 Мартъ 1924 год.
$ 3. По силата на чл. 64, п. 66 в
67 отъ Закона за Гр. Общини
Заповъдвамъ:
- Забранявамъ безусловно влизанетовъ общински градини цветни и др.
съ велосипеди, кола, файтони и съ
кучета, тъпченето на тревата, бране
то на цветята и плодовете, кърше
нето на клончета и повреждането ва
каквито и да било. дървета и гра
дински храсти.
Нарушителите на тази ми заповедь
ще се наказватъ независимо отъ стойностьта на причинената повреда и
съ глоба, както следва:
а) за ходене по тревата съ 50 лв.;
. б) за влизане съ велосипеди, кола.
файтони и съ кучета — съ 100 лв. в
в) за бране цветя и плодове, кър
шене на клончета и повреждане на.
дървета и храсти — еъ 200 лева.
Глобата да се събира въ депозита
още при съставяне на акта отъ заведующия градината срещу депозит
на квитанция, а следъ това акта да
ми се изпрати за оформяване на гло
бата и нуждното нареждане, ако има
и причинена повреда.
Настоящата ми заповедь въ пре
писъ да се изпрати на общ. градинари за знание и изпълнение, а на
г. Контрольора при общинската каса
за сведение и нареждание да се дадатъ на градинаритъ нуждните де
позитни квитанционни книги за съ
биране на глоба, като се нареди и
нуждната за случая контрола.

Ограияца 2
На завоведьта ми да се даде найширока гдасность между г. г. Вар
ненските граждани за знание чрезъ
общинския глашатай и Общ. Веетиикъ, а*за общинските градини да
•Зъде написана върху табдички, които
да се поставять на видни места въ
градините.
Председатель: П. Отояновъ.

Постановление
,#186
гр. Варна, 29 Мартъ 1924 г.
Варненската Общинска Тричленна
Комисия въ еъетявъ: Председатель:
И. Огояновъ, членове: Ст. Николовъ
я Ив. Мврчевъ, днесъ въ разпоре
дителното събрание при участието на
секретаря: х. Коста Ивановъ, раз
гледа доклада на управителя на об
щинския лозовъ разсадвикъ отъ 25
того ^е 154 съ който донася, че цештЬ на лозовите матершпи еже
дневно «иадатъ и времето за ялаеиравиего имъ е било твърде напред
нало и възножио бало тия материа
ли да останать неизползувани, тъй
че налагало <;о Общинската Тричлен
на Комисия да обмисли въпроса и
вземе решение какво тръбва да ста
не съ тия материали за да не оставатъ неизползувани.
Комисията следъ изслугавание до
клада като взе предъ видъ:
1) Че действително днешния вазаръ за пласарание на лозови мате
рияли е съвършени© слабъ и по та
зи причина, голямо количество отъ
общинския лозовъ материялъ стои не
продаден* съ рискъ да остане неиз:
нолзуванъ.
2) Че надежда да се продаде от
сега нитатъкъ останалия лъзовъ ма-*
тсриядъ ввма, защото време вече за
пласирание на такъвъ почти не ос
тана, а това налага да се взеиатъ
бързи мерки за запазвааио общината
отъ шета каквато би й се причини
ла, ако остане тоя материялъ иеизползуванъ.. Въ случая требва бързо
да се действува,'защото и за изпол
зуване на матсрияла чрезъ обдагородяваяие, твърде малко време остава;
В) Че останалия лозовъ материялъ,
може да се използува само чрезъ
облагородяваше отъ самата община'
по егопански начинъ, за да може да
приготви на Варненските граждани
нуждното количество облагородени
дози на износни цени добри и изпи1анй"ш» качество, за ' да жнатъ поскоро да са възобновя гь старите Вар
ненски лозя.
;
'
4) Че ако въ едно такова голямо
в важно предприятие на общината
влезе да участвува на еъдружнически начала а Окр&жната Постоянна
Комисия, която тоже има нуада отъ
такива лози за селата отъ, окръга ще
е въ интереси на самата работа, ко
ято ще се извършва, защото тя (Ко
мисията) сшвенъ че съ пари, ще под
помогне работата, но ще даде и ин
вентарни предмети съ които тя ще
се улесни твърде много.
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5) Че ва първо време, докато не
е изтекълъ сезона на присажданието,
требва да се купятъ веднага отъ про
изводители лозари за цъ-дьта вуждНИТ-Б 80000 калеми за присажданне
на стойность около 24000 лева и да
започне присажданието.
По изложените съображения и по
силата на чл. 162 отъ Закона за бюд
жета, отчетностьта и предприятията
Комисията
Постанови:
Останалия непродаденъ лозовъ ма
териялъ отъ тази годишната реколта
да се облагороди отъ общината но
стопански начинъ разхода ва извършвание на което да не надминава
400000 лева.
2) Да се купятъ бързо направо отъ
производители-лозари за цъльта 80000
калеми, на стойность 24000 лева и да
се започне присажданието на лозите.
3) Въ извършванието на облагородяванието на лозовия материялъ
принадлежащъ на общината да уча
ствува и Варненската Окр. Пнетоянна Комисия на съдружнически на
чала при уговорени условия, ако раз
бира се тя (Комисията) пожелае да
участвува.
Нуждната за разходъ сума да се
вземе отъ съответствующия параграфъ
на бюджета.
Ностоящето постановление да се,
прати на г. Варнен. Окр. Управитель за утвърждение.
Председатель: П. Стояноаь
Членове:{

