Год. XXXI.

Варна, 29 Ноември 1923 г.

Брой 85.

ВАРНЕНСКИ
Иодавя, ВлтрЕьовсозкат» -"трлдозка, О б щ и н а .
И З Л И З А ВЦВКА СРЯДА.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА Ш или IV СТРАНИЦА
Официални: на дума по 1 левъ;заглавие,дата н
подпвеъ по 3 дева.

Абонаментъ 60 лева годишно.

Единъ брой 1 левъ.
Всичко що се отнася ва вестника, да се напраща
до редакцията, кметството -— Варна.

^ Частни: ва дума по 1 дева, а яа кв. см. по 1*60 д*.
За I иде II страница — удвоено.
т

ЗслсйчуКоВашгь адаЗшш.

, то св, помещаваха въ главните квартали
на града, а бедното население даже ве
Знае се, че, общината притежава зе
чувстваше това, но впоследствие тия
ленчукови градннн въ местностите „Ортри магазини ставаха 6 и 8 и провик
та-Чаиръ", „Пейннрджнкъ" до депото н
наха въ най затънтени^ кътчета на
др електрическата централа, на които
града, отъ кадето бедното гражданство
цространственностьта е около 800 дека
се ползваше съ ефтинъ йеленчукъ. Пъкъ
на. Изхождайки отъ началото, че дей- не само бедните но и цйль градъ може
ностьта на управата се изразява въ де
да 8аевидетелстьува, че тази годива все
лата, тричленната комисия счита за
ки вкуса отъ плода на общ. зеленчукова
нуждно да даде отчетъ предъ граждан
градина, на много по ниски цени отъ
ството, чрезъ вестника св и за политиката
назарннгЬ. Ако невой артикулъ се свърш
си въ стопанско отношение, въ какво
ваше или ве засетъ, както казахме защо,
положение се завариха градините следя
общинската управа св доставяше такъвъ
9 юний и въ какво съ днесъ.
въ големо количество и разпродаваше на
гражданството ва коствеппата му цена,
При цовцаце; управлението на общибезъ печалби, само да бжде по-ниска отъ^
-ната,""днешнатаг-управа-яамегри че тозн*
пазарните и се задоволи гражданството
общински инотъ се стопанисва направо
Макаръ, че бившата управа.е нама
отъ нея, целейки подпомагането на бед
лила обработваната * площь на зеленчу
ното гражданство съ намаление скдпо
ковите градини, [разходите наднвнаватъ
тната по отношение на веленчука, обаче
сумата
800000 лв., но благодарение на
впоследствие се оказа, че тая политика
своевременно
взетите мерки отъ днеш
на миналия, режимъ е целела предимно
ната
управа
за
съразмерното определяне
партийни и лични интереси,' а граждан
цените на получените продукти, постъп
ството оставаше само да мисли, че ще
ленията, освенъ че покривате разхода,
се направи това за него. '
' я' Какво можеше да се очаква въ ре но н ще остане известна, макаръ н мал
ка печалба даже като се изключи без
зултата, когато по'гол4мата часть отъ
платно раздадения зеленчукъ на разните
този имотъ бе дадеш? подъ наемъ и озембедни дружества и сиротопитадища въ
лени съ по 40 декара по видни друж
града, които възлизатъ на сума около
бата, между които се числи и бившия
40000 лв., а иначе при лошото финан
йодпредседатель Иванъ Жековъ.
сово
положение на общината,и лошата
Като така резултата отъ. тъй малко
стопанска
политика на бившия режимъ,
засетата < площь веможеше да вадоволи
щеха
да
бадатъ
и зеленчуковите градини
единъ градъ' като Варна* освенъ това,
въ
тяжесть
ва
общинския
бюджетъ.
отъ по-важните артикули, като: карто
Понеже този общински вмотъ заслу
фи, лукъ,. чесънъ, сладъкъ пиперъ н др.
жава внимание, то се взиматъ мерки за
беха много по-малко васети сравнително
идната година да се направи разшире
друга година. Това е направено умишние на градините в се васее най-разноленно за облагодетелствуване на тукаш
виденъ и въ изобилие зеленчукъ, който
ните градинари колеги на поменатия Иванъ
но цената си да конкурира пазаря и
Жековъ, който по професия е такъвъ,
ограничи безогледната спекула яа ту
и обзавеждалъ градинитеч не позволилъ
кашните зеленчукопроизводители. Оавенъ
да се сеятъ по-вече отъ по важните
това общината . ще има възможность
артикули особенно картофите, за да не
чрезъ откриването, на още неколко общ.
страдатъ интересите му. Въпреки това,
зеленчукови
магазини, не само да задо
съгласно законите за градските общини
воли
бедното
гражданство, чиновници и
при двескашните особни условия, прн
пр.,
но
и
да
реализира
едпа по чувст
конто се развива вашия стопански живителна
печалба.
вотъ, днешната тричленна комисия още
при постъпването си прибегна къмъ нор
миране цените ва продукти отъ първа
необходимость за поефгиняване на живзтя, за да облекчи положението иа бед
ните, които изнемогватъ при днешните
Председателя на Тричленната ко
трудни за живота условия*,
мисия П. Сгояновъ, на 22 т. м. за
мина за София, за да изясни на ме
Само три общ. зеленчукови магазини
родавните
кржгове безнадеждното
се завариха за продажбата на продук
финан. положение на общината и да
тите отъ общ. зеленчукова градини, кои-

