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**-Цената на вестника е,
винаги предплатено, за година сако
2 лева, за ^година 1 левъ.
Единъ брой 5 ст.

<$>

Брой 1—3.

Пари, писна и зевчко за вестника да се
праща до Град.-Обш. Управление въ Варна.
За обявления се п^аща на дуна:
За I страница . . . . 3 «т.
За II — IV страници . 2 ст.

Единъ брей 5 ст.

Издава Варненското Градско Общинско Управление

Отъ редакцията.

| по-голеза гласность на взетите отъ общин
ския съветъ решения, 500 броя ще се раз[
Въ днешните врелвна общинския жн- даватъ даромъ на населението.
вотъ в ебщвнеката деятелность сьетавляватъ
една отъ най важните функции на общедържавния жпвотъ въ културните страни. Ина
даже епохи н моменти, когато градското на
селение се интересува почти изключително отъ на Варненския градски кнетъ А. Ваеилиевъ
своите местни, общински въпроси като забравя относително ио бързото съставяне общински
за взв$етно вреае общодържавни въпроси, лозовъ разсадникъ въ зеялпщето на гр. Варна.
защото всеки градъ, който иска да минава за
Господа Варнен. град. общ. сгегьтници.
благоустроенъ, има предъ себе си да разреши
На всички нп е известно, че главния
дедъ редъ ихчни задачи, отъ които зависи
помипъкъ
на една голеиа чаеть отъ населе
благоденствието и здравието на населението.
нието на града ни е лозарството и че е то
Варнвнекия гр. общински съвет* съзна
силно заплашено и оеъдепо на уивчтоженив
вайки важноетьта и ролята на общинските
отъ появилата се отъ неколко години въ Вар
управления и въ желанието си да информира
на неизмеримата болесть но лозята—филокеев осветлява Варненската публика както за
рата. Каква картина на общественъ ионинъкъ
деятелностьта си въобще, така и за начинит^.-,
за нашите граждани представлл.,.* лозарството
по конто мисли да разрешава предстоящите
и какъвъ отиадъкъ е настхпнлъ отъ неколко
иу задачи, въ заседанието си отъ 23 септемГОДИНИ, както и какво би ставало ако общи
врий 1913 гсд., реши да поднови издаването
ната
ни не се заинтересува бързо в ефикасно
яа прекратения преди 1 х / 2 години „Варнен«
да ее притече съ рационалната сн помощь,
сви Общински Веетникъ", съ следующата
това ще видите отъ следните официални
програма:
еведбния:
I Официаленъ отдгълъ: Решения на съ
Целата нлощь на сегашните варненски
вета, доклади, заповеди, обявления и др. лозя заема едно пространство отъ около 44000
подобни;
декара. Отъ това пространство, което въ да
II Неофициален^ отдгьлтц Статии, ан- лечно минало делото наверно е било лозя,
трефилета, донесения по общинската финан днесъ за днесъ е останало само 21.170 де
кара и 1 аръ лозя и то разпределени така:
сова, стопанствена, санитарна, техничеева, кул
3585 души варненци притежавате
турна и др. деятелности;
лозя П 7 5 2 дек. и 57 2 ара
и
хаврн
889 д. и 5 1 / 2
Ш Информации и реклами.
8а сега веетннвьтъ ще излиза седмично 719 души парекендета прите
жавате лозя 2436 д. ж б 1 ^
въ 1000 броя и ще струва 2 лева годишно
91 д . и 4
и 1 левъ полугодишно. Обаче за да ее даде н хаври

