ша, 10 Мартъ 1.924 г\
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ИЗЛИЗА ВСеЕА СРЯДА.

С><5тц,шщ&,.
Частни обявления и реклами:

Лбовамеятъ 60 лева гадшаи*.

На Ш н IV страница на кв. см. 1.20 ле
ва едно публикуване.

Едвяъ &$№ 1 ятъ.

На к». см. 1'— дева за две йли повече
публикувания.

'Шж«яш що <ж отнася «а нестишяц да е* ганраща
до редакцията, кметството—В*рне_

Възлагамъ да обихйн- еаяктарни
и ветеринарна власти .да сдедятъ за
точното изпълнение «а ваегоящата
. , Понежз започна да се продава вь
ии зацовъдь. С&що ^адъяжав-шъ и
адкиаастр.-долицейскатй влаеги въ
зрада ни и агнешко месо цената на
града да следятъ за изпълнението й.
•което по-рано не е нормирана, а
. 'сяедва а ао да.ииа. определена проПротявъ нарушатедатБ на запо" -щщ& дена, на основание чл. .чл. 64
вЬдьта ми продавача а купувачи да
се съставдяватъ актов* които да ни
и. .30 и (55 от* з&коеа за градската
се дзаращатъ за налагание наказания
«бцщня, еъ заоовФоь $1 27 отъ 28
каквито предваждат1| законите за
феаруарай т. г. © наредено :
град. обпшяя я общия наказателенъ
Д) До втора заповедъ агнешкото
аааонъ.
.-•....
< .иесо .да де .щюдаза до, ^5 лв. дгр.
Настоящата
«и
шшоведь
да ее
'',. - 2) Да? ее -се долята агнета които
разгласи
между
гражданите
за
зна
* '.•«'Ьйатъ «тегло най-малко 6 килограма
ние,
а
на
упоменатите
въ
вея
власти
лвавутши. гДров^ркаташа теглото да
,,^ега»а ^-оть. обшносзячА-*ветеринарв.ж ^^-:,дааълнеяде^..,-.-,^5«*->--^^^--г-^----^г"
«органи, ,въ самата саотобоЙна. МееоПредеедатель: П. Стоянов*.
да* да закланите до-лека отъ <б >кгр;
да се конфискува.
л
4$) До второ ^нареждане де забрачшва внасянето -*въ града д а давлада
«'•«чистени «гнета отъ другаде.
4) ^Възложено; е на общинските и
«етеранарни власти, също и «на са
На 3 Мартъ ,м. г. се навърщиха
нитарните? и полицейски власти въ
45
години
отъ оня сублименъ день,
«тдаа да следятъ;«а точното изпълдена
въ
който,
следъ петь вековно
«енве на заной*дьта, като • прогавг
робство,
най-досле
възтържествува
«ЙИЧКИ КОЙТО яздарушаватБ.^безъ разнотъпканата
долатичесва
свобода на
аява дали е& продавачи, яла купу
българското
племе.
Вчерашната
зна
вачи дя йее>еъставятъ актове, които
менита
дата
въ
националната
ни
ис
ее «в редетавятъ въ кметството на разтория
.бе,
възпоиеаателва.дата,
всич
«ореждаяие.
ки тегла и перипетии следващи като
неотклонни призраци българския да23агшведь # 28, *гр. Варна, 29-и
родъ,
преди време на политическото,
февруарий 1924 г., § 1.
дата
на
почерпване жива поука отъ
гйа основание чл. «чл. 64, п. 30 и
тъмното
миняло за устрема къаъ про
45 «отъ; закона за градските общини,
яснели хоризонти. Както въд-Ьдата
Заповедвамъ: .
\
страна, така, и въ Варна, на д т. „м.
БачиааЯгОГьД:ларгь т. год. ме
тази ,епадна .дати ш.чеетвува съдосото въ града да се продава на след
добающи .тържества, като символъ
ните дени: .
на благоговейна цозитьдредъ свет
Д) Говеждото I кач. до 25 лева
лата паметь да ония, чрезъ чиято
кгр.. а П кач до 22 лв.,кгр.
задушевно — братска додкрепа бъл
, 2) Агнешкото до 35 лв. кгр. и
гарския дародъ можа да, се дохогне
•*'- 3) Свинското до 35 лв. кгр.
до оеьщеетвението на оня неододимъ
копнежъ — да си извоюва полити
Цените на месото биволско, коческа незавиеимость съ цената на
зешко, овче и овнешко оставатъ съ
всичко; който копнежъ непреривно
щите както еъ определени въ запосъпътствуваше Дромстеевскиятъ. му
кбдьта мн № 10, § 14 оть 22 януа
духъ, безнадежно . разпдванъ 5 в^ка
ри! т. г. а именно:
наредъ. .
, Биволското до 19 дева кгр.
Тържеството се откри еъ моле.','.; Козешкото до 18 лв. кгр.
бенъ въ градската градина, предъ
.Овчето до 19 лв. кгр. '
паметника на срафъ Йгнатиевъ. На
* ", Овнещкото (бурма) до 19 лв. кгр.

