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Абонаментъ 60 дева

годишно.

Частни обявления и реклами:
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На П1 и IV* страница на кв. см. 1.20 лв.
ва едно публикуване.

Едянь 6,-зой 1 яеаъ.
3«8чко що ее отнася яа вестника, да се изпраща
до редакцията, кметството — Варна.

Офачм_адив_ъ Ошделъ

ООтташа..

>Ч88Ж,

-На кв. ек. 1'— дрва аа две иди повече
публикувания.

ученическа трапезария въ южното
крило на новия общ. теагъръ- въ по
мещението на закрития общински
:• Предъ ВЙДЪ, че яма покачване въ
стодъ. На тържеството присътсгву•
цените на житата и брашната, вслед
рахз. председателя па тричл. КОМИСИЯ
ствие на което следва да стане из
П. Сгояновъ, ВСИЧКИ' ?.ф;".ца;..ши лица
менение и въ цената т хлеба, по
въ града и множество варядъ. йз
'.ралата ей чл чл. 64, п. 30 и 65 отъ
върши се водосвегъ отъ. Матропоа&зошг за градските общини, съ залитъ Сииеонъ, следъ кое го се дър
пойдь .М! 22 <лъ 15 феер. т. г. се
жаха подходящи за йлучая речи, ка
нарежда : • . • . - . . • '
то
пръвъ говоря председателя на
'} Начиоая. отъ 18того, : произвежда
тричл. КОМИСИЯ отвосао цельта на
ния аа нродаиъ хлъбъ д.и се продава
това благородно Начало, което ьаслуБНГЧТО «тлелия: -' . :-'•'•.
гкава подкрепата на? гражданството? а) Черния тиаов хлебъ до 6 лева
Мнозина отъ • првежтстмующите граж
килограма.
дани бЬха вече направила щедрите.
си пожертвувания съ помощьта нз
; б) Велия хл4бъ до 1 лв. кгр.
Н - З а брашната се-определягь слез-" ™кото следъ-открий^ето на трапеза-"*
рията бе приготвена храна за 60
кште цени: а) за черното типово 700
ученици,
броять на шито въ скоро
дева етотехъ килограма, франко скла
време
щь
се удвои. Комитета разчи
да Варна и б) за белото — 740 лв.
та
най
вече
на благотворителното
стотехъ килограма също франко скла
гражданство.
Той
е нчеьрченъ твър
да. За да не се злоупотребява съ ка
де
много
още
отъ
първите подписки.
чеството и теглото на хлйба, възло
Събрани
с-ъ
заачителни
суми.
жено е на общинските санитарни вла
сти да правятъ често проверка на
хдъба по фурните. Гражданите се
, При наднисъ Варненски Окржж.
умоляватъ сами да следятъ да не
Управитель ни изпраща окръжното
става злоупотребление въ качеството
подъ .Л» 201 отъ 15 I 1924 год. на
й теглото на хлеба отъ когото и да
М то на Вътр. Работи и Народното
било и за забелязаните нередовност
.Здраве, отделъ идборни учреждения,
и злоупотребления, веднага да съобза да му се даде гласность между
щаватъ въ общинското управление.
държавнате и общински чиновници.
Всичка мелничаря и хлебари съ
Министерство
задлъжееи да водятъ за контрола
яа !,
Окр.ъжно
Вътр. Раб. и Нар. Вдаве
дневникъ въ който да се вписва отъ
отдел, за Избоги. Узреят,
кого колко торби брашно е купилъ,
Да г. г.
.'в 1.01
или продалъ, съ обозначение и це
1б1
г я
софва. ° "
Окр. Управители.
ната на купеното, или продадено бра
шно. Този дневникъ требва да св
Както държавните служители,' та
води най-редовно.
ка и служителите при изборните учреждения еднакво съ освободени отъ
' Преписъ отъ заповедьта е изпра
плащането данъка върху дохода, а
тена. до всички мелничари,и,хлебари
следователно и отъ общински и окр.
аа знание и изпълнение, а на граж
данъкъ занятие за получените запла
данството за знание.
ти и възнаграждение — считано отъ
Възлага се на всички санитарни
. началото на финансовата 1923/924 г.,
й др. агенти при общината, а също
т. е. за доходътъ имъ отъ заплатата
и на полицейските органи въ града
и възнаграждение получени презъ
да следятъ за точното изпълнение на
1922 календарна година. Този е сми
заповедьта, като на нарушителите
съла на п. 6 огь 1-вото постановле
да се съставятъ актове, които да се
ние на Министерски Сжветъ отъ 6
представятъ въ общината за налага
VII 1923 год. (Д. В. бр. 1 923 г.)
не съответните по закона наказания.
и на п. 8 отъ окржжното предписа
ние № 7915 (Д. В. бр, 162 с. год.),
На 10 т. ва Неделя въ 11 часа
възъ основа на което и Министер
вреди, об*дъ. се откри безплатната