ИвИ(фСКй

';

Секретарь:( х. К, Ивановъ •

Сведение
За работата на Ветеринарното отде
ление за време отъ 20 до 25
. марть включително 1924 год,,, ,
Преаъ истеклата седмица въ градската
скотобойна е ИСКЛАПО: едъръ добитъкъ
111 глави дали 15678 вгр. -месо, дребеиъ добитъкъ 432 глави дали 4920 кгр.1
месо яли венчко исклано сдъръ й дре->
бент- добитъкъ 543 глави отъ които е
получено 20498 кгр, месо. Презъ сжщото време е уничтожено една крава 103
вгр. отъ Туберкулоза. Проверено е 9945
литри млеко, еъставенъ едннъ.актъ.за
продажба на уводнено «леко, което отъ
20 литри ; се конфискува и предаде, на
бедните ученички отъ девическата тим?
назиа. Проверени, еж преди я следъ кла
нето 255 кокошки.^ Извършени са 28
ревизии на работилниците и магазините
въ които се преработватъ и продаватъ
месни консерви и 35 такива на общин
ските дали а месопродавницатв въ Си-.
тето. 'Проверени съ всички продукти отъ
животински происходъ, вяесенн въ града
и изнесените такнва па'градския пазаръ^
също и внесената риба въ общинските
хали. Издадени са 4 пътин листове за
износъ въ ватрешностъта на Царството
за следните нподукти отъ животински
происходъ: 80 кгр. говежди черва, 204
брод говежди кожи а едно теле.

Издадени 2 евид*телетва за еобственноеть. Съставени съ 2 акта за наруше
ние на закона ва съестннт$ продукти.
Констатирана съ 2 бесни кучета н еднж
котка ковто еъ ухапали трима челов4ка,
нспратенн на антирабичнб л^кувание. От
ровени с* 100 безетопански кучета. Жкуванъ е заболелия общински добитъкъ.

Сведение
на Елеятрич. отделение и централа
презь кесецъ картъ 1924 год.
Скачиха ее съ градската електрораз
пределителна мрежа 30 пови и допълни
телни инсталации отговарящи на всички
техническа изисквания и условия.
Закриха се 15 стари партиди иа кли
енти на електрическото отделение по
разни причини по тяхно искане и следъ
щателна проверка.
.Откриха се 43 нови партиди'!на кли
енти на електрическото отделение.
-|
Постъпеха 50 молби отъ варненски
граждани за разрешение:, на нови и до
пълнителни електрически инсталации —
въ • зависимость отъ намереното следъ
проверката и дали съответните тране-*
форматори еж претоварвай или не на едни
отъ просителите молбите се удовдетворвха и разреши инсталирането, а . в а
други не.
, ,,
Прехвърлиха се 17 партиди отъ стари
клиенти на отделението на нови такива.
Отстраниха се маса повреди по град-*
ската електроразпределителна . мрежа н
частните'съединения, а схщо така и: по ~*
улнчнрго осветление. ... ,...•.....•;.; , ,..,-.
Събиратъ се усилено сумите за израз^
ходвана електрич.,енергия. •,-...•*
Следъ щателна проверка поставиха се
200 ,отъ новите, общински електромера,
въ домовете вли заведенията на клиенти,
които ех заплатили определената еума
отъ 732 лева.
• • .. .., . , ,
. Презъ изтеклия ; месецъ машините въ
градската електрич. централа, съ рабог
тлли<|745 часа а .50, минути, презъ к»;
ето време е изразходвано „едно количе
ство отъ^32766 литригазйолъ/.а е..до-;
бита, електрическа енергия, 7р920 кило-.
вата часа... ....
:
...Г'"
,_ ..'