МИН**!* Ош8еду
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тържеството орисътствуваха всичк^
войскови части отъ Вариен. гарант
зовъ, героите при Шипка, Оливнешщ
учащите с*в и многохилядно граждан-.
ство. Оледъ свършването молебена,
началника на гарнизона г. полковникъ Пантовчиевъ държа на войни
ците речь за значението ва празни?
ка. Втори говори председатшгя е»
Варнен. община г. Отояновъ които
въ високо патетична речь набел1$а
в'кратце епичните борби на българ
ския народъ въ миналото — въ дот
могвана.чтн му — да сг.хеа веригите,
на черното робство. Отъ името на
руската колония въ Варна говориха:
-^нъ-Еоздовъ-а^отецъ Ян* Слюпан^-Тържествующето шествие следъ .то
ва продължи по главните улици на
града и спре на площа предъ основ
ния данъкь на царь Освободшгелх
въ приморската градина, гдето гово:
ри за значението на прзздци^ка .г.Е;
Георгаевъ (у-ль машинното у язди ще).
,По случдм този праздникъ -г ,.0>
годишнината отъ Освобождението на
България, между ',Вегово Величе
ство Даря и Председателя на Три
членната Комисия г. П. Огояновъ.се
размениха следните телеграми:
Варна,
Председателя Тр. Комисия Отояновъ.
Вамъ и на Варненци оть дсв
сърдце благодаря за горещите лоздравльния и дожелания но случаи
предника да освобождението.
;.,
- <1

Даря. '••.••:

София, Двореца
Царя.
Отъ името на Варненци и мое ц&:
случай днешния велявъза родината.
ни праздникъ, подвасямъ на ,Ваще
Величество нашите най-горещи по
здравления съ пожелание Всевишннй
да Ви дарува дългоденствие и ща
стливо царуване, за да отпразднувахе
и освобождението да ц-елого Бьлгарско пдемеЛредседатель Трич. Комисия, :
,'.-,'' Стояиовъ.