ството на Финансите съ окр. нред< писание № 1 отъ 2 того до окр. и
окол. , финансови началници е наре
дило да ие събира въпросния данъкъ
отъ служителите при изборите учреждения.
С&общете горното на градскит*
и селските общини въ окръга ви и
на Окр Пое Комисии, за знание, за
да но еъздаватъ повече излишна пре
писка съ запитванията си яо този
въпросъ, като амъ привлечете ваа-манието върху окр. нр.ааиеание на
Мкнисте-рсгвото ^ УЗ'Н отъ 1 3 Х Д
1923 год., съ което е наредено т&
да се спошаватъ съ Министерството
не направо, а чрезъ окр. управления.
• " '-Тлавенъ "секретарь ;""
(п.) И. Расуаановъ
Началвйкъ на отделението:
"(п.) Т. Хриетовь
Верно,
за Началникъ на отделението:
(п.) Тончевъ.

Баланс на Общпнс^нл Сшодъ
слебъ заКрнВавсшо щ.
Както се каза въ миналите броеве аа
вестника ни 1н ирнчинигЬ за закрива
нето на Общинския Сголъ отъ днешната
управа съ главно: че той не -постигаше
цельта си и че въпреки субсидията ко
ято му се даваше, си приключваше смет
ките вив&ги съ дефицит. Обнародвания
въ настоящия брой протоколъ за закри
ването на Общ. Столъ дава ясно дан
ните възъ основа на които Общ. Три
членна Комисия взе решение за прекра
тяване сжществуването на стола, като по
.такъвъ начинъ Управата е целяла из
ключително запазване интересите на об
щината.* Създаденъ презъ време на друг*
режвмъ той е почналъ денность, която
никак* вее могла да оправдае поставе
ните й цели отъ неговите учредителн.
А при завареното безизходно положе
ние въ което се намираше стола съ не
говите дългове и дефицити не можеше'
да баде продължено фуйкцнонирането му
огь управа, която си е поставяла за ез
дача заздравяването финансовото аодо*'
жение на Общината. :
_.;*-

^Следъ иаврвването на стола, както
домещенвето, така н целия му вввевтаръ
ааедво съ продуктите въ наличность се
кредадоха на Варн. Окол. Учителско
Д-во аа откриване на ученическа траиеваряя.

Протоколъ
Дпесъ 25 януарнй 1924 година до*
«яхяна на общинската трапезария Дечка
Ъ . Яякога съгласно зановедь № 2 4 $
етъ 27 декември 1923 година § 8 на
а-въ Председателя на Варнен. Грядсва
ебщипсва трячленна комисия предаде ва
господина Председателя ва сащата ко•нснн следъ като ликвидира съ всички
висящи текущи сметки, следното поло
жение :
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Г. Отъ направения разходъ»
за продукти отъ 28 септември до 31 де
кемврий 1923 г.
лв. 56701*19
Има оправдателни докуменаа
лв. 49888-65
м
Разликата отъ лева 6812*50
е дългь ва трапезарията къмъ месаря
Халилъ Ахмедовъ.