О ф и р а д с в о 0ш3слъ.

издействува отпущането на сумите;
които общината има да получава отъ
държавните учреждение за да по
срещне дълговете си спрямо чинов
ниците най-главно. До завръщането
на Председателя се вамества отъ
Подпредседателя Ив. Мирчевъ.
Подпредседателя на Тричленната
комисия От. Николовъ, на 25 т. и.
замина за София, като делегатъ на
тукашното запасно офицерско Д-во
ва конгреса на запасното офицерство,
който се откри на 27 т. к.
Предъ видъ оскъдните средства
на общината, се умолява Варненско
то гражданство, пакъ къмъ съзнатедность, на което, ако му е невъзмож
но да подкрепи общината и нейната
управа съ друго, то да не я пре
дизвиква поне да прибъгва до при
нудителни мерки.
Никой гражданинъ не се сЪща
да се издължи къмъ общината, като
заплати следуемото му се къмъ а елек
трическото отделение и когато стане
нужда да имъ се спре тока и се
лишатъ отъ електрическо осветление
се разнасятъ протести и' упреци противъ общ. управа.
Пека се запомни, че съ нередов
ните платци на общината ще се
постъпва така.
На артиста отъ Народния театръ
въ София Владимнръ Николовъ,
по случай 25 годишния му юбилей,
който св даде на 27 того съ пиесата
„Отело" отъТПекстръ, Варненската
Градска Община съ театралния ко
митета и артистите му поднесоха
СВОИТЕ поздравления, единъ букетъ,
900 лв. въ пари и две бакжрени
тенджери", които му се предадоха лично
отъ Председатели на тричленната
комисия ГГ, Стонновъ, намиращъ се
въ София този день.
Съобщава се за знание, че съ •
гласно телеграмата 'Лг 9274 отъ 14
того на Министерството ва В&трешнитв Работи и Народното Здраве, за
председатель на Варненската Окр.
Постоянна Комисия, вм|сто подали'*
оставката си досегашни* т а к ъ в ъ
Отефанъ Георгиевъ е н а з н а ч е я ъ
Иванъ Поповъ, който прае ивскьпа
на д.тьжность.
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Варненска Общински В е с т н и к ъ ^