\Щ&:
ивца

Съобщение

Варнавшг Общивем Вестнивъ

Това сравнение може да бъде на
правено още като се установи най-първо, по горните два метода, • реалната
относно оценяването и изплащането
етойность на неколко имота въ дадената
на имоти, ликвидирани съгласно
область, като ее сравни тази стойност*
Гръцно-Българската Конвенция за
съ техната сегашна цена на пазаря,
взаимно изселване. .
върху който изселването е указало лошо
ВТОРА ЧАСТЬ.
влияние в като се установи но тоза начинъ едивъ локаленъ коефицвентъ, който
Начини на оценяване и из
би
могло да бъде првзагаяъ по отноше
плащане на ликвидираните
ние
ва локалната цена на другите имоти
имоти.
за ликвидиране въ същата область.
А. Но отношение оценяването на имо
Най сетне, Подкомисиите ще могатъ
тите за ликвидиране Подкомисииттъ ще
да употребя ватъвсичкв други практични
фгзличаттъ три категории имоти:
методи, кокто почвватъ на тия принципи
1. Имоти, чиито цени не с ъ значи
в бака могли да дадатъ резултати равни
телно повлияни огъ миналото, настояще
на тия, които бя дали арвлагането ва
то или вероятното бждаще изселване на
казаните принципи.
съответвото малцинство, както и на турГ. За оценяването имотите, намира•ааото малцинство;
щи се въ области, гдето едно значител
2. Нкоти, намиращи се въ области,
но минало изселване е, дредизвнкало раз
ието едно частично иселване илн пред
стройство или унищожение на пазаря ва
вижданията аа едно бадаще изселване ех
земите, Подкомисиите ще прнлагатх ме
мвлияли вле на наяаря на земите, безъ
тодите за оценяване, изложени по-горе :
•баче да предновикатъ неговото раз
въ буква В ; въ всеки случай, ще б ъ стройство;
датъ взети следните мерки, за да се оси
3. Имоти, намиращи се въ области,
гури еднакЕОсть въ третирането ва венчгдето едно значително минало изселване
ви правовмеюдн.
* предизвикало разстройството или ониДо нова запов4дь, Подкомисиите ще
иожениего на пазаря на земите.
даватъ само временен» характеръ на
Б. За оценяването на земите, чиито
оценките, които . съ направени въ обла
Цени не еж значително повлияни огъ
сти, гдето едно значително изселване е
миналото, настоящето или вероятното
разстроило пазаря на вемитЬ. Т е ще на#«даще изселване на съответпото мал
правятъ, въ подкрепа на тяа временни
цинство, както и турското малцинство,
оценки, едно касо взложевве на своите
Подкомисиите ще нма да установятъ те
мотиви. Протоколите за временните оцен
кущите цени на пазаря, като сравнятъ
ки нема да бядатъ съобщавани на за
•мотите за ликвидиране съ подобни имо
интересованите.^
"г
•'•'••
ти, продадена наскоро, илн като прнбег1
Щомъ тбва^Ъде*" възножйоТ' Смесе- '
ватъ до експерта, или пъкъ като нзполвата Комисия ще вида, чрезъ взучване
ауватъ всички друго, извори на информа
временните оценка, направени огъ раз
ция, конто са. на техпо разположение.
ните
Подкомисии в чре8ъ евентуални
""'••'В."За оценяването на имотитгъ, на
сравнения
на тия оценки, дали не сащемиращи се въ области, гдето едно ча
ствува
въ
техъ
известна* еднаввость по
стично изселване или предвиждания за
отношение
на
духа
и мерката, които съ
едно бадаще изселване са повлвйли зле
били
приложени.'
ва пазаря на цените, безъ обаче да пре
Следъ това Смесената Комисия ще
дизвикате неговото разстройство, Подко
опълнонощи
Подкомисиите дя иввършатъ
мисиите ще нма да установятъ действи
официалната
оценка на имотите, който
телната етойность на имотите, като срав
третиратъ
настоящава
глава.
нятъ т4зн последните, прямо или кос
Д.
Всека
оценка
ще
бъде пресмевено, съ подобни имоти, разположени въ
тана
въ
текущата
монета,
която се упо
подобни и но възможность съседни об
требява
на
пазаря
ва
земите
и на неласти, гдето изселването не е оказало
движимостите
въ
областьта
на
местона
своето тошо влияние върху пазаря.
хождението на имота за ликвидиране (на
- Това сравнение може да баде на
ционална книйша валута, или златни
правено прямо, като се установи огъ
нонетн).
една страна стойноетьта, която имота за I
Е. Следъ като вземе,' по отношение
ликвидиране е ииалъ на една дата, предна даденъ иногъ, решението за оконча
шедствуваща изселването, в отъ друга
телно ликвидиране, предвидено въ буква
•страна — изменението на стойноетьта,
К ва първата часть на настоящето съ
което е станало отъ тази дата нататъкъ
общение и следъ като Определи по тозн
по отношение ва имоти въ подобни об
начинъ окончателно цената на имота,
ласти, иоехавени нри същите, етопанскя
Омесената Комисия ще преобърне тази
н политически условия в въ които не се
йена вхединг гбреанег в% долари.
чуествуватъ последиците на изселването
Въ случай, че оцевката е бала на
— е като се приложи така установения
правена
въ златни монети, преобръщанекоефицвентъ къмъ продишпата стойности
то
щебаде
направено „аа-парн*.
• ва'имота.
Въ
случаи,;
че оценката е била "на
Това сравнение може да бъде напра
правена
въ
книжна
монета, преобръщавено косвено, като се йзучв възможната
нето
ще
баде
направено
както и казано
доходность на и.ота за -ликвидиране (ка^
по
долу:
ако
Смесената'
Комисия е по!
то тази доходвостьсе смята едновремен
твърдяла
цената,
определена
отъ' Под
но по вродуктнвностьта на почвата и об-;
комисията, илн. ако тя а е изменила, ка
щатЬ условия ва пазара) и като се уста
то се е базирала върху констатациите и
нови същевременно процента на капита
ранортяте на експертите, върху които
лизирането приходите 'на имотите въ по
сама Подкомисията е била базирала сво
добни и по възвожность съседни области.
ето решение, тя ще-вземе за база на "I
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мреобръщането средно число на среднитл месечни курсове презъ шдстътл ме
сена, която съ предшедетвувакв реше
нието на Подкомисията.
Ако Смесената Комвсаа е изменил*
цената, опредълева отъ Подкомисията.
като се е базирала върху нови конста
тации, направени на самото место, та
ще ввеме за база на преобръщавето сред
ното число на средните месечни курсове
презъ т л е е т е месеца, КОИТО еъ нредшествувалв нейната (на Смесената Коми
сия) оценка.
.
Ж. Така установения- нреансъ въ
долари ще бжде изплащанъ иа заин
тересования чрезъ Смесената Комисвя,
за сметка на Правителството, което придобвва ваотвте, и то едва часть въ бр$й
приблизително Ю°Л>,. а остатъка (прибли
зително 90°/о) вг облигации, както е ка
зано по-долу.
3 . Ю-те °/« въ брой ще бядатъ из
плащана чрезъ См*сената Комисия с*
чекъ въ долари, шатнмъ, по желание на
приносителя, било въ левове, било въ
драхми, отъ Народнвт* Банкн на Двете
страни, по курса на деня на представя
;с
нето ва чека.