Д. Получипъвъ наличность
отъ домакина Коста Житаровъ тряввдесеть пеосребрени авансови разписки, ко
ито осребрилъ и ва които са издадени
квитанции на сума
лв. 8236'—

Е. Приела дългове
къмъ разнн кредитори м презъ разните
лв. 72025 45
времева ва сума

Дългь по ведомость ва сума 25В80-—
Всичко приелъ дългъ лв. 97905ЧГ»

Ж. Изплатени дългове
ва еума
лв. 15015*8§
Изплатено по ведомости дъл
гове
лева 25880*—
Всичко платени дълюве лв. 4 0 8 9 5 3 9
Остава старъ дългь на сума лв. 57009*61

3. Всичко дългъ
ва общинската трапезария.отъ открива
нето до закриването * на 31 декември!
1923 г. възлиза (старъ дъягъ 57009 61
лева, новъ дългъ 9904-50 лева)
=
66914-15 лева разпределен-* между раз
ните кредитори както следна:

А. Приходъ:
1) II» квитанционната клига огъ 1
•втоиврн 1923 г. до 16 явуарий 1924 г.
отъка.^1647доЛ11848,лв. 120843-30
2) По вреигнна авансова
раапяека (взети дърва за слу
жащите) на сума
лв.
2220*—
Всичко лева 123063 30

Б. Разходъз
1) По оправдателните документи налравенъ разходъ оть 23 септември 1923
*0Д. до 31 декемврий 1923 1год. ва продуктн и др.
лв. 49888-65
2) Изплатени стари дъл
гове направени оть бившите
домакини къмъ разни лица,
Г
а именно:
а) па Василъ Церелинговъ
1571-—
б) на Ивавъ Бояджневъ
аооо-—
в) иа Периклн Хрнстовъ
3743*—
г) на общинската зеленчу
кова градина
1431-60
д) ва кооперации „Соци
алдемократа"
451120
е) на Мария Проданова
400-—
ж) ва Ангелъ Сгойковъ
220-—
а) ва Ивана Скорчева
109 —
в) изплатени заплати на
служащите ири трапезарията
за минали време :
За м. Юанй 1923 год.
1640 —
За м. Юлнй 1923 год.
5735.—
За а, Августъ 1923 год.
8826 —
За м. Септемврий 1923 г. 9680- —
Заплатени текущи заплати
За х. Октомврий 1923 г.
9455 —
За м. Ноемврий 1923 г.
9170-—
За м. Декемврий 1923 г.
8988'—
За м. Януарнй 1924 г.
3860*—
Всичко лева 122227*45
Наличность въ касата лева
835*85

и
а.
е.

Сума

За какви

И кога е направен*

лева

продукти

дългатъ

Иие в 'презиме на кредитора

о
•

;

*

А. Стари, дългове:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1С
11
12

Угнивъ Пановъ
Андрей Рейчивовъ
Никола Мйрчевъ
Нпкола Поповъ
Аронъ Меламедовъ
Халилъ Ахмедовъ
Инанъ Бояджиев»
Офицерска кооп. , Услуга*
Василъ Перелвнговъ
Георги Фотавкевъ
Атанасовъ
Пернвли Хрнстовъ

•. •

хлебъ
1921 година
1750 —
4747*— зелевчувъ XI. 1922 год.
477*—
V—VI. 1923 год.
88560
III—IV. 1923 год,
»
1221'—
месо
VII. 1923 год.
1735595
16/У1 до 28/1Х 1923 г.
»
3677*— бакалия
V - V I . 1923 год.
661*50
1922 година
.
4825 —
VII—IX.
1923 год.
млеко
1632-— свин. нает. V—VI. 1923 год.
100'рвба
VI. 1923 год.
19666*60 бакалия
16/У11 до 28/1Х 1923 г.
•

, •

Б. Нови дългове отъ вреовто на Д. Ж. Яннова:
13 Халилъ Ахмедовъ

•

6812*50

14 Отъ общин. бирнивъ
2220 —
15 По ведомост ь (Ат. Георгяевъ)
872*—
Всичко дългъ
66914-15

Огъ неколко учвтели отъ девическата
гимназия не издължили се къмъ трапеза
рията има да се събнрата лв. 1782.49
И оть учители отъ училищ
ното настоятелство за събира
не на сума отъ
лева 4373'—
А всичко суми за събиране лв. 6155*49

Приложение къмъ протокола:
1) Шесть неосребрени нередовни в непредадени на Д. Ж. Янкова авансови
разписки на сума 2686 лева.
2) Протокола отъ 11 януарнй 1923 г.