'ВАРНЕНСКО ОКР. УПРАВДЕНЙЕ 1\

''"^ОВЯВЛЕНИЕ'^-;;

; - : ; ; ; - ; - - ; / ^ : ' д . / б 8 ^ . - - - - ч - *--

-. •'.•.-».•-•.••" :> О - М и .;?,"...чг. : 1а1,7><

.' : ,,Г..\!>

. - ,гр, Варна,; 21 лмартъ;1Д24 год. ^ и л
/Обявява ей извлечение'4отъ опред^яението; 16 481/924 *год.; йа-Варнен; Окр^
Сждъ, • п6;ч. * гр. *' д!еЬ №» 105/924 год;
Сждътъ определи: •[.>Провъзгласява да
се отчуждатъ за държавна';полза•'•'--'- з*
разширение на: Варненското Пристанище
частните вмоти, попадащи въ района яв;
същото,- съгласно приложените- • планове,подробно означени ве п.'2 на това опре
деление ; II. Допуща предварително да
се завладеатъ отъ Държавата следните,
отчуждени съ указъ Л» 7/923 г. недви
жими имоти" — сгради, принадлежащи
на: Строителното Д-во' -ъГрадиво", Фа
брика за циментъ „Гранитоидъ", Мед-
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«ида .София", Кожарската фабрика .На
дежда" ва Бр. Арапвсъ в тазн ва Дожусчневъ & Цветковичъ, отъ гр. Варна.
Дава ходъ ва делото, съгласно разпо
редбите на глава VII отъ закона ва от
чуждаване недв. нмотв за държавна н
общ. полза. — На оригинала подписали:
Председателъ чл. С. Симеоновъ; Члено
ве: Д-ръ С. Нвколовъ н Ив. Марнновъ
а припод. Севретарь: Л. Кулековъ.
Окр. Управнтель: С. Дончевъ.

гр. Варна, за време отъ сключване до
говора до 31 Марта 1925 година.
Първоначалната цена в залога за все
ки дюгенъ по отделно, ще се определи
въ дева ва търга отъ тържната комисия,
Изнсквата се документи по закова за
бюджета, отчетностьта и предприятията.
Ота Общввата.

Варненско Градско Общин. Управление.

Варненско Гр. Общ. Управление.

е. и. обявява се на ивтересующвт§ че
ва 2 Априлъ т. г. въ помещението иа
Варненското окржж. финан. управление
се произведе търгь съявва вонвуренцвя
отъ 10—11 часа преди обедъ за до
ставката па 500 кгр. бепзвнъ за нуж
дите на общнн. технич. работилница.
Приблизителна стойность 61 7500 лв.
Зааота 10 е/о и документи съгласно за
кона за бюджета, отчетност! та в пред
приятията.
Отъ Общината.

Обявление

Варненско Градско Общин. Управление

•Ж 8233

гр. Варна, 1 Априлъ 1924 год.
На. единадесетия присагственъ день
отъ публикуване пастоящею въ Държавенъ Вестникъ въ помещението на Вар
ненското Градско Обпшнско Управление
ще се пронзиедхта слЬдшпе търгове:
1) Огъ 9—10 часа предн обЬдъ съ
явна конкуренция доставката на 3000
саксии нуждпн за общанскит! ци1тои
градцци.
,
Приблизителна стойность 10000 лева.
2) Оп, 10—11 часа пр<?дн обедъ съ
явна конкуренция печатането афиши по
требни па общинския театаръ за врЬме
ота 1 Априлъ 1924 год. до 31 Марта
1925 година. Приблизителна стойность
10000 лева.
Залогь 19% въ банково удостовере
ние за двата търга и документи съгласно
закона за бюджета, отчетностьта и пред
приятията.
„
_.,
г
Огъ Общината.