. И. Остатькътъ отъ 90*/« ще баде
изплатенъ, както е казано по-долу, въ
облигации на страната, гдето Отива емя^
гранта, издадена въ националната валута
на тази страна (лева за българите, драх
ми за гърците). З а тая ц1зь техната
етойность въ долари ще баде преобръща^
на отъ Ом4севата Комисия, въ дена на
нейното решение за изцлащането, въ ед
на сума въ навдюнална валута, като а*
база на паеобръщаното^ ще-слуйв-ере^е-"
вото число на средните месечни курсове
нрезъ шестьт* месеца, ковто с* пред
шествували това решение.
Така изчнелевата сума въ национална
валута ще баде изплащана: на българи
т е — въ облигации отъ българския 6"/»я
заемъ отъ 1923 год.; на гърците — въ
облигации отъ гръпквя 6 ° / « заемъ огъ
1 9 2 3 година.
Казаните облигации с а й н а приносятеля" и, следователно, мох-ать да-багдатъ
предмегъ на търгрвня. Т е носятъ лвхва,
отъ деня на тяхното издаване, по 6 %
годишно, и тая лихва се изплаща полу
годишно. Тия облигации ще бхдатъ амортизврани ватре въ дванадесета години,
сметаво отъ 1.н юлвй 1 9 2 6 година, по
номиналната: имъ етойность я чрезъ
теглене.
•;••'•
Ге се полвуватъ освенъ отъ общата
гаранция на държавата, която гв изда
ва, но в отъ една специална гаранця*
огъ нпотекареаъ характеръ, състояща се
отъ единъ фондъ, къмъ който еж прида
дени, въ всека отъ двете страни, ликви
дираните отъ Смесената Коиненя нмоги.
Т е се оевобождавать отъ всевавв*
данъци, такси,,берив Ш каквито.и да
било тяжести, предвидени йлв които биха
бали предвидени отъ законите на двете
странв._ " •"•":•'' _' ;' г — ••• - ••
-•-•••
_ 4 Т е ще могатъ да 'бадвтъ давани ка
то; гараврия по всички контракта^ скля^
чени нди които биха били сключейи съ
издалата ги държава.
Тия облигации ще могатъ да' бадатъ
давана като задогъ срещу заеми, ковто
съответната Народна Банка ще отпуща
но нйй-изноеннте условия на своя уставъ

