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Частни обявления и реклами:

Абонаментъ 60 лева годишно.

На III и IV страница на кв. см. 1.20 лв.
• за едно публикуване.

Единъ брой 1 левъ.
Всичко що се отнася за вестника, да ее изпраща
до редакцията, кметството — Варна.

На кв. см. 1*—- лева аа две иди повече
публикувания.
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Обсцнския Столъ.

то на субсидиите ще постигната
За тютюнопроизводители.
цельта си, като се дава по ведважъ
Отъ 15 т. м. се заиочна тегленето;
Когато общината беше въ ръце
или два пъти на деня. топла храна
на
тютюните
въ всеко село и градъ отъ.
те на комунистите, отъ проявената
на малките бедни и крехки създания.
комисия състояща се огь местния учя-:
имъ дейноеть като управници на то
' Председателя на Тричленната Ко
тель, за иредседатель, общинския кметъ
зи общеетвевъ домъ, тб откриха об
мисия г. Стояновъ оъобпщ това на
и двама грамотни тютюнопроизводители»
щински столъ, подъ предлогъ за оПредседателя на Училищното Насто
благодетедствуване нисшия общински
Тегленето на тютюните започва въ»
ятелство, който отъ своя страна от
ь-учителски переоиалъ и за реалиселото, или • града, веднага щомъ еащиге
несе въпроса до Варненското учител
зирване на известни печалби огь не
бъдатъ нлпезярани и денгуванн, като ще*
ско Д-во, за да вземе участие въ из
го за общинската каса.
се
нрави сметка отъ комисията до края
пълнението на тая благородна ивиТози общински столъ освенъ че , циатива.
на м. Лиуарий т. год. да привършат*не е работи лъ за пельтз, но при все
окончателно работата си съ тегленето.
На 8 т. м. се яви при председа
ки враалюченъ балансъ той осш.идъ
Комисията предварително ще изитлпява
теля назначената по уреждането на
съ .открити сметки, които' въпреки
въ точъ -и строго ще се придържа отъ
тоза благотворителепъ института деизвестната субсидия, която му се е
путация, на която се разреши. отъ,: , предписанията, лоджеци, въ шф&ашодо-на-—
,давала аъ^ставаяй—въ^^яжестаг на" ПйШц^Д~Жйзполз"ватъ салона въ кой
Министерството на Финансите — Дър
общинския бюджета.
жавни Превилегий, което казва че пред-.
то се помещаваше Общинския Столъ
седателя на комисията по нароченъ ку• Следъ това настъпи земледелския
заедно съ целия, му инвентаръ, до
рнеръ веднага изпраща на местния окрежимъ, който също е подържалъ
като си съградята собственно здание.
ржженъ илн окольйсаи акцизни начал
стола за същите цели, обаче следъ
Трапезарията ще бъде открита въ
ници, епнсъкъ обр. Л- 1 ведно съ про
една щателна проверка, се констати
скоро време.
токола за проверка на кантаря-децвналъ
ра че, както презъ комунистическия,
и всички съставени актове за констати
така и земледелския режими стола е
раните закононарушения. Възъ основа на
функционнралъ само за облагодетел
горнето се замолватъ г. г. тютюнопроиз
ствуване на малъкъ .кръжокъ хора,
водителите въ всеко село или града, да
привърженци на едните и другит*.
Съ
цаль
да
бжде
улеснена
провер
бждагь*готови съ ядпезирапето и денгтДнешната .Управа още при пое