Обявление
№ 7494
гр. Варна, 24 'Марта" 1924 год.
, Обявява се на ннтересующите, че об
щината ще дава подъ" паемъ по добро
волно съгласно останалите недадевн до
сега общински ,ниви, а ниепно:
1. Въ Кючюкъ-Караачъ около 30 дек.
2. Арабъ Табя Алтж около 65 дек.'
3. Мара-СдртЪ около 70 декара.
• 4. Коджа-Бозадъкъ около 12 декара.
б.Фацарата около Д 6'/а декара.
6. Домузъ-Дере около 30 декара.
ЖелагощитЬ да наеиатъ такива да нодадътъ заявления до общнн. управление.
Огъ Общината.
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"•"**' '
.

ОБЯВЛЕНИЕ;

' ' ,

На единадесетил присжтственъ день
отъ публикуване 'настоящето въ държав
ния вестникъ, въ помещението на Вар- •
ненското окраашо финансово управление,
ще се пронзяеде*. търгь съ таЗна* конкуревция до 10 часа преди обедъ,. за до
ставка чугунени „надписи за-улиците и
площадите"" иа грГ Варна. — * • - *
Приблизителната стойность па пред
приятието 86000 лева.
.
Залогь 5% въ банково удостовЬревие
в документи съгласно закона ва бюджета,
отчетностьта н предприятията.*
:
- •
1 Огъ. Общината.

Варненско Градско Общин! Управление.
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Варненско Градско Общ. Управление.

^е 6496
.гр. Варна,. 14, Марта 1924 г..

. ЛО.БЯВЛЕННЕ!

- • ...

. {,-...; ,;•;. А- 6648и : - ; | ;

ОБЯВЛЕНИЕ
А- 8234
•'"гр. Варна, 1 Априлъ 1924 год.
;

' Въ допълнение на обявление № 6648
отъ 15. III. т. г. публикувано въ Дър.
Вестникъ ' брой 291 ота 17-< с. м. обя
вява се на интересующигЬ че па 8 IV
т. г. въ помещението на Варн. окръжно
"фипапсово'управление (при чиповпика па
търговете) въ 9 часа еутрппьта ще се
произведе търга съ нвиа ^конкуренция
отдаваяието подъ паемъ общинските ри
барски дюгени на гр. Варна: Халата I
уч. №.У: 4, б и 8; II уч. А: А; б и 6
и халата въ V уч. А: А: 1, 2, 3, ,5 и 8
за време, ота отъ сключвание договора'до
31 Марта 1926 година.
. : ""
Първоначалната цЬна. на ,залога за
всеки дюгенъ поотделно ще се определи
въ деня на тарга отъ тържната комвсяя.
Изискватъ се докутенти по закона ва
,бюджета, отчетностьта и предприятията.
:
- '
Ота Общината. '

гр. Варна,, 15 Марта 1924 г.
. На единадесетия прнсатствепъ ' день,
ота публикуване настоящето въ държавепъ вестиикг, въ 9 часа сутреньта въ"
помещението па Варненското окръжно
финансово управление, чрезъ търгь съ
явна конкуренция ще се почне отдава
нето подъ паемъ общинските месарекн
дюгени: Халата — I уч. А* А* 4, 6 н
8; Халата — II уч. Х К б и б и Ха
лата — V уч. Л*Л* 1, 2, 3, 5 я 8 ва
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Варненско Градско Общ. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
& 8368
гр. Варна, 2 Априлъ 1924 год.
Въ допълнение на обявлението А; 7187
огъ 21 Марта т. год. публикуване въ
Държавенъ Вестникъ брой 293 отъ 29

ОБЯВЛЕНИЕ
Я 7745
гр. Варна, 26 Марта 1924 г.
Въ допълнение ва обявление А* 6210
ота 12 мартъ т. г. публикувано въ държавенъ сестникъ брой 287 ота 22 то.у,
обявява се «а иятересующите, че яа
22 анрилъ т. г. иъ помещението ва Вар
ненското окржжно фиикп. управление ще
се преншедътъ следните търгове:
1. До 4 часа следъ обедъ съ тайна
конкуренция, отдаването ва предприемач*
чистенето на пуждтщнгЬ и помийни шии
па гр. Варна отъ склгочнаие договора де
31 мартъ-1926 г. Ириблизитезна стой-1
пость 15000 лева.
2. Ота У—10 часа сутреньта отдава
нето подъ паемъ чреаъ търгь съ акна
конкуренция зеленчуковите, гранчарски
общински дюгепгг т време ота 1*априлъ
1924 год. до 31 мартъ 1926 г. изхо
дящи се на пазарния площадъ. Първо-'
началната цена се определя ота търж
ната комисия при произвеждане на търга.
Залогь за двата тарга 10 "/е въ банкоьо удостоверение «документи, съгласно
закона за бюджета, отчетностьта и пред-*
прнятнята,
Отъ Общината.
II ВАРНЕНСКИ С«Т»Д. ПРИОТАВЪ