фия. Отровени са н убити 27 кучета,
отъ гноекръвие и 1 свиня 30 кгр. отъ
2 котки.
•/.
цистицеркусъ целулозе. •;
• ,
Лекуванъ е всичкия ваболядъ Общвв.
Проверено е 8003 литра мляво. Съ
, за продажба на 800 литри ябълкова ра
ски
добитъкъ.
..
ставени са 3 акта за продажба на уводкия, добита _отъ тазигодишната рекоата
нено млеко. Конфискувано е и предадена общинската овощна градина въ меВодопроводното и каналнзациозно
• но въ градското сиротопиталвще 20 лит
>...-.• стностьта „Пейнирджикъ". ;?
',... отделения.
;;
ра млеко.
,-.
V
Чл. 1. Варненската градска община
Съставани съ два авта за продажба
По водопровода.
продава на новъ С-о около 800 литри
на.
риба
изъ
града.
Направени
съ
32
равня, добита отъ ябълки огъ овощната
ревввии на работилниците и магазините ••- *: 1) Издадени, 7 позволителни за по
градина въ местностьта „Пейнирджнкъ"
строяване на частни водни инсталации
въ които се преработва и продава месни
•^ превъ настоящата 1923 г.
4 отъ които се скачиха съ градската
консерви и 27 такива на общинските
Чл. 2. Първоначалната, цена на граводопроводна мрежа. .
хали и месопродавницитЬ въ ситето, Про
дусъ ракия е 0-80 лв.-}-2% следуемото
верени са всички продукти отъ живо
2)' Поправиха се 4 улични чешми е
• се градско право, а приблизителната стойтински происходъ, внесени въ града и
направени вапелките на 13 такива,»
ность е около 29000 лв. Залогъ за праизнесените такива на градския пазаръ.'
на 5 частни чешми се провериха во- •.
воучаетяе въ тарга се изисква 1 0 % въ '
домерите.'"
. .
Проверена
е
всичката
риба
изнесена
банково удостоверение, или 29,000 лева.
за проданъ въ рибното таржище. Изда
3) Поправиха се отводненията на 4
Чл. 3. Търгътъ ще се произведе съ
дени са свидетелства за износъ въ ваградски чешми и се отпушиха задръсте
явна конкуренция на градусъ ракия въ
трешностьта' на царството на следните
ните
стари водопроводи въ лозята яП1аш.
помещението на Варненското Окражно
продукти отъ животински происходъ: 60
къяа*
и ^Теве-Караачъ". '.,..,.: ( ..'?- ; Финансово Унравнение, по представена
кгр. говежди чарва, 202 кгр. солени
мостра отъ ракията.
4) Поправи се сащо водопровода ва
овчи чарва и 180 броя сухи овчи кожи,
Добруджанския
вварталъ.
*
Чл. 4. Продажбата на ракията се
Издадени са 12 свидетелства за праизвършва и по части, но не по-малко огъ
вособственость ра едъръ добитъкъ.
5) Почистиха се изворите и водни*
50 литри на ляце.
>
стаи при с. Русларъ, Соукъ-суларъ в
Констатирани са 3 случая бесни ку
„
Теке-Караачъ, завърши се и работата по
Чл. 5. Купувача на ракията е длъчета, които са ухапала 3 человека и
поправката на водопровода при, село
женъ въ тридневенъ срокъ отъ съобще-(
последните се йпратйха на антврабич•
Елечъ.
ннето му за утвърждението на търга, да
но лекувание, въ София. Отровени са 34
се яви въ Общинското Управление, гдето
6), Свърши се земленната работа
кучета. •>
-..••.. ,...-• -. ... ,• ^
ще се измери ракията отъ комисията по
(изкопа) за продължение водопровода въ
количество въ литри, а по качество въ
кварталит4: Максуда, Песъците а Па
отъ 12 18 Ноемврнй т. г. включително.
градуси и му се предаде следъ като 'за
мучната фабрика и се започна тававато
Презъ йстеклата седмица въ град
плати напълно стойностъта и съ следуе.
а по каптажа на водите въ „Арабъ-чешае"
ската скотобойнае исклано: 217 броя
анте се 2°/о градско право и гербовъ
за водопровода на Сесъ-Севмесъ*
*
едъръ рогатъ добитъкъ, далъ 25869 кгр,
наяогъ по обгербване тържните книжа.
меео* и 1341 улава дребенъ добитъкъ^