В. Действителния разходъ.
•аа подъраите трапезарията' отъ 1 октом
врий 1923 г. до 31 декемврий 1923 г.
аа продукти в заплата е лв. 89046*15
Прихода на абовати на тра
пезарията е .
лв. 78907-—
' Нааичяостъ продукти преда
дени ва Варнен, Окол. Учител.
Дружество по протоколъ отъ
1. I. 1924 г. възлиза на лв. 3135-10
Чиста загуба презъ това вре"~~
.ме възлиза на
лв. 6905-05

»

меео
га дърва
заплата

15/Х1 до 32/XII в 29 в
30/1Х 1923 г.
1923 година
XII. 1923 година

за предаването на инвентара, помеще-'
нието на трапезарията и наличности»
продукти на Варненското Окол. Учител
ско Дружество.
З а б е л е ж к а : Оправдателните доку
менти за повупка на 29 и 30 септем.
1923 година съ прапгвти къмъ септем
врийското дело и възлнзатъ на еума
672*60 лева.
Првелъ за председатель: Ив. Мйрчевъ
Предалъ домакина на трапезарията:
Д. Ж. Янкова.

Отчетъ
на Управителя на Общ. Лозовъ разсаднинъ за състоянието и извършената
работа въ него презъ изтеклия месецъ Януаряй т. г.
Времето.
ле на: 1, 5, 6, 27, 28 ж 30 число,

Времето презъ отчетния месецъ бе'
сухо, много етуденъ съ слаби снежна и
дъждовни валежи щ доста ветровито презъ
втората половина; >на месеца. Ся4гъ ва

а
дъждъ на: 10, 11, 16, 18 а 19 число,
всичкия измеренъ валежъ въ с н е » н
дъждъ презъ месеца е 19 литри на ва.
метръ. Огъ 12 до 23 число на месеца
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« нмало почти всеки девь иагда. Свлви
ветрове еъ духали на: 1, 12, 13, 14,
23, 25, 27, 27 в 81 северенъ студеаъ;
на 9 нзточенг, ва 11 чнсло северотнзточенъина 25 явуарвй северо-западенъ,
Ъзето общо времето ве благоприятству
ваше ва извършване ва полските работи,
«ащото падналите слаба дъждове в сне
гове не можаха да подготвятъ появата
•за оране н рнголване, а и големите мра..«ове в ветрове попречиха още повече.
Извършиха се следните работи:

I. Вь маточника.
Съ 77, вадннци презъ целия отчетенъ
месецъ се одровиха н порезаха главните
майки въ парцела № 4, а парцелите
Л6 № 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 25, 21
а 27 съ само порезаха отгоре, защото
мразътъ не позволи одравянето около гла
вините, всичко съ порезани 10,094 гла
вини. И.резавнте отъ главните лозови
пръчки се пренесоха съ каруцата до ра
ботилницата, почистиха, нарезаха на
нуждната дължина, сортираха, навързаха
ха снопчета и съхраниха съ 636 над
ници. Огъ парцелите Д« № 37. 13, 12,
7, 3, 6, 10, 11, 1 5 , 4 , 2 1 в една чссть
отъ 27 се получи долнето количество резяица по сортове: 1) Мурведъръ х Рупестрисъ Л* 1202 — 379,500 резника
1-класви н 72,800 резника И-внасни;
2) Рупестрисъ дюло (мовтикола) 78,20о
резника I-класни и 22,600 резвики IIкласни. Всичко 457,700 резника I клас.
• 95,600 резника II класни. За вързване на снопчета по 100 и 200 резника
е разходвано 43V» вгр. цинкова тель.

стопанската 1924—1924 г. ще се получатъ повече отъ миналата година 33200
ревнива първокласни и 23300 ктороклае.

VIII. Заключение.
Огъ до тувъ наложеното се види, че
вследствие на недостатъчна влага въ поч
вата, големите студове я мразове много
сезонни полеви работи не можаха да се
нзвършатъ ва време, а така еж що и прмбиравето ва лозовия материалъ отиваше
много мудно. Дивите главини-майви не
можаха да се порежатъ Гладко, 8»щото
мразътъ не позволи да се одровятъ гла
вините и почистятъ отъ заринатите листа
и прхеть. Не можиха да се почистятъ
плодниците и диви лозя, * да се реголва
местото за опити ва лозе и наторятъ
слабите парцели. Ако времето продъл
жава да е все така неблагоприятно за
извършването на полските работи, презъ
пролетьта ще се натрупатъ много нале
жащи полски работи.
Презъ м. Февруарий предстоят* да
се нзвършатъ следните работи:
1. Да се довърши прибирането на.
лозовия материалъ.
2. Да се почистятъ и порежатъ плод
ните в дввн лозя.
3. Да се рнголва местото за опитно
лозе.
4. Да се извадятъ и сортиратъ облагородените лози и маклура.
5. Да се продължи остренето, беле
нето в обгарянето на воловете и
6. Да се попълнятъ въ маточника
праздвнтЬ места съ положницн.