Обявление
.V; 101.
Иа удовлетворение искът* «а РафяндъМиядовгки ота Варна по изиълпнтедпнв •
листа А* 14079/921 год. издаден» ота
Варненсвий Окр. Съдъ, протвяъ Сава
Поповъ ота гр. Варна за 0000 лева и др.,
обявява, че съ продължение на 31 день
ота последното двукратно пубаикуване
настоящето въ- местните вестници съ
право продаване- 5°/о въ 24 часа ще'
продаЕамъ на публйченъ търгь еледпйя
длъжникоьъ недвягимъ имота а именно:
Едно праздио место, находище се въ
гр. Варна V уч. квартал* А; 501 подъ
А: 11 ота 288 квад. метра, прн са- »
седи: Тодорка Георгева, Трайко Хрис
то» и пжть, оценено за ЛООО лева.
Желающите да купата имота, йогата •
всеки првсъстЕенъ день к часъ да се
явягь въ канцеларията ми да прегдеждатъ книжата по продажбата и да наддавата.
гр. Варна, 9 февруарвй 1922 год.
Н Схдей. Првставъ: Д. х. Иванова
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ХРОНИКА
• Предъ видъ обстоятелството презъ
време на войните, до днесъ положението
на инсталаторите на електрически ин
сталация въ града ни не е напълно ста
билизирано и уредено по липса на из
пити за майстори по тази специалность
в понеже голема часть отъ инсталато
рите, които електрическото отделение повнава, нематъ майсторски свидетелства,
а въ сжщность съ едни отъ добрите ин
сталатори, и за да не страда службата,
и отчасти интересите на гражданството
е издадена заповедь № 38/924 год. съ
която се нарежда; до произвеждането
яа първите изпити за майстори по елек
тротехническо, направяне на елевтрич.
инсталации да продължава по до сега
заведения редъ. Всички инсталатори треб
ва да внесътъ изискуемата гаранция отъ
500 лв. Следъ произвеждане на изпити
те 8а които е направено нареждане, са
мо тия които вздържатъ изпита, вапазватъ правата си.

. При сакращението на персонала въ
общината, се заври Лозарното отделение,
което 8а въ бхдаще се завежда отъ Ло
зовия Общ. Разсадннвъ. Справки .отна
сящи се до сгщото отделение ще стаггтъ при чиновника по емлячните ре
гистри, или разсадника.

.Срока за доброволното издължаване
-къмъ общината за водно и канално пра
во е до 15 май т. год., следъ тая дата
събирането ще става принудително.

. Съобщава се на граггданите за зна
ние, че общината основно ремонтира собственната си мелнища находища се въ
пожарната команда и започна функцио
нирането ДОД:

Изплащането на всички видове пен
сии отъ Българската Народна Банка ще
започне отъ 15 Априлъ т. год., до коя
то дата всички пенсионери да заверятъ
книжкигЬ си въ общината при чиновни
ка по пенсиите. . •

Въ конкретни случая ще следва да се:
състави акта отъ лицата, визирани въ
чл. 152 отъ същия завонъ, защотото има.
нарушение ш> чл. 152 отъ сжщия завонъ.'

Предприето е отъ санитарното от
деление дезинфекцирането на всички училища въ града ни противъ болестьта
Брусница, понеже ся констатирани вече
неволно случай. За да се ограничи^разпространяването на болестьта, умолява се и
гражданството при какъвъ да е случай
на заболеване на децата нмъ да съобщаватъ въ санитарното отделение на
общината и да не ги изпращатъ въ учи
лище. Болестьта Сварлатината е вече на
прекратяване, обаче се отвриватъ такива,
но отъ стари забо-йвания, та се умоляватъ гражданите еж що и за това да съобщав.атъ въ санит. отделение.