По канализацията^^
^
Чл. 6. Предаването на ракията стави
^алъ
24401
кгр.
несо
ида
всичко'
е
йс' франко общинския складъ изцело спо, 1 ) Дадени линии и позволителни ^з»
клано 1558 глава едъръ й дребенъ до
• редъ купеното количество.
построяване 3 частни канализации, КОЕТО
битъкъ далъ всичко, 50270 кгр. иеео.
се и: присъединиха съ градската канали
7. Не се допуска покупката да става
Презъ това врейе е унйчтожено: 1 сви
зационна мрежа. ,
•-;••••
чрезъ компенсация т. е. чрезъ прехва
ня 30 кгр. отъ' цистицеркусъ целулоза и
щания на вземания отъ общината. ^
1 волъ 157 кгр. отъ уреиия.
2) Направи се 18 м. изкопъ, за ка
Чл. 8. За нарушение, който и да било
нализиране
една часть отъ улица ФелаПроверено е 5188 литра млеко. Съчлевъ -отъ настоящите поемни условия,
ретова.
."
,~.
ставенъ е 1 актъ за продажба на уводспрямо купувача, се постапва съгласно
нено млеко. Конфискувано е 25 литра
'3) Поарави се канализацията на от
разпоредбата на общите поемни условия
уводнено млеко,, което се предаде въ
ходните места па централната градвяа, ,
и закова за бюджета, отчетноетьта н
градското сиротопнтадище. ,.
почистиха се 62 улични <)тоци и се по- л
предприятията.
ставиха
5 нови капаци на канализа
Съставени съ 7 акта за продажба
Чл. 9. Настоящите поемни условия
ционни
шахти.
{'
на свини на градския пазаръ, безъ сви
съставлявате неразделна часть отъ об
детелство за произхождение и здравие.
щите поемни условия я закона ва бюд
Жилищната комисия за времето отъ
Съставени са два акта за амбулантжета, отчетноетьта и предприятията.
1 до 31 Ноемврий т. г.
на продажба на риба изъ града. Кон
гр. Варна, 21 ноемврий 1923 г.
фискувана е н- предадена въ градското
I. Постъпили молби въ комисията
енротопиталище 13 кгр. риба.
., • ' Тържна Комисия:
'
,
всичко 399 |(
Направени са 26 ревизии на рабо
Председатедь: П. Стоиновъ
отъ които:
^
4
:
тилниците и магавиннте, въ които се
1. анкетирани
"^
\Щ '•
преработва и продава месни консерви и
• '
Членове- I Ст* Н и в о л о в ъ
2. анкетирани н настанени •'.'. ^
29 такива на общинските хали и месо*.\ Ив. Мврчевъ
3^ оставени безъ последствие
•'••$•
продавниците въ ситето.
4. образувани жил. дела
^*
Проверени са всички продукти отъ
II. Насрочени за' разглеждане дЬла
животински происходъ, внесени въ града
.• ' /
всичко Ш •
й изнесените такива на градския пазаръ.
за дейностьта на отделения
отъ които:
Проверени е ьеичката риба изнесена за
та при общината.
1.
решени
"
"*
проданъ въ рабното тържище.
Ветеринарно отделение отъ 1 до И
' 2. отложени
...
' **
Издадени са свидетелства за износъ
Ноемврий 1923 год. '
въ ватрепшостьта на царетрото на след
ните продукти отъ животински происходъ:
Презъ «стеклото време въ градската
Варненско Градско Общин. Управление.
1500 броя моаро-солеви овчи чарва, 45
свотобойна е исклавп: 330 глави едъръ
кгр. мокро-солени говежди чарва н 4546
добитъкъ, дакя 38293 кгр. месо, 2418
ОБЯВЛЕНИЕ
кгр. мокро-солени говежди кожи.
глави дребенъ добягькъ, далъ 36268 кгр.
месо или всичко исклапо 2748 глави
Издадени са 9 свидетелства за сто№ 32007
-едъръ и дребенъ добитъкъ, далъ 174561
панневание на едъръ добитъкъ.
кгр. месо.
ОЗявява се, че на 3 ДекемврнЙ т.т.,
Констатаранъ I случай бясно куче;
въ
9
часа преда об*дъ, въ Варненското
Презъ това време е унйчтожено: 1
Ухапанъ е 1 человевъ, който е исцраОкражно
Финансово Управление, ще се
- Овца 5кгр. отъжедтенаца, 2 .ози 20 кгр.
тенъ ва антирабачяо лекувание въ Сосе произведе спазаряване по доброьодяо