•А-'.:--.V-,•:•
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*,,то за суми, ковто ще могатъ да до
стигната : 80 "/о .отъ реалната стойностъ
«а българските облигация, косато се ка
сае за заеми отпутцанн отъ Българската
..Народна Банка; 7 5 % отъ вомнналната
етойность ва гръцките облигации, когато
се; касае за заеми отпущани отъ Гръц
ката Народна Банка.
Равните преимущества, изброени до
горе,. принадлежат* специално на каза
ните облигации н ек прехвърлвемн заед
но съ тия аоследннте.
Освенъ това, на кандндатъ-емвгранттнте, ковто държатъ лнчво своите обли
гации, се признава епециалннто-право
д» употребявате последните, винаги по
тЬхната номинална стойностъ, ва запла
щане на вените, конто би имъ продало
издалото облигациите Правителство.
В. Най-сетне, ва да бхдатъ улеснени
емигрантите, изселените и бежанците да
«знесагь своите пари, ва да имъ се спеетатъ евентуални загуби отъ разменява-яето на парите, > какго и ва да. бждать
-отстранени опасностите при пренасянето
йа парите, праватъ имъ се еледните
улеснения:
Всеки емигрантъ или бежанецъ българннъ, който би желалъ да изнесе отъ
Гърция своите дразни, ще поиска отъ
Подкомисията ва своето местожителство
едно удостоверение, установяваще него
вото качество и произхода на неговите
вари. Той ще внесе парите, придружени
отъ удостоверението, въ Гръцката На
родна Банка, която ще «у издаде, сре
щу Българската Народна Бинка, единъ
чевъ въ долари, платамъ въ лева. При
..- с|Ч)ва^двойнех,ллреобръщание ще бхде употребяванъ отъ двете ванки единъ преимущественъ курсъ (средния куреъ между
„купува" и япродаваа на деня).
,
Схщо тава що постхпватъ гърците,
които желая гъ да изнесатъ своите лево
ве отъ България.

Сведение
На водопроводно-канализационно отде
ление лрезъ миналия месецъ
Февруарий 1924 год.
По водопровода.
1) Издадени 8 позволителни за по
строяване на частни водопроводни ин
сталации: които се скачиха съ градската
; водопроводна мрежа. ••
..-»'•
2) Поправиха се 23 градски чешми
и на 48 такива кавелквте и се извади
ха, поправиха и почистиха 16 водомири
на частни инсталации.
3) Поправиха се старите водопрово
ди минаващи презъ лозята за кварталите:
кокарджа, и местносгьта Ш&шкъна.
, 4 ) Поправи се водопровода за чеш
мата въ овощната градина на „Пейнирджнкъ", като се замениха строшените
глинени тргби отъ 25. н. съ железни.
5) Поправиха се 17 спирателни и 8
пожарни крана огь градския водопроводъ,
? -строшения такъвъ на ул. Аспарухъ съ
•Одесусъ се замена съ; другъ новъ.
6) Продължи се водопровода за Сесъ-Севмесъ съ 200 м. съ манесмановн тръбя.
7) Приготвиха* се 230 дървени ко-
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лове за ограждане водните резервоари и
20 рамка ва подъ гърнетата на спярателвнгЬ„и пожарни кранове.

По канализацията.
1) Утвърдени 9 проекта ва частна
канализации в се издадоха позволителни
ва построяването »мъ.
2) Дадено лппия «а нострояване ва
10 частни канализации, в се првеъединвха къмъ градската канализационна
мрежа 9 такива.
;
3) Почистиха се 12 канализационни
шахти, 42 улични отоци и 67 решетки,
като жа шахтите се, поставиха новн
капаци.
4) Почисти се открития каналъ отъ
уетието на главния еъбирателенъ каналъ
до мелницата на Тр. Никовъ.
5) Построи се новъ каналъ но ул.
В. Левски между улиците Магазинна и
Царибродски.