1
Варненски Окржженъ
Санитаренъ бюлетинъ за

развоя на болестите д о 223
Мартъ 1924 год.

Снарлатина. — Варненска санитарна *
оволия 29, село Гевреклеръ 7 ; Арнаут*?
ларсва санитар, околиа: Дервишъ-Мюс- %
люмъ 1, Старо-Орехово 1 ; Белевска са-\
нитарна околия: Здравецъ 3 , Ясъ-Баши
3, Сулуджа-алъ 1 ; Градинарска санит..
околия: Демнръ-Ханлнй 2 ; Девненска
санит. околия: Девня 2, Монастиръ 2;
Бозлуджанска санит. околия: Куванлъвъ
2 ; Новоселска санит. оволия: Ченге 7 |
Провадийска санит. околиа: Султанларъ
6, Невша 1, Синделъ 1 и Провадия 1'Л

Отъ Министерството на Земледелието
я Държавните имоти е изпратено писмо
до тукашната Землед4лсва Катедра съ
следното съдържание:
Отъ разпорежданията на чл. 152 отъ
Завона за подобрение земеделското про
изводство и запазване полевите имоти
следва да се заключи, че е забранено да
се развалата или преместватъ гранични
знакове огради, плетища и овопи, които
заграждатъ или делата както чуждата

Коремекъ Тифъ. -—Варна
жемлеръ 9, Асълъ-Бейлий 1.

2, Ад-?

Санитарно отделение;
Бюлетин за движението на заразителните болести в града
отъ 10 мартъ^о 20 мартъ 1924 год.
Всичко от
Има Забо 0- Ум 0 здраста- нач. на
ше лели
рели
веди
ват епидемията

БОЛЕСТИ

Начало от епи
демията от

ваб. ум Р .

•

1

8саг1а(ша

35

4

2

—

1

Ю
1

31

34

18

2

—

. —

БузеШепа

29 434

37

15.У.922г.

3

21. IX. 922 г.

—., 47

219 —

—

—

126 15

9.УЛ.923г.
8. VII. 922 г.

—.

,—>

—

17

1

29. V. 923 г. «

—>

—

'—

—

—

10

3

31. V. 923 г.

РаШурЬоа

—

1

—

—

1

11

__

14. ГХ. 923 г.

Рагоййз ерМепиеа

—

3

—

—

. 3

14

—'

20.Х. 923 г.

УапсеВиз

1

—

.—

—

1

-—•

30. X. 923 г.

Егутре1м

—

1

'—-

—

9
6

—

29.Х.923г.

Уапо1а тега

—•

'—

—•

ШрЬ-ШегШз
МогЬШ

Комисията по Т. П. С. усилено се
занимава съ проверката на декларации
те, н въ скоро време ще се произнесе
кои съ правенмеющите.

собственост*,: тава и общинската .соба-ственоси* Ако законодательтъ искаше да
протежира само общинските имоти, н!Ц
що което ще бъде противъ целите вд.
закона за подобрение на земдеделското.;
производство н опазваме на полските'
имоти, щеше да каже изрично, че се ва*
сае за преместване или разваляне гра.
нични знакове н пр., които заграждатъ?
или делятъ общинската собственость отъ!
чаената собственость.
|

се произведатъ избори за избиране деветъ (9) души членове на Варненската
Гр. Община и членове на бждащия Овр.
Съвета.
,

Благотворителния комитета „Всехъ
Скорбящяхъ Радость" въ София, съоб
щава за знание че тегленето на лотари
ята му още не е станала н че датата
ва тегленето к ще се съобщи допъл
нително.
Съобщава Св на стопаните на овци
и кози, че срока за подаване на декла
рации за облагането нмъ съ данъкъ беглякъ бе до 31 мартъ включително, следъ
която дата подадените такива "се изпращатъ ва финан. иачадникъ, като на недодалнте се съставяте актове за глобя
ването нмъ.

Брой 97

Варненски Общински Вестникъ

ТурЪтда аМоттаЦа
Тпаяз соптпМта

,

2

—

•

•

—

2
. •

—

35

1
__

_

_

.ТурЬвз ехапйеикисав
Съобщава се на избирателите отъ
гр. Варна, . че съгласно указа ^отъ 15
Марта т. г. подъ А* 87, на 4 Май ще

ТурЬвз геситеш

-

Печатница Добри Тодоровъ — Варна.
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