Лисшенъ дошдъ
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А всичко 4304 душа прптеж. 20189 д и 1^2
декаря лозя и хаври
980 д. и 9^2
или всичко 21 ПО д. и 1 аръ
Споредъ сведения събрани отъ вещ и лица
(рапортъ па лозарния началникъ М 64 отъ
27.ГХ т. г.) лозята даватъ годишна реколта
средньо на декарь 400 килограма грозде или
мъсть 220 литри, а това ще рече, че отъ
21170 декари лозя се получава годишно
8,468,000 килограма грозде или 4,657,400
литри аъсть.
Тези цифри юлпстриратъ най-ясно отъ
какво икономическо значение за варнепци ех
техните лозя и намъ като общински съвет
ници се налага особенъ дългъ да даденъ всич
ката си подкрепа не само да не се наналяватъ лозята и семействата, ковто се препитаватъ отъ лозарство, но и да се погрпжинъ
да гн увелпчпмъ, да способствуваме за изкоренявапе този бпчъ, който ги е поразалъ вече
и за иЬколко само години, 5 - 6 може би, ще
ги унищожи окончателно.
За пръвъ пхть фллоксерата въ Варна
се е появила презъ 1908 година, когато ех
изсъхнали отъ пея
16 5 дек.
Презъ 1909 година дванадесеть
пъти повече отъ 1908 година
175
Презъ 1910 година 24 пхти
повече отъ 1908 година
350
Презъ 1911 година 32 пхти
повече отъ 1908 година сир.
480 я
Това ех абсолютно изсъхналите лозя, а
числото на открити заразени лозя е слйдньото:
Презъ 1908 година
2100 дек.
1909
„'
2149 „
» 1910
„
4763 „
V
1911
„
4460 .
За 1912 год. не можаха да се събератъ
сведения поради невъзможностьта да се приготвятъ измерванията и книжата вследствие
особеното положение на страната пи. Но те
не ех по малко отъ тези за миналите години
средньо взето.
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И така отъ появяването на фнлоксерата
до началото на миналата 1912 година, за
единъ сравнително кратъкъ нериодъ 4 година
ех унищожени окончателно
1020 д. лозя
и заразени отъ филоксера
13472 „ „
Като се взеае прЬдъ видъ, че НАЙ-много
до 5—6 години и тези заразени^' лозя ще
изсъхнатъ, както въ* този пераодъ и всички
останали ще ее заразятъ, може да се види
каква грозна картина ще представлявай, вар
ненските лозя въ скоро бхдаще, ако не се
погрижи общината съ рационално наредено
стунанство, да се притече на помощь 'на дозарите. И тази зараза напоследъкъ ;е заела
по големи размери, защото лозята ех напу
снати, поради носкхивавето на работници я
некодко годишния неуражай, прнчинеаъ отъ
появилата се неколко години подъ редъ нервноспора, срещу която малко лозари ех взели
ефикасни мерки.
И като знаете, че единъ декаръ лозе
безъ почва костува между Д 5 0 - : 2 0 0 лева,
вие лесно ще разберете, че до 3 '-• 4 години
варненци ще иаатъ окончателно изсъхнали се
гашните 13472 декара—изсъхналите вече до
1912 година —1020 декара или всичко 14492
декара, или съ други дума една загуба отъ
2,898.400 лева, плюсъ при това, че мнозина
хора, които ех очаквали прехраната си само
отъ това, ще останатъ безъ прехрана. Да
спаснмъ хората отъ тази загуба не можемъ,
защото още не се е открило лекарството —
н\» да ияъ подпомогнеиъ съ скромни средства
да си подновятъ лозята п нреди да дочакатъ
изсъхването на старите лозя, да яяатъ вече
нови лозя, това е и по силите в въ длъжность на варненската градска община.