Варневско Градско Общия. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 5571

Страница $
ка.за подававе декларации ва описване
овцете и козите, подлежащи на давъкъ
беглнкъ презъ финав. 1924/25 год. за
почва да тече отъ 10 того и ще про
дължи до края ва месеца н-че деклара
циите се мамаратъ на разположение, въ
Статистическото отделение ири^ Общината
отъ кхдето може всеки гражданняъ, сто- (
панивъ ва такъвъ добвтъкъ да получи
срещу единъ лееъ.
Предупреждават* се сжщнте, че ония:
отъ техъ, конто своевременно не волт-.
чатъ и ве иодадатъ такявя декларация,
до- определения срокъ, съгласно § 10 отъ
същата наредба, ще бхдатъ глобени, въаъ
ОСЕОЕЯ указа № 79 отъ 3. XII. 1923 г. п. 19. Проверката за схщия добитъкъ
ще почне отъ 10 аарилъ и ще свхршя
на 20 май т. год.
•
Огъ Общин. Управление.

Варненско Градско Общин. , Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
. '.. - «Ю 5519

гр. Варна, 6 Мартъ 1924 г.
На основание писмото Д* 556 отъ13 февруарвй т. г, на Софийски Уяиверситетъ до Министерството ва Ватреганнте Работи, изпратено на Общината отъ
г.- Варнен, Окр, Управитель съ надпнсъ Дг 4169 отъ 27 февруарвй т. г. Общин
ското Управление поканва Варненските
гражданки и граждани, свършили некои
отъ факултетите на Софийския Универ
ситета, безъ разлика на обществено по
ложение, съ изключение на ония, конто
са на саужба по ведомствата на М-вата
на Народното Просвещение и Нравосх- .
днето, да се явятъ въ Общината при
началника на Статистическото отделение
и дадатъ нужните сведения, конто се искатъ огъ схщия Университета, за отпечатвание приложението къмъ универси
тетския годишнякъ за 1923/24 год. По
неже тия сведения се искатъ да бадатъ
събрани и изпратени въ София до края
на т. месецъ, предупреждавам, се с*щиге граждани, че те с* длъжни до то
ва преме да се явятъ, въ Общината и
дадатъ исканите сведения.

.;
•••.••>•

гр. Варна. 5 Мартъ 1924 г . ' ; . ' ;
Въ допълнение на обявление № 3848 ,
отъ 18 февруарвй т. г. публикувано въ,
Държавенъ вестникъ брой 270 отъ 1-н.,
мартъ т. год., обявява се наинтерееу»-,
щнте, че на 11 того въ помещението на .
Варнен. окр. финансово управление, ще
се проивведе търгъ съ тайна конкурен
ция, до 10 часа преди обедъ, доставката,
на чугунени „надписи" за улиците и
площадите на гр. Варна.
Приблизителната стойностъ на пред- .
приятието 35000 лв. Залога за правоучастие 10 % и документи съгласно за
кона за бюджета, отчетвостьта и пред
приятията.
Тържннте книжа може да се прегледатъ всеки прнсятственъ денъ въ общи
ната, а въ девя на търга при тържната
комисия.
Отъ Кметството.

Огъ Общин. Управление.
Варненско Градско Общин. Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
Варненско Градско Общин. Управление.

; . ЛБ 5 6 0 7 ; ,

"

гр. Варна, 7 Мартъ 1924 г.

Обявление
(.

Л6'5721

:

гр. Варна, 6 Мартъ 1924 год.'.
,! Съгласно наредбата Д: 1093 отъ 17
януарий т. г. на М-вото на Финансите,
своевременно разгласено чрезъ градския •
глашатая и разаепена по улиците, обя
вява се за последенъ шкть на г. г. Вар-";
неясните гражданя и гражданки, че сро-

,,г

Обявява се, че на 12 мартъ т. год.
въ 10 часа.преди обедъ въ Варненското
окрхгно финансово управление, ще се '
произведе търгъ по доброволно съгласие <
— спазаряване „печатането ва Общин
ския вестникъ" до 31. мартъ 1925 год.
Залогь 1 0 % отъ предложената стой
ностъ.
'".":'
Отъ Общината.

„ (№%фйк*ьъьл'Агшг'•&&*•*
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Йтш^вс1о':'1?радско Шт.
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Увредени!"