Специални поения условия

СВЕДЕНИЕ

Брой 85.

ВарненеЕИ Общински Вестнивъ

съгласие доставката на 6000 кгр. газь.
Залогъ 10 на сто отъ предложената
• «стойность.
.*...'
Ва

,-

...

тели или не. По отношение на пушачите
на необандерованъ" тютюнъ закова не
прави разлика дали ех тютюнопроизво
дители или ве и предвижда едни и същи
наказания.
Вслдствне на горното, същото Ми
нистерство съ предписание Л: 29763 отъ
24 октом. т. г. вменява въ обязаность
на акцизните органи съ всички средства,
съ които разполагагь да разгласяте между
тютюнопроизводителите, че тк иенатъ
право да пушагь необандерованъ тютюнъ
н заловените ще бъдатъ наказани съ
глоба, предвидена въ закона за тютюни,
а на гражданските, военни и общински
органи припомня чл. 149 отъ закона за
тютюна за най-строго и точно изпълнение.

Ртъ Общината.

Р н е н с к о Градско Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
.'.''""

" ',(

№ 32009

р. Варна,.22 ноември 1923 год.
Обявява се, че на 3 декенврий т.г.,'
въ 3 часа следъ обЪдъ, въ Варненското
-Окръжно финансово Управление ще се
произведе спазаряване по доброволно съ-:
гласие доставката на разни материали н
инструменти за Общинската Техническа
Работилница. •
Залогъ 1 0 % отъ предложената СТОЙ
;
НОСТЬ.;
. .,>,..'
.
Огъ Общината..-

Отъ Общината.
Варненско Градско Общин. Управление.

Обявление
№ 32228

^Варненско Градско Общин. Управление.

г

гр. Варна, 24 Ноемврий 1923 год.

:

- Обявление , г . - ^ ..<;,...: е ' ^ 3 2 0 0 6

'

:

' '1'":'А'1

гр. Варна, 22 Ноемврвй 1923 год.
Обявява се, че »на 4 декември т. г.,.
въ 1 0 часа преди обедъ, въ Варненското
Окржжно Финансово Управление ще «се,
произведе спазаряване по доброволно съ
гласие'доставката на разни медикаменти'
и превързочни > материали. •
.
Залогъ 3 ' на сто отъ предложената;

.стойность. • ?п:> ; ....". .;
1 ,.

;' •-, -

Огъ ^Рбщината^ ' :
.

ОБЯВЛЕНИЕ < ;"'""'•"№ 32008

,

,

-

.Варненско Градско Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ № 31594
/

'.''*".'

:

Огъ Общината.

Варненско Градско Общин. Управление.

Обявява се, че на 4 девемврий т.г.,
въ 3 часа следъ обедъ, въ Варненското
Окрхжно Финансово Управление, ще се
произведе спазаряване по доброволно съ
гласие доставката на разни строителни
материали за общината.
Залогъ 10 на ото отъ предложената
-стойность.
.
• ' - ' •'.••;-.
Отъ Общината.
х

;-

'";""•

гр. Варна, .22 Ноемврий 1923 г. •

•-

.

, .. • ; • ] ! 4

Варненско Град. [Общинско Управление !

• '

-

- Варненското Градско О б щ и н с к о
Управление обявява на интересующите
се, че събиранието' на общински такси
отъ право „Търгувание -еъ разни стока
на площадите, чаршиитЬ и пазарищата
— „Сергийно право" за време отъ дпесъ
24 Ноемлрий 1923 год.. до 3.1 Мартъ
1926 година е отдадено на отвупчика
Архондн Ив. Малчевъ отъ гр. Варна,
на когото ванторатаГ се намира въ Ш уч.,
улица ""Котелъ" № 4 на гр. Варна7
който почва да събира тия такси по-.заверени специални поемнй условия, като
за цельта е спабденъ съ открита листъ,
както и агентитЬ му.

гр. Варна, 17 ноемврий 1923 г. ',

Варненското Градско Общ. Удравлевие"обявява на интересующите се, че
^Министерството на Финансиите, отделе
ние държ. привилегии и акцизи, има све
дения, че на некои места тютюнопроиз
водителите еж пушили отъ собственните
тютюни, разбира се, безъ бандеролъ, като
не еж подозирали, че това нарушение, за
своето закона за тютюна, предвижда найтежките наказания, толкова повече, че
бандеролното право е дапъкъ, който треб
ва да се плаща отъ венчки пушачи, без
различно дали ех >те тютюнопроизводи

;

Ограниса 3
се произведе спазаряване по доброволно
съгласие доставката на около 300,000
килограма ечемикъ за храна на общин
ския добитъкь но части.
Залог!. 10°/о отъ п р е д л о ж е н а т а
стойность.
Отъ Общината.

Варненско Градско Общин. Управление.

Обявление
Лг 32452
гр. Варна, 28 Ноемврий 1923 г.
Обявява се, че на 11 Декенврий т. г.,
въ 11 часа прецъ обедъ, йъ Варненско
то Окръжно Финансово Управление, ще
се ироизведе спазаряване по доброволно
съгласие доставката на около 300,000
килограма слама и 200,000 килограма
• сено за храна на общинския добитъкь
— по части.'
Залогъ по 10% огъ предложените
цени. •
Отъ Общината.