Единствения способъ за възобновяване на
лозята е насаждането иаъ съ американска
пръчки. Този способъ ее насърдчава и под
крепя въ всички.културни страни, както и въ
нашата съ специални закона, които предвиж
дай, всевъзможни помощи и отъ държавата
само и еаьо да не ее унищожи единъ важеиъ
ПОНЕНЪКЪ за наеелепието.
Гореказаните данни ех взети отъ архи
Още презъ 1883 година е билъ гласу-;
вата на Варненския държавенъ агрономъ, отъ
тази на нашето лозарно отделение и отъ ок- ванъ законъ за мерките протявъ фнлоксерата
рхжното финансово управление (гледай писмото и който е билъ въ сила до 4 нартъ 1896
на държавния агронома отъ 26 септември т. г. година когато се обнародва сега действуюл 70 н писмото на лозарния началникъ отъ щия въ страната ни законъ за филокеврната
зараза (чума на лозята) н за възобновяването
27 того Л з 64).
на уиостошенате отъ нея лоза (Държавенъ
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Вестникъ брой 50, отъ 4 иартъ 1896 г.),
съгласно чл. 15 отъ този законъ п чл. 70
отъ сега действующия законъ за лозаретвото
за вьзобновяването на опустошените п болнп
лозя, както и за посадяването на нови въ
заразените местности министерството на тър
говията и зеаледелието се задължава да раз
дава даромъ или срещу една умерена цена
на заинтересованото население потребното
количество пръчки отъ американска лозя, а
съгласно чл. 16 сящото министерство, за да
насърдчи откриването па общински, окражни
или дружествени разсадници съ американски
лози се задължава да прави всевъзможни улес
нения на желающпте чрезъ отпущане даромъ
семе, пръчки, държавни шеста, инструктори
и пр.
Такива нови лозя съ американска лози
«е освобождаватъ отъ всекакви даждия: дър
жавни, окржжна и общински въ раетояяве на
12 години, счит&по отъ годината на посаж
дението, изменение на чл. 21 отъ горния за
конъ, обнародвано въ Държавенъ Вестникъ
брой 37 отъ 28 януари 1907 година и чл.
53 отъ последния законъ за лозарството.
Отъ горецитираннте законоположения се
вижда, че за всички пржчки, семена и пр. за
единъ лозовъ разсадникъ ние нема да похарчннъ ни стотинка, а ще ги получимъ даромъ
отъ държавата.
Второ. Държавата е длъжна да на даде
даромъ и единъ пвструкторъ.
Трето—Дванадесеть годипи ние нема да
плащаме никакви държавни и окржжни даждпя за този разсадникъ. Едпо само задълже
ние требва да изпълнимъ, именно, преди да
откриемъ разсадника си да искаме предвари
телно разр*шенпе за това отъ ивнистерството
на земледедпето (чл. 16 ал. 2. и чл. 5 отъ
последния законъ за лозарството).
Освенъ горните 3 привилегии, въ закона
за повдигане на овощарството (държавенъ
вестникъ брой 6 отъ 11 януари 1899 год.
и въ чл 67 отъ закона за лозарството отъ
1910 година) е казано, че лозите произходящи отъ окржжните и общински разсадници
се пренасятъ по държавните железници съ
5 0 % намаление отъ установените редовни
такси (чл. 10) в че всека който присади и
отгледа повече отъ 500 американски лози за
добиване на пръчки ще получава по 10 ст.
отъ държавата ежегодно въ продължение Еа
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10 годишенъ нериодъ—премия за всека аме
риканска лоза чл. 7 измененъ съ законъ отъ
14 мартъ 1906 год., Държавенъ Вестникъ
брой 58), измененъ съ чл. 60 отъ закона за
лозарството отъ 1910 година
При това, ако за нуждите на такъвъ
лозовъ разсадникъ нема средства, съ законъ
отъ 27 августъ 1912 година обнародванъ въ
брой 184 на държавпия вестникъ, а съ за
конъ отъ 1910 година, държавата задължава
земледелческите каси да отнущатъ заеми за
посаждане американска лозя.
Изложахъ Ви тези подробни законополо
жения за да Ви стане ясно, колко ех големи
улесненията, които ще имаме огъ държавата я
колко лесно е още тази година да ее започне
съ уреждането на този лозовъ разсадникъ.
Ва общината този въпросъ не е новъ и не
е безразлично да се знае противоречивите
решения противъ него.
Първоначално нито варненския градско
общински съветъ, нито пъкъ варненските лозари, ако и да ех видели около 500 де
кара унищожени лозя отъ филоксерата и 5000
декара заразени, нито дума не ех позволявали
да се продума за внасянето въ Варна на аме
риканската лоза, било въ резници, било въ
облагородена пръчки.
Този страхъ е билъ основателенъ и съж
дението имъ верно, тъй като съ внасянето на
американските лози се пренася и филоксерата,
понеже тя живее и на техъ безъ обаче да
имъ причинява болесть и смърть.
Днесъ обаче, когато филоксерата е вече
обхванала почти всички лозя и когато ча
стната инициатива за носаждане лозя съ
американски лози даде отлични резултати,
днесъ вече нема страхъ, а настойчива молба
отъ всички лозари по скоро да се уреди об
щински лозовъ разсадникъ. Тази необходнмость е констатиралъ и г. съветника Ради Василевъ въ писменото си предложение до съ
вета.
На 6 октомври 1909 година варненския
общински съветъ възприелъ идеята да се уре
ди общински лозовъ разсадникъ, но нищо не
направилъ за да реализира тази си идея. На
30 септември 1910 год. съ решение № 585
съвета назначилъ комисия да проучи този въ
просъ и тази комисия съ иротоколгь отъ 15
октомври същата година изказала мнение още
нея есень да се почне уреждането на единъ ама