Странила $....,
Проверена е всичката риба изнесена аа
продавъ въ рибното тържище.
: •
Издадена съ свидетелства в пътвн
листове 88 произхождение в здраве ва
следните продукти отъ животински про
нзходъ: 200 кгр. свински косми, 151
броя овчи солени кожи, 1200 броя сухв
заешки и лисичи кожи, 450 броя сухи
солени телешки кожи, 220 вгр. създърма
м 150 вгр. наденици.
Ииаденн 3 свидетелства за правособстеенвость ва едъръ добитъкъ. Изда
дена е една ветеринарна книжка 8я пра
во продававие млеко.
Констатирано е едно бесно куче, ко
ето е ухапало де* лица, които съ вец ратен и на антирабично лекуване въ Оафия. Огроьеив съ 34 свигающи в безстонайсвя кучета,
Лекунанъ е всички» ваболелъ общин
ски добитъкъ.

Общинската пералня.
Извършената работа до 16 февруарит. г.
И
ви

Првсхт- Изпрана
етвувщи безплатно
парчета
днца

Дата

а
м

3
Щ

ам
о

т

11 ФВВВ-1924
12
»
13
14
15
16
•

&

615
725
693
736
790
790

45 13
15 53
40 30
50 12
60 13
30 115

Всичко 4254

240 241

58
68
70
62
78
145

II. Въ плодните лозя.
Въ плодните лозя времето ве позво
ли да се нввъргаагъ належащите сезонни
работи: почистване, торене и др.,

III. Разни.
На 24 в 25 януарпй съ 7 надници
съ събрани и изнесени негодните волове
отъ парцелите № 3, 6 в 10. Презъ це
лия отчетенъ месецъ съ 264 надници се
подостриха, обелиха в обгори долния по.д-стревъ край на 7761 колчета. За об
гаря нето са донесени 80 кола кастракъ
отъ лозовите нръчкн съ каруцата.
V. Приходъ и разходъ.
а) Пряходъ презъ месеца не е по•етапалъ. .
б) Рааходъ ва подържане и обработ
ване ва разсадника:
1; За заплата ва служащите по Гл. I
| 3, п. 11 б. — 3310 лева.
2. За добавачво възнаграждение по
Гл. П, | 40 — 8152 лева.
3 . За надници ва работници по Гл. I,
§ 31 и Гл. П; § 36 — 44954-50 лв.
4. За веществени разходи по Гл. II,
§ 3 1 , и. 5 — 1475 лева.
5. За фуражъ на конете но § 2,
4кункп» Т — 1650 лева. Или всичко
89441-50 лева.

VI. Обще състояние.
. Общото състояние ва разсадника е
много добро. До сега не са коизтатйра«вв аввавии повреди атмосферни, вля отъ
§>авня болести в неприятели. Огъ при
брания в съхраненъ лововъ материалъ
-отъ сорта. Мурведъръ се види, че презъ

Сведение
на Ветеринарното отделение за време
отъ 28 Януаоий 1924 г. до 3 Февруарми 1924 г. включително.
Презъ истевлото време въ градска
та скотобойва е исклано следния добитъкъ: 151 глави едъръ рогатъ добитъкъ
дали месо 22192 кгр. и 172 глави дребенъ добитъкъ дали месо 10252 кгр.,
или всичко 323 гласи едъръ и дребенъ
добитъкъ дали 32444 кгр. месо. Презъ
това .време е унищожено: 1 крава 40
вгр. огь Туберкулоза, 1 свиня 75 кгр.
отъ Туберкулоза, 1 свиня 45 и р . огь
Трихина в I свивя 21 кгр. отъ Цнстицеркусъ Целулозиеъ, или всичко 4 глави
181 кгр. месо.
Проверено е 5415 литри пресно
млеко. Взето е 5 проби пресно млеко
ва химическа анализъ, които се оказаха
вормални.
Съставенъ е едввъ автъ ва единъ
гоствлввчаръ, за гдето е завлалъ и готввлъ отъ свввята св месо, което ве е
бвло прегледано отъ градската ветери
нарна власт.., като му е събрано въ троевъ разиеръ кръвнината и представенъ
ва глобяване въ размеръ 500 лева.
Направени е* 24 ревизии иа рабо
тилниците в магазините, въ. които се
преработватъ и продаватъ месни консер
ва и 37 такива на общинските хали и
месопродавивците въ „Ся.тето"..
Проверени съ всички продукти отъ
животински пронзходъ, внесени в града
в кзвесени такива на градския пазаръ.

Варненско Градско Общин. Управление
Огеделенив Статистическо.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 3102
гр. Варна 9, Февруарнв 1924 г.
Съгласно протоколното решение огь
8 Де кей ври й 1923 година на комисия
та назначена по чл. 39 от Закова ва
пътищата за 1924 година а, надлежно
угвардепо от* мгь Министра Обществе
ните Сгради, Патищата и Благоустройст
вото, обявява се па г. Гражданите, пътноповиничари, пешаци и колари, че:
1. Най-високите съответни надници,
които да се прилагатъ на неизправните
тегобарн, съгласно чл. 39 отъ закова
за патищата да бхдатъ за 1924 г.
а) за простъ работнивъ отъ (80)
осемдвеетъ лева за гр. Варна и Про
вадия, вли 400 лв. за петь дни и (60У
шестдесетъ лева за селата отъ Варненс
ката в Провадийска околия; вли 300 лв.
за петь дни.
б) за коларя съ единъ и два коня
вли два вола ;.а два дни но (300) трис
та лева или 600 лв. за гр. Варна »••
Провадия и по (250) двесте петдесет/ь
дава нлн 500 лв. 8а селата отъ Вар
ненска и Провадийска околия.
•
. 2. Действителните съответни вадннци, •
по които да се събира превърнатата
задалжвтелио въ въ нари натурална

ййша;

<2&$ШШМл

шМШ^ллШ^шл^
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.(раб&га}тегоба'за.г^хпите„.на населени
места, па които пътищата съ сварше•вщ съгласно закона- за пътищата да*
:
еъдатъ:
. ^ ~г- ',,~'::»••••
'- •»
:-• я)в& простъ работаикъ"- ( 6 0 ) шее^де«етъ лева за целия варненски '• окръгът
б) за колари съ еди въ н два коня <
вли два вола (25и) • двеете петдесета\
лева за гр. Варна и Провадия и (200)двеете лева за селата отъ Варненската
ш Провадийска околия.
Огь кметството.

ХРОНИКА
На ОССВанкв писмото на Варнен
ската градска околийска комисия за на
станяване бежанците подъ № 122 отъ
7 того, умоляватъ се бежавците-бтлгари
отъ северна Добруджа, гомански поданввци въ сгокъ най късно до 25 того да
ее явятъ въ общинското управление, от
деление статистическо, за да бадатъ за
писани въ списъка на романските поданявци, българи отъ северна Добруджа.
анзущи въ гр. Варна.

Брой 93

«^ао.
Шряенски
Общински Веетникъ

Помолени даваме гластщость на за г
поведьтаЛ: 11 отъ 8 февруарий т. го*.
на Шуменския Оаражепь Акцизеяъ На-*
чалникъ съ която нарежда: .• ,- .,
,,

въ съставъ* председятель: ПанаВотъ Кърджиевъ и членове: Георги Дуплевъ и Михаилъ Няколовъ. Новата комисия работя
подъ-обща' канцелария съ първатл, а ще
се занимава- яо жилищни въпроси въ
района на V градски учу.ртъкъ.

1) Зл. въ .бъдаще .ве*ко лкце, коетог,
се нуждае отъ билети яа кинематограф*^
театъръ, вечеринки, забави, циркъ и прУ
се задължава съ заявление да се обръща1
въмъ надлежното акцизно управление а"
моли да му се даде служебна бележка,,.
но силата на която банката ще го спаб»
ди съ исканитЬ държавни балети, катоедвовремепно съ подаване на 8аавлението представи кочанните билети употре
бени отъ по-рано, ако е ималъ такива.

. Репзртуара на общински театръ за
Презъ седмицата:
• 1) Ш 21 т. м. Четвъртгвъ я Бжмбрриж: комедия въ 3 действия отъ 0 . ,
Уайлгь.
2) На 23 т„ н. Сабота „Най-глав
ното" комедия отъ Есреиновъ и ,
3) Неделя дневно „Лкщнф^ръ" (Ве- :
ра яли безверве) и вечерно „Баибера".
Постаннвка отъ Ив. Яневъ.

2) Банковите агентури а клонове-;
догдето просителя не представя огь над-;
лежното акцизно управление служебна'.
бележка веда да продава и предава ни-1
кому бллети.

Спорадъ вовия законопроевтъ за да
нъка върху общия доходъ не ще се об
лагата съ такъвъ, тия конто получаватъ
инвалидни, поборнически н др. пенсия и
тия, които иматъ годишеаъ доходъ до
30,000 лева. Оалагатъ се съ данъкъ за
тентиеми,. доходи и др., заведения при
доходъ до 50,000 лв. съ 4 % , съ до
ходъ 100,000 лв. съ 6°/о, съ доходъ до
150,000 лева съ 8 % , съ доходъ до
200,000 лв. съ 1 0 % и надъ 200,000
дева съ 1 2 % . Огь тоя данъкъ 60 на
сто взема хазната, 30 на сто общините
и 10 на сто окръга.-

За д а може комисията за Т. П. С.
да прокпнтр|ДИ[)а правиляостьта на раз-"
дадените шеста, вамолватъ се всички без
домници. получили и неполучили места,
да се явятъ при същата комисия за да
нопълнятъ специално приготвените за
цельта декларащй съ некрлко въпроса
най-къспо до 25 т. м. за да може въ
скоро време следъ разглеждането имъ,
«рмвсинта да се произнесе кому се след
ва да получи место и кому не.

3) Вс/Ъка седмица банколигЬ агонту-*
рн н клонове се задължааатъ да съоб».
щаватъ въ акцизното управление, какв»*
количество билети и на каква стойност**
са продала; какво количество и по ценв
са останала на лаце н отъ казво коли
чество и отъ но .колко лева имать нуж
да, за да се нареди за снабдяването иаъ
съ такива, понеже за въ бадаще акцаз-:
ните управления неиа да 8аверлватъ*
частни балети, а' вепчкн т служатъ съ
държавни такива, взеги отъ банката по
бележка отъ надлежните акцизни управ
ления.
..••:.

Очакваните електромери пристигнаха
въ електрическото отделение н следъ ка
то се оиредгла цената имъ ще се съоб
щи на гражданите ^уждающв се огь
такива.
._...-....
Чехословашкото консулство въ града
ни се закрива, като се премества въ
Русе.

; Наборната комисия за IV трудовъ
наборъ ще почне да заседава въ Варна
чяъ 11 Мартъ до 15 с. м. включително
въ болницата .Парашкева Ииволау".
Отноиандировани еж съ нареждано
отъ Дирекцията на Народното З ф а в е
т. г. Црофесоръ Петровъ в Д-ръ Вейсъ,
които водиха борбата съ думата, хъй
като болните 2 случая с а прекарали
кризата.

Четете Общ. В!шик

-

Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
отъ 1 февруарий до 10 февруарий 1924 год.

По решение на тукашната Окражна
Постоянна Комисия отъ 20 т. м-цъ, въ
града ни се откри к у р с ъ за подго-товка на касиеръ-деловпдителн въ коопе
рациите на Варненската околия. Заин
тересованите, подробни сведения могатъ
да полунатъ отъ Оаражвата Постоянна
КОМИСИЯ;

БОЛЕСТИ

.

За знание.; че изборите за членове
на градско общинските съвети въ ония.
общини, чиито съвети са разтурени, се
отлагатъ. Девьть въ който ще се произведатъ изборите ще се съобщи допъл
нително.
Всички банки, кооперации и Акц.
Д-ва отъ града и другаде, които са за
дължени да публикувай, балансите си,
века са взематъ бележка, че въ Варнен.
Общ. .веетникъ се публивуватъ при найигноенн цени.
.?.
Отъ I февруарий т. г. въ града яи
се, конствтувра- П-ра .жилищна комисия,
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