ката на избирателните книжки, съобщава
ването на тютюните си за да може до.
мане управлението на този общесткрая на този месецъ комисиите да ирасе на г. г." гражданйтв-избиратели, че
венъ домъ и понеже си тури за за
върщатъ работата си съ тегленето.
дача въ управлението си да въведе
проверката на свщнгЬ кпнжкп, освенъ
въ редъ всички общински служби,
презъ работинте дни па текущия лесецъ
които завари въ плачовно положение
януарий. ще се. извършва" и прЬзъ след
и за да се спратъ по нататъшни из
ните праздннччн н неприежтетвенни дни:
лишни разходи намери, че по добре
На 19 того Богоявление само подиръ
#и било да се закрие общ. столъ,
на Управителя на Общин. Лозовъ Ра*-..
во лошото финан. положение на Об
обедъ огь 2—6 часа,
щината не позволяваше това, защото
саднивъ
за състоянието му и извършената.
На 20 того Иванов', день също презъ ,
чиновниците не можеха на време да
работа въ него презъ м-цъ Декемврнй
целия день. , ,
ези получаватъ заплатите, та се подър1923 година.
. На 27 того Недгьм тоже презъ це
жаше само за гбхъ, които се хранеха
лия день, На 31 того Атанасовъ день
ср^щу заплатите си. Днесъ, обаче об
Времето.
щината е редовна съ изплащането
целия день.
Презъ първата половина на м. Дезаплатите на чиеавеицигв си и като
Натоварените за цельта чиновници
кемврий
времето бе сухо и умерено-стутака съществуванието на стола ста
за горните дати ще бадатт. ло местата
дено,
а
презъ
втората половина влажно, '
ва излишно, защото не се посещава
си
на
разположение
на
гражданите
и
студено
и
много
ветровито. Падналите
ше вече отъ техъ и за да не се по
ще
извършвате
проверките.
дъждове
на
2,
4,
5, 9, 10 в 11 числа
държа за облагодетелствуване само
беха
оъвсемъ
недостатъчни
да подготвят»
Умоляватъ се прочие, гражданнтена неколцина и за който да се прапочвата за разработване — оране и рензбиратели да побързатъ и поднесагь из
вятъ излишни разходи, както съ
голване. Презъ втората половина вадеха
бирателните св книжки въ упоменатите
жравили предшедственните, днешна
дъждове и снегове на: 20, 21, 22. 23,,
въ заповедьта Л- 243/923 год. места за
та управа, предпочете закриването
26, 27, 28, 29, 30 и 31 число, всич
да бъдатъ проверени.. Всеки гражданинъ
на общинския столъ, вместо който
кия паднадъ дъждъ н снегь е 37.4 лит
къмъ който участъкъ е записанъ въ по
да се открие въ същото помещение
ри на квадратенъ метръ. На 21 число»
лицейския участъкь па ,с*щня ще под
трапезария за бедните ученици, като
презъ нощьта въ21]/2 часа падна градъ.
несе книжката сн за проверка.
е уверена, че само тогава отпущане-
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Яа 22 Декември валЬ първия снЬгъ. По
ледица надва на 30 число. Мъгла е има
ло само на 3 6 и 22 число, а слана на
19 Девемврвй. Буйни вЬтрове еж духали
на: 5 — юго-западевъ, на 9 и 10 северо-яаточенъ, ва 13, 14, 15, 20. 27,
28, 29, 30 и 31 число еевбревъ, ва 19,
22 и 25 чвсло ааиаденъ, на 23 чнсло
«реро-западевъ. Общо взето времето бе
неблагоириятпо за извършването на по
вечето сезонни полски работи.
Извършиха се следните работи:

I. Въ унорвнилището.
Съ 14 надници ва 12 и 13 число се
извадеха дивите укорепени лози отъ Шасда к Бераапдаерн 41-В първокласни 200
лози, второкласни 200, отъ Монтикола
3570 иървовласни, 700 второкласни и
отъ Муркедеръ 100 лози I класни и 40
дози второкласни.

II. Въ маточника.
Црезъ целия отчетеиъ мессцъ съ 121
вадницн се одровиха и поречзха глави
ните майки въ парцелите № № 25, 30,
35, 18, 19, 17, 16, 22, 24, 21, 15,
37 и 13 всичко 13440 главини. ИзрЬзавит* отъ главините логови пръчки все
кидневно се пренасяха отъ единъ работвнкъ съ каруцата до работилницата. Пре-.
несения лозовъ материалъ се почисти, нар*Ьза на нужната дължина, сортира, нанърза на снопчета и съхрани съ 727
надници презъ целия мвсецъ. Получи се
дол нето количество, резници по сортове:
• 1. Рипариа х Берландиерн 34 Е. М.
1-клас* 17500 резн.,- И-кл. „5870 резя.
2. Рипария х Берландиерн Телеки
1-класни 28950 резн., И-кл. 6900 резн.
3. Шасла х Верландиери 41-В 1-кл.
584200 резн., П-кл. 78200 резници.
Всичко: 1-класни 630650 резници и
П-класни 90970 резници.
За вървване на снопчета резниците
употребено е 60 кгр. цнвкова телъ.

- V. ПриходУ и разходъ.
8)

Приодъ преаъ «меца не е по
стъпил*.
: .' '
б) Разход* ва подържане и обработ
ване на разсадника:
1 3» заплата на служащите по Гл. I.
8 3,'п. П6 — 2 8 Ю лева.
2. 3» добав. възаагр. и др. но Гл. II.
§ 4 0 — 6672 лева3 3* нмници на работници по Гл. II.
§ 36,' п. 26 — 35526-50 лева.
4 Н веществевви равходи но Гл. II.
§ 31," и. 5 — 3752 лева.
5'. 3» фураж* на конете по § 2,
и> 1 _- 1550 лева.
Венко разходъ 50312-50 лева.
.

•

•

"

/

•

'

VI. Общо сьитояние.
Общою състояние на разсадника е
много добро, Огъ прибрания и съхраненъ
до сега *т6Ъ материалъ се види, че
презъ стопанската 1923—1924 год. ще
се аолтм отлпчеаъ материалъ-резници и
въ поЕвзе отъ миналата година, а именно:
1. Равария х Берландиерн 34 Е. М.
повече 21)00 резн. 1-кл. и 2000 р. П-кл.
2. Риаария х Берландиерн 420-А по-.
вече_2500 резн. Ш/ и 10000 р. П-кл.
3. Раиария х Берландиерн Телеки по
вече 6000 резн. 1-кл. и 3000 резн.'Н-кл.
4. Шасла х Берландиерн 41-В повече*
ПОО00 резв. 1-вл. и 18000 резн. И-кл.
Вси«о въ повече 180500 резници
1-власви и 33000 резници И-власви.

VII. Заключение. ••.•/.
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равно. Така общината ще може да дава
.ва*Варненските граждани доброкачественни облагородени лози на износни це
ни за поскорошвото възобновяване уничтожените отъ филоксерата прочути Вар
ненски лозя и ще се премахне престжа^ната спекула, която се върши съ разда
ваните отъ разсадника резници.
Въобще постоянното приежтетвие на
общината желае съ съдействието на Вар
ненските лозари и персонала иа разсад
ника на това положение, каквото му се
пада въ тоя лозарски край.
: ;Прел> к. Януарий 1924 г. предстоятъ да се извърщатъ следвите работи:
1. Да се продължи прибирането на
лозовия материалъ от"ъ маточниьа.
2. Да се почистятъ плодните лоза и
порежатъ слабите.
3. Да св реголватъ празднитЬ места.
4. Да се нзвадятъ, сортиратъ и съхравять облагородеяите лози.
>
5. Да се наторятъ слабите парцели, н
6. Да се подострят*, обелятъ, сбгорятъ и набнятъ коловете на лозите въ
маточника.

'/ СВЕДЕНИЯ -;•;':-.:;.
За дейноста на отделенията
при общината.
Водппроводно канализационно отделе
ние отъ 1—31 Денемврнй 1923 год.

По водопровода.

1) Издадени 18 позволителни за шк'
~' стродване ^ПЯ" частни водопроводнг-вя- Оп вздоа^ното се вижда, че въ васталацяи, 15 отъ които се скачиха съ'
висикоай отъ времето еж извършени
градската водопроводна мрежа.
. вевчи валежащн сезонни работи. Не
2) Поправиха се 5 градеси чешш иножая да се порежать й заровятъ сдана 28 такива канелките а на 23 се по-'
,бвт4 и «лади плодни лозя, защото падчистиха
отводненията.
'
налнг» дъждове ирезъ първата половина"
,
3)
Поправиха
се
сжщо
7
спирателнагна «кеца бехаеьвсемъ недостатъчни за
и 5 пожарни врана. •
подгогвяяе почвата за тая цель, сжщо
4) Провериха ее и изпитаха водв-;'
и яа реголване, а презъ втората поло- ;
мерите на 10 частни инсталации.
:•"'•
вина настанаха мразовете. По сжщите
1
. III. Въ облагородените лозя..
5)
Почисти
се
и
понрави
стария
воприияк не, можаха да се порежать, подопроводъ въ лозята м. .ДПашвъна".
чвеигь в наторятъ всичките плодни лозя.
Съ 17 надници на 14, 15, 17, 18
-6) Привърши се работата ио каптн-н* 19 число се почистиха плодните дози
До сега съ доставени отъ общинска
рането
на водите за Сесъ-Севмесъ'водО-;
въ парцели №№ 14 и 15, като се ос
та гора на разсадника 28500 кола на
проводъ въ Арабъ-чешае на 1-я каптажъ^
тавиха само пръчките, които на пролеть
лозвтЬ майки, ховто още презъ зимния
като се иззидаводната стая и се заночна
ще се режатъ за плодъ. Въ парцела
и пролетенъ сезовъ щебждатъ подостре
земленната
работа (изкопа за П-д каптажъ.
Л- 14 буква „Г" и ЯД" се аорезаха но
ни, обелени, обирани па долния край н
деветь реда за опитъ. Огъ почистените
поешеви (набити) до лозите — майка.
По канализациятя.
и порезаните лози се събраха ва калеми
Ще се вотаватъ на телена конструкция
и навързаха въ снопчета по сто съ 6
лшигЬ ва три парцели, за сравнение
1) Издадени. 16 позволителни за по
надници: 2700 пръчки димиатх, 1450—.
строяване на частни канализации, отъ
отдаването на колци, или на телена
намидъ, 850 — нисветъ, 300 —чаудга,
конструкция е по економачно.
• които на 8 е дадено диниа за построя
350 —• белъ марашъ е 350 пръчки
ване, а присъединени къмъ градската ^
Постоянното приежтетвие па общи
разни, всичю 6000 пръчки.
канализационна,
мрежа 9 частни инста
на» снета, пре всичко; че финансово
лации.
общшта е затруднена, презъ нднотолеI IV. Разни.
2) Почистиха се 11 шахти, 19 улнч-.,
,
то» построи ноне най-необходимите за •
I
ви
отоци
и 113 решетки . отъ градската
сега аради въ разсадника. То възприе
.. На I ДгкемврвЙ съ 7 наднацн ех
канализация.
;
•
щита на управителя на разсадника ва
извадени и унесени станалите негодни
егвйстнб облагородяване, което ще поч
. 3). Почисти ч се сжщо устието на глав
колове отъ парцела Дг 26. На 26 и 27,
не
още
лразъ
тая
пролегь,
като
даде
ния
. събиратеденъ каналъ и отворите на
съ две над |нцн ведно съ каруца съ пре
бешатно
резанци
и
укоренище
ва
старнте
каналя на ул, „Царибродска** .
несени 16 кола п4сгвъ въ хранилището
?н
,
Габровска".;
,у ,: .:.
доирсввте
коойрации
по
100000
'
до
т
ва лозовит | пръчки. На 4 и 20 до 29
2
О
Д
Ю
0
О
:
резнваа
и
на
опитай
лозари
цо
Декември 1 43 надници с* подострени,
4) Поставиха се 11 нови капаци на50,000 до 100,000 резиика да облаго
обелени и бгоренн на долния край 1568
кинал. шахти..
.- .:•..-.о;:;
колчета. 1< езъ целйатьотчетвнъ месецъ роди* и отнедатъ I подъ ръководството,
5) Направи се една нова бетоннаувшааието в контрола яа разсадника
се пренес Па отъ общинската гора, лФа: шахта на < улица „Царибродска" за от->
и свок: средства, а-на есень: получени-. : *водняванетоГ! на:' вовошосиравата улица-' *
чарата* ;^ разсадника 25100 .колчем^
за*дозвт* ;1айка..-,..- ., • ';,'.. "У. ^ \'г\ ^.облагородена. лозя} •да.поделатъ По
•отъ гарата.•?••-.-^ •'/>•••>• •;...> .>••:: ..-,•;,•,.. V ' ; ;
'^-;5-в

да

Врон Ш>.
6) Продължи се новостроящата се
«аналнзациа на .ул* ,Д?одопв'* отъ ул,
„Св. Атанасъ", къмъ ул, „Вардаръ".
За* елентричвцкото отделение н Цен
трала презъ м. Декемврий 1923 г.

; Щ>езъ изтеклия месецъ постжпиха 48
.заявления за нови и 36 за допълнителни
внсталацип, отъ които едни се уважиха
а други не въ зависнмостъ отъ енергията
еъ която разнолагатъ съответните тран
сформаторни постове.
•* Провериха се въ изпитателната стая
за електромери въ Електр. Отделение
1 Г нови електромери, системи удобрени
отъ. общината) и се поставиха на безелектронерпи инсталцяв; също' се прове
риха и 8 стари електромери, чиито соб-ственици се съмняватъ въ показанията имъ.
•По нодадеии заявления се прехвър
лиха 11 партиди отъ едно лице на друго.
Поради напущане на здание или стро
ене закриха се партидите на 6 клиенти.
Постжпиха 4 заявлянвя за пломби
ране излишните лампи въ домовете или
заведеваята на Варнен. граждани и петь
, за намаление на излишни свещи.
Сжставиха се три акта за нарушение
заповедите на общината № № 208 и
216 относно употреблението иа дворни
н витривни лампи и два за нарушение
правилника за електрическите ипстадации
на гр, Варна.
" :Оледъ нанравяне разпределение от
криха се .10 нови партиди.
Скачиха се 50 нови и допълнителни
инсталации съ градската електрическа
.мрека.
"* Енергично,г се~сБбиратъ сумите ' за
електрическа енергия изразходвана отъ
клиентите на- електр. отделение.
Работи се усилено по и з д ъ р ж а н е градската електрическа мрежа и частните
-въздушни и кабелни съединения.
;През изтеклия месецъ е изразходвано
едно количество отъ 53,680 кгр, газйолъ,
а добита електрическа енергия 85,880
киловатъ часа.
Ветеринарното отделеоие при Варнен
с к а т а Градска Община за време отъ
24 XII до 30 XI11924 г. включително.

:•, Презъ истеклата седмица въ град
ската скотобойна е исклано: 189 глави
едъръ рогатъ добитъкъ дали 16393 кгр.
месо и 588 глави дреббнъ.добитъкъ дали
1«3393 кгр. месо, или всичко 777 глави
•едъръ й|дребевъ добитъкъ дали 39545
кгр. месо. ЦрЬзъ това? време, е унищо
жено: 1 свиня 40 кгр. отъ Цвстицеркусъ
Целулоза* 1 ; волъ 178 кгр. отъ Уремия
и ; Первтонит 1 . свиня ' 82.; кгр. •- отъ
Трихина и 1 волъ 120 кгр. отъ; силно
истощенве и : мършавость.
'
~
•; Проверено , е 7550 литри пресно
млеко. Съставевъ е единъ актъ на единъ
ллекопродавачъ-за неманне на санитарногветервварна книжка- и единъ актъ на
единъ млЬкопродавачъ на уводнено млеко,
«оето е унищожено на самото м4сто.
Унищожено^ \1}г литри * пресно- уводнено
мзйко.
;* Съставени еж 3 акта" на стопаните
на свини и .кокошки, които нематъ нуждните свидетелства за :: произхождение и
«драве.
""
4 ' " '.
"" *

Варненски Общински Вестник.

Огразштг&

, Направени с* 34 ревизии на рабо
Варна за време отъ сключване договора
тилниците и магазините, въ които се
до 31 мартъ 1925 година.
, ;
нреработватъ и продават* месни кон
Първоначалната' цена и залогъ- за.
серви и 38 такива на общинските хали
•всеки дюгенъ но отделно ще се опре-и месопродавниците въ„Стпето".
дели въ деня на търга- отъ тържна: ко- Проверени с* всички продукти отъ
мисия]
животински произходъ внесени въ града
Изискватъ. се' документи по закоаа:
и изнесените такива на. градския пазарь.
за бюджета, о т ч е т н о с т ь т а и пред
Проверена е всичката риба изнесена
приятията.
за продаване въ рибното тържище.
Огъ Общината;
Издадени еж 4 пжтни листове за из- носъ въ вжтрЬшностьта па Царството:
142 броя мокро солени овчи кожи. 170
Варненско Градско Общнн, Управление"
кгр. свински косми и 45 кгр, създърма.
Издадени съ три свидетелства за'
ОБЯВЛЕНИЕ
правособственность па . едъръ добитъкъ.
• ' ' '*
' № 8 1 3 '" , '..". «••••*' ,
Констатирано е едно бесно куче, ко
гр. Варна, 12, Януарий 1924 год,
ето ухапало едно лице и е иенратено на
антирабично ловуване зъ София. Отро
Варненското Градско Общ. Унравле,,
вени съ 40 празноскитающи безстопанние дава гласность на . слЬдното писмо1,сви кучета.
: на Българската Народна Банка Цен-,.
ЛЬкуванъ е всичкия заболЬле общин
традно Управление подъ Л; 31290 отъ, ;
ски добита!».
10 Декемврий 1923 година до Мини-и
стерството на Вжтрешниге Работи и Ца-,,
родното Здраве изпратено до общинското.
управление . огъ Варненското Окржжнф .
Жилищната комисия презъ иесецъ Де
Управление въ нреписъ съ надписъподъ...
кемврий м. година.
Л: 53 огь 3 того:
Постжпили молби въ комисията
„Управлението на Българската На
отъ които:
всичко 340
:
родна
Банка моли Министерството на, 1) Анкетирани
100
Вжтр4шните
Работи да нареди на око-•
3) Анкетирани й настанени
140
лийскитЬ
началници-да
се разгласи ме- : .
3) Оставени безъ послетствие
57
жду
населението;.
чрезъ
общинските, у-.
4) Образувани жилищни дЬла
43
правления,
че
съгласно
Укава
№ 82 отъ
Насрочени за разглежданне жилищни
6
Декемврий
т.;
г.
обаародванъ
въ брой,
отъ които:
. д*ла всичко 55
204 т ъ 3 т. месецъ на Държавенъ ве-"
1) Решени
48
стникъ, всички касови бонове и банкноти, •'
2) Отложени
7
печатани въ Петроградъ; Берлинъ, ЛаВп- '
цигъ, Мюнхенъ и Лондонъ, пущани въ *
обръщение презъ разни вреиена, ще бжОбщинската пералня.—
датъ обменени отъ; Българската Народна
Извършената работа презъ изтеклия и
Банка съ новите печатани въ-Америка
текущия месяци. ,
банкноти.
Обмената ще трае* до 15 Априлъ :
ш
•
1
Прис&т- Изправи
«е
1924 ГОД., въ който срокъ притежате
ш
Дата
етвующи безвлатво
«с •. •япао '
лите на всички стари банкноти съ длъж
парчета
лица
«
ни да ги представятъ въ Българската. Г
Народна Банка за разменяване.
730 12 77
22 Деш- 923 .89
Съ необменените до тая дата касови
490 53
24
53
бонове и банкноти ще се постжпва съ
598 32
5
37
25
и
гласно чл. 11 отъ закойа за Българската
630
45
—
45
26
я
Народна банка, като сумата по.техъ ще
630 39
9
48
27
У}
се ввася въ приходъ на Държавното
689 57 —
57
28
съкровище".
•
" 4 9 5 28 —
28
29
я
Огь. Общинското Управление.
690 48 12
2
60
3
4
5

Януари 924
»

58
78
90
Всичко

730 40 18
850 38 40
870 40 50
7402 432 211

Варненско Градско Общнн. Управление.

Обявление
;
№ 669
'•••
гр. Варна, 11 януарий 1924, год. :
. .На единадесетия приежтетвенъ: день
отъ публикуване настоящето въ Държав
ния Вестникъ, въ 9 часа еутрипьта 'въ"
помещението на Варненското Окр. Фи-;::
нансово Управление (зала „Съединение'*)
чрезъ търгъ съ явна конкуренции ще се
почне отдаването подъ •; ваемъ : Обви. ри
барски и месарски дюгени при халите
въ 1,11, Ш , ГУи V у ч а с т ъ ц и ^ гЩе !

-

ХРОНИКА
На основание чл. 64, п. 24 отъ за
кона зе градените .общини и чл. чл. 4,
5 и 6 и последующите отъ закона за
праздпичпите дни и неделната почивка,
съ заповедь Д» 244 отъ 27 XII 923 г. '
се нарежда всички заведения, театри, ки
нематографи и др.. увеселителни места.
въ празднични дни да бждатъ безусловно
затворени до 11 часа преди обедъ.
Нарушителите на заповедьта ще св
наказватъ съгласно наказателния завонъ.

Лредъ вкдъ настжаилите мразове,
напомня се пакъ на гражданите давзематъ воички. предпазителни ? мерки за за- .
пазвано огъ замръзване.:частните, си во-;
доразалонения, г.к\:-!С5.1 •<-* -:. - '. ' ^;-"-:

^т^ш^ШлШ^шЛжм^^ашштлтг^^^мА. ют

Брой 9 0

Варвгевска Обвйнс&й Вествивъ

Понеже Цариградъ е обавенъ за заразенъ огь Чума взети ех мерки спремо пътниците, като идящвте огь тамъ,
да. се явять вь санитарното отделение на
общината на медицински нрегледъ, а пас
портите вмъ ще се задържатъ въ отде
лението ведно съ едно капаро отъ 400
до 500 лева.

Срона за подаване на декларации за
данъка върху общия доходъ е до края
на т. м. Ян уарий, следъ която дата не
се приематъ. Както държавните тъй и
общинските чиновници се освобождаватъ
отъ облагането имъ съ данъкъ върху
общия доходъ върху заплатата имъ и до
бавъчно възнаграждение за 1913/1923.
Ще подаватъ декларации само тия чи
новници които иматъ странични доходи.

Министерството на Войната съ едно
окръжно съобщава до венчкн Оврхжнн
Управители да наредятъ за разгласяване
между гражданството, че лансираните
слухове за легионерите въ Франция, ко
ито се уволняватъ за да дойдатъ въ Бъл
гария е требвало да нскатъ предвари
телно разрешение отъ Министерството
ва Войната е съвършенно неверно. Все
ки е свободенъ да се върне въ България.

• вяжагаод1®

-:

-

31 |
21Т

инга-шеейтазн

ннь-мвевйве
1

•

иаоно*к

•

• " '.

оо|

илзов
-*оЛвн ш Л Л ^

О

..••! -

00

|__

\айщ

О

пшекод

а

О

•>| I - .

иИйХХ

\<

н
н

Варненски Окркженъ Санитаренъ бюлетинъ за развоя на разните болести
въ Варненски окржгъ до 5 Януари т. г.
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Съобщава се на г. г. гражданите,
че всички ония които иматъ безъ електромернв инсталации н не ек внесла I в
I I вноска за електромери, да] побързать
и стОрятъ това въ срокъ най-късно до
20 того, защото следъ тая дата — тока
ва всички не изпълнили това нареждавне ще бхде спиранъ безапелационно е
оезъ всеко друго предупреждение.
Съобщава се 8а знание, че търго-вет$, КОИТО беха насрочени за 14 того:
1) За доставката на материали за
електрическата мрежа на града.
2) Отпечатването 100 екземпляра
общнн. бюджеть в» 1922/23 год.

Бюлетин з а движението на заразителните болести в града.
от 20 декемврий до 31 декемврий 1923 год.
Всичко от
00Има Забо
Ум
нач, на
ше лели здра- рели ста епидемият»
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Санитарно отделение.

;БОЛЕСТИ
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СО

Скарлатина; Варненска Санитарна
околия, Варна 3 2 ; Русларъ 1.
Арнаутларска Саниг. околия: Старо
Орехово 2; Бела 1.
Беленска Сан. околия: Яйла 7.
На втория день на коледа Н. В. Ца
Градинарска Сан. околия: Аптараря придругенъ съ брата си квязъ Кизавъ 2 ; Комарово 5 ; Демврхаплий 1 ;
рилъ пристигнаха въ града ни и се черЮнусъ-Бунаръ 3; Асъмъ-Бейлий 3.
хуваха въ църквата я Св. Петка" въ ко
Козлуджанска Санит. околия: Кара
ято се отслужи архиерейска служба.
Юсеинъ 2.
. Съобщава се на нвтересующите, че
Кюпрю-кьойска Санит. околия: КараМинистерския Схветъ разрешава на ро
Ахмедъ махле 11; Кованлжкъ 1.
дителите на студентите въ Германия да
Новоселска Санит. околия: Ченге 4 .
взпращатъ хранителни припаси до 10
Провадийска Санит. околия: Прова
ъгр, месечно, които се освобождаватъ отъ
дия 9 ; Султанларъ 4 ; Тестеджий 3 ;
износно мито, като изпращането да ста
Крнвня 4; Невша 2; Кадя-яьой 6; Сннва въ колети до 5 кгр., т. е. два коле
дедъ 2.
та месечно. Срока ва министерското по
Шаджкьойека Санит. околия: Т. Арстановление е до 1 Юлий 1924 г., следъ
наутларъ 1; Курвутъ 1.
която дата то" се счита отменено.
Еоремнт Тифъ: Варна 1 2 ; Асъмъ
Бейлий 3; Провадия 6; Кривия 1; Сул
Общинския театьръ, на 17 т. м. Четтанларъ 1.
въртавъ ще представи пиесата Великия
Галеото. На 19 й Сабота дневно коме
дията Библиотекаря, вечерно Силата на
мрака. На 20-й Неделя дневно Служба
хонцщ вечерно Господаря на живота.
Презъ училищната ваканция за праздниците се дезивфевтираха всички учи
лища въ града, включая и военните та
кива, а отъ 16 заиочва нзвъпванвето на
всички ученици, които са прекарали ва
канцията си вънъ отъ града.
Презъ миналия месецъ Декемврий
отъ града ни съ ее изселили 13 дома
кинства отъ 31 члена, а св се пресе
лили 107 домакинства отъ. 240 члена.

. .

"1 !

га.г:щ

Умрели по въвраст

3) Доставката на 10,000 екземпляра
вестникарска хартия, и
4) За продажбата на 400 литри ябълкова ракия добита отъ плодовете на
общинската овощна градина, не се съ
стояха, по неявяване на конкуренти.
Насрочванието имъ за втори пжть ще'
баде въ най-скоро време.

рий 1

< За всеко спукване ва тръба поради
замръзване, което става причина за без
полезно изтичане, на вода, стопанина освевъ че ще баде принуденъ да заплати
вь троенъ разнеръ изтеклата вода, но
ще му бъде съетавенъ автъ н глобенъ съ
500 лв. съгласно чл. 14 отъ правилника
ва изворната вода на града.

месецъ
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