О Ш Ш н й е Г

;•.*"'.;;;.

гр. Варя», 7 Мартъ 1924 гад. ?
•' Шявяаа се, че пи 12 н а р » т. г. а*
I I Ш * преди дб4& въ Варненското
* вкрхзкнЬ фнианеоао управленае, ще ее
яртязвеее търгъ по доброволно еъмаеяе
— епагаряване доставката на 10000 еейяШира вестникарска хартия за отпе
чатване обЩиаскй веинвкъ презъ я&€?'вЩата фннаиеова гадай.».
0 » Общината,

Варненско Гр. Общ. Управление.

Обявление
Л 5845
гр. Варпа, 8 иарть 1924 год,
Съгласно чл. % отъ Правилника
за прилагане закона за временната
Трудова повинноеть., поканвааъ неяиидите се да отбийгъ 10 дневната сн
"трудова повинноеть за 1922/2В год.
Варненски агатели, подлежащи на
такава за йо!соадна%а година, въ 10
дйевенъ срокъ, считанъ отъ днееъ да
иредставятъ йа нача^шика на обпщйсйбто ТрудоЪо Вюро оправдателни
1фйчянй, за 'неявяване за да охдатъ
осзоббдени отъ глобите която нмъ %
.вШодааха &ь, йшоведь ^ ВО § § 8,
9 "в 1 0 отъ % Чшртъ "т. година.
Оледъ изтичане Тза дадения 10
диевенъ срокъ, ще наредя нринуДйтеййото събирайие на налокййит-Ь
глоби.•
ЩШйяШль:
II. Стояновъ

Врой В§

Варненски Общински Веетйикъ
вие поканата аа ооиълване новите еездвйшШж •деи*раца&, Ш&Ш& на ЬШ*
кв, че тези деШрацИв Ьейа#ъ ййщб
общо «я. по-рааб подаваните.- Това с*
въароениця, еъ пояълваието на които,
комисията ще ее добере до нуадните
даннв, ш да намери нередовнвстате по
досегашното раздаване иа места и да се
ораентара върху нуждатй на големия
брой неудовлетворена. Бззъ исканите
сведения тй не моае да мине н» краЧ1еа
яапредъ въ работата еа, защото не же
лае да се иовтаратъ аравгйвтЬ До сега
грешки.
' '""'-:-'
Ог» иатерееъ е яа вейки бездомникъ,
да действува за чаеч» ио-скорошното врнвършван?? иредаряетата анкета, протавъ
коато могат* да бъдатъ само тая, които
меправв-нно съ получила места и сега
не само че не попълва» декларациите,
ея, но агитира» това я между другите.
ЕОИВСИЯТЙ дава поедедекъ срокъ 18 т. м.
следъ 'вбВто, всички непопълнени декла
рация ще се третира» в&то неимегощч
право, или отказала се отъ искането са
да яолуча» места.
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Отбиването ва 10 дневната трудова
повинность 'започва отъ 24 нар гь т. г.
— първата група само 40 годишните.
Не способните за физическа работа отъ
I.група, следва да се яватъ вакедн-цйШя 'в|егледъ иредъ комисията, конто
ие заседава въ Санитарното отделение
ирн Общината, на 22 того отъ 9—12
часа преди об4дъ • отъ 3^-5 часа следъ
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Ярезъ 'йзтеклня хесецъ Февруариб т.
год., въ града с* ее йраселалн 116 двма1кннст?А еъ 249 .члена, а взселеая 9
доиавнрлтва съ 28 члена. , -..--.
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Начало от еаидемията от
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ЦузеШепа

ТагМа тега
ОбщияС(ШТа Ионнсия за Трудовата
Повехменна Ообственностъ въ допьлне-,
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24
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РаготдЦз ерйеггиеа
Получи се очаквания отъ Швейцарвя
ъатмвъ за Дпайовйя Моторъ при елек
трическата централа.,
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Санитарно отделение.
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Умолява се г^.ждаясткото да побър
за съ вядълженията си къмъ Общината
еа водно а ванадно ираво, за да на
етава нужда да се прабегвЬ до ярянудйтелнв аервгн.
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