Стр. 4

Варненски Общински Вестнпкъ

риканеки лозовъ разсаднпкъ на големина около
300 декара, но общината да се откаже отъ
идеята да основана своятъ, общински разсадникъ
а да усвои принципа за насърдчение частната
инициатива, като удовлетвори молбата на вар
ненския лозарски синдиката въ смисъль: да
му отпустне на безплатно ползуване за 20
години едно место отъ 300 дегара, между
болницата, града а лозята при условия,'че
най-късно до 3 години половината му, а
най късно до 5 години делото ще баде за
садено съ американски лози, „матучникъ и
укоренилище", които следъ изтичането на срока
да стапатъ собгтвеность на общината
При това целиятъ фондъ за 1910 и
1911 години да се предадатъ на синдиката,
както и всека следующа година да се отпущатъ нужните помощи.
И тази година е преминала саао съ писапе на протоколи. На следующа година с&щага коапсия въ ежщпя съставъ безъ ни най
малко измепепие, съ иротоколъ отъ 14 октом
ври 1911 година е изказала па съвета еъвсеиъ други мнения по иъпраеа отъ кого да
се ступанува разсадника, а именно общината
сама да си уреди разсадппка, а не нЬкакъвъ
си синдиката. Пространството му да е 200
декара, като се почне отъ лозята, между под
порната степа при варжвйницате и началото
на градския канадъ (Кокарджанския пжть) и
се отива надолу до като се добие гореказа
ното пространство. При това, понеже това
место е мера, пр*порачва се на общинския
съвета да държа постановления съгласно чл.
чл. 61 и 62 отъ правилника за приложение
закона за «ерите, което да се прати на ут
върждение въ министерството на търговията
и земледелието.
Общинския съвета като разгледалъ този
протоколъ съ решение отъ 14 октомври 1911
година М 463 го удобридъ напълно като
прибавя къмъ определение въ протокола за
разсадникъ место и местностьта край град
ските новм рвзервуарн.
Това решение на съвета е утвърдено
отъ министерството т г^леделието и търго
вията съ писмо подъ № 2504 отъ 24 фев
руари 1912 год. и главния инспекторъ на
лозарството при това министерство дошелъ
въ Варна и на 13 мартъ «щата година бала
съставена подъ негово председателство коми
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сия, която да определи окончателно место за
общински лозовъ разсадникъ.
Отъ протокола на тази комисия се вижда,
че тя следъ като е обходила всичките сво
бодни места вънъ отъ града край лозята въ
местностите: „Кокарджа-,
„Фрапга-дерв",
„Шашкънъ", ,Теке , Ссукъ-еуларъ- и „Пла
ново* остановила се окончателно върху мес
тото находяще се между държавната болница
и лозята „Малка-Кокарджа" и „Франга-дере",
като най-подходящв за цельта именно по
богатството на почвата си, близостьта на
града и че е запазено отъ ветровете е
изказала мнение да се определи за лозовъ
разсадникъ площадътъ отъ около 200 декара
между подпорната стена на канала нра
>Франга-дере" и началото на градския ка
надъ („Кокардженеквя пжть"),и се отива на
долу къаъ болницата до като се добае про
странство отъ 200 декара, като за добавка
къаъ това место, въ случай на нужда се вземе
и това около резервуарите.
Този протоколъ е надлежно утвърденъ
отъ министерството на земледелието съ пиело
М 4271 отъ 29 мартъ 1912 година.
Следъ всичко гореизложено става явно,
чо двата кардинални въпроса по този лозовъ
разсаднпкъ ех разрешени вече отъ иинистерството па земледелието и то много правилно.
Местото е окончателно определено и следо
вателно предложението на съветника Ради
Васплевъ, да се назначава комисия, която да
определи местото за разсадникъ се явява без
предметно. Втория въпровъ, на концесионеръ
ли да се даде този разсадникъ ила сама об
щината да го стопанствува е разрешенъ окон
чателно въ последната смисъль. Това въ слу
чая решение е най-правилното предъ видъ
на следугощвте съображения, които съмъ ддъженъ да Ви изложа, за да оставите молбата
на новопоявилия се претендента за тази кон
цесия и общинска субсидия, на г-нъ Яковъ
Найденовъ. безъ последствие.
По принципъ азъ не само съмъ противъ