Варненско Градско Общин. Управление.

Обявление
Л- 32451
ш

гр. Варна, 28 Ноемврий 1923 г.
Обявява се, че ня 12 Девемврий т. г.
въ 10 часа предъчобедъ, въ.Варненско
то Овражно Финансово Управление, ще
се произведе саазаряване по доброволно
съгласие, отдаване на предприемачъ съ
биране на общинския приходъ отъ „интизапа" за време, отъ. сключване дого
вора до 31 Мартъ 1926 година.
Залогъ ще се изисква по 1 0 % отъ
предлаганата цЬна.
. . .
...
' . • • • . Отъ Общината. >

л ОБЯВЛЕНИЕ
/ № 32363

.

Варненско Градско Общин. Управление^

гр. Варна, 28 Ноемврий 1923 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Т

На единадесетия присатственъ день
въ 4 часа следъ обЬдъ, отъ публикуване.
на настоящето въ Държавень веетникъ,
въ Варненското Окръжно Финансово
Управление, ще се произведе търгъ съ
ЯВНА конкуренция, за продажба на
около 800 литри т. г.' ябълкова ракия.
Продажбата ще стане на градусъ
изцело или по части.
.
Приблизителната стойность о к о л о
29,000 лева.
Залогъ се изисква 1 0 % въ банково
удостоверение.
Отъ Общината.

Обявява се, че на 12 Девемврий т. г.
въ 4 часа еледъ обЬдъ, въ Варненското
Окрашно Финансово Управление ще се
произведе спазаряване но доброволно съ
гласие отдаването на отвупчивъ събира
нето общинското право „кръвнина" за
време отъ сключване договора до 31
Мартъ 1926 година.
Залогъ се изисква 1 0 % отъ предла
ганата цена.
Огъ Общината.

Варненско Градско Общин. Управление.'

Явна благодарность.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 32453
гр. Варна, 28 Ноемврий 1923 г.
Обявява се, че на 11 Девемврий т. г.
въ 10 часа предъ обЬдъ, въ Варненско
то Окркжно Финансово Уиравление ще

Л; 32450
гр. Варна, 28 Ноемврий 1923 г.

Библиотечния комитетъ при Варнен
ската Градска Общин. Библиотека счита
за свой дългъ да изкаже своята благодарностъ на следните господа за пода
рените огь гехъ книги въ полза на би
блиотеката:
1. Френския Вице Консулъ за пода
рените 6 книги.

_!_

ЗНАМЕНАТЕЛНО ТЪРЖЕСТВО.
По случай праздника на
победите, на 2 7 того въ гра
да ни се състоя импозантенъ
парадъ, на който се бе сте-егьлъ множество народъ и
всички официални лица. Д е 
филиращите войски, начело
съ Шипченските и Сливнишки
герои, командувани о т ъ подлолковникъ Жековъ, бЪха по
здравени отъ Началника на
гарнизона капитанъ II рангъ
Стателовъ, к о й т о произнесе
подходяща за случая речь,
относно значението на т ъ р ж е 
ството. Следъ това се поста
ви венецъ на паметника о т ъ
1885 г., на който единъ о т ъ
войниците декламира „По
койници" о т ъ Иванъ Вазовъ,
акомпаниранъ о т ъ военните
музики и хора на машинното
училище. Тържеството се
свърши вечертьта съ народ-.
ни веселия пред-ь Мусаллата.

ХРОНИКА
Съгласно заповедьта на Министер
ството на В^треш. работи подъ №9336
.отъ 15 того, псборите за членове, на
оврджвчте, градските и селскит* общин
ски с;к вети се отлагатъ до второ разпореждание.

Общината продава по определени
денн въ склада си въ града, или на са
мото ебщнясво сечище „Флцарата" едъръ
строителен ь материалъ и дървенъ мате
риалъ за колове и ограда.

1

Желающите да си набавятъ такива,
да се снабдятъ съ квитанции отъ общин
ската каса.
*'
Вследствие писмото на, г-на Вар
ненския Акцизенъ Началник* п 6 д ъ
Л: 18171 отъ 7 того, обявява се на
г. г. гражданите, че които иматх мате
риали отъ които се вари ракия, или ви
но, които подлежатъ на измерване, поканватъ се ва последенъ пжть да подадътъ въ 5 дневенъ срокъ. отъ днесъ дек
ларации, ако такива не съ подавали до
сега, [иначе при проверка намерените
недекларирани иатериали и вина, ще се
считатъ за укрити, а притежателите имъ
наказани.

При

лации съ градската електрич. мрежа. На— ч
правата на' такива може да става отъг
частни инсталатори, които иматъ .товаправо.
,;•• Гс „ »•

Умолявал» се господа гражданитеда се съобравяватъ съ заповедите № Л6--'<206 и 2 1 6 / 1 9 2 3 г. относително упо
требата на дворни, въвкашни и витрин^
ни електр. лампи, защото нарушителите.
; се бъдатъ глобявани съ глоба до 500 лвВсички слухове и тенденции, че гор
ните заповеди съ отменени, не съ верни.
Съобщава се за знание' на г. г.
гражданите, че на основание решението'
на Върховния Медицински Съветъ отъ
2 Ноемврий т. г., града Мелила (Ма-,
роко) е обявенъ за заразенъ отъ чума.
Взиматъ се нужднитЬ мерки спремо•
пътниците и произхожденията идящн отъ
•тамъ.

изваждане на удостоверения

за чиновнически гаранции, ще се спазва
строго, отъ клоноветЬ и агентурите на
В. Н. Банка чл. 311 отъ правилника за
прилагане закона за бюджета, отчетностьта и предприятията. .

Днесъ Общ. Театръ ще представи
за пръвъ пъть комедията въ гр. Варна г
"Жените командватъ", отъ Л . Фуода.
Въ тая комедия се обрисуватъ възмож
ните неудобни положения между млади
те съпрузи.

На 21 т. м. Крайбрежната жандармерийска дружина отпразднува патрон
ния си праздникъ съ подобаваща тържественность.
.
Имаше панахида, молебенъ, церимониалевъ маршъ н обедъ за поканените
гости. На молебена присъствуваха На
чалника на жандармерията отъ София,
'представителя на двореца, всички офв1
циалви лица отъ града. и множество
цародъ.

Общинската пералня.
Презъ изтеклата седмица е извършено
следната работа.
Извранн
стиужицн безматяо
варчетах
лица

ПрВСАТ-

Дата

За да се избегнал» скъпите пре
возни средства, проектира се направата

12 Ноеив.

на единъ тръбопровод отъ новата гара
до електрическата централа, копито ще
служи за прекарване на газйола до цен
тралата.'' ' - /•"•'*,
' • • • • ; - " ••'•'V..

13
Ц
15
16
17

Въ миналия брой на вестника ни
се каза, че направата на нови в допъл
нителни електрически инсталации ще
ставатъ изключително отъ общинските
монтйори и ревизоръ, да се чете окач
ването на нови и допълнителни инста-

»
в

ш
в
я

.

. -...^ *

—я—
т

Войнца

2. Инжинеръ Кондраткевъ, отъ Ру
сия, га 28 книги.
3. 0 . Шишковъ огь френския колежъ за 10 книги.
4. Сайковски отъ гр. Одеса за 6 кн.
5. Госпожа Кевцъ отъ Русия за 6
хнвги.
6. Артиста Шахатуни отъ Ц^рнградъ
за една книга.
7. В. Козловъ отъ Бъстонъ (Аме
рика) за 2 книги.
8. Студентческото др-ство въ Франкфуртъ е/м. за 1 книга.
9. Профееоръ П. Никовъ отъ София
8а 5 книги и
10. Г. Сарафовъ — Варна, за 9 книги.
Но тоя случай бвблотечния комитетъ
се обръща съ молба къмъ просветеното
Варненско гражданство да се. иритече
па помощь съ своите макаръ най-скром
ни пожертвувания било съ книги, бяло
съ паря на Варненската Градска Би
блиотека, която въ днешните критически
времева по подобяе на разни други, да
же цо-големи библиотеки прекарва голеиа криза. При сегашните си финан
сови затруднения общината не може
да * поддържа въ достатъчна стенене
градската библиотека, за това се умоляватъ Варненските граждани да помагатъ
ва това културно учреждение, като не
забравя, че обществевиите библиотеки ех
толкова нуждни, колкото училищата, особейво при днешните времена, когато кни
гите и списанията'еж достъивя само на
малцина.

Брой 85.

Варненски Общински Вествикъ
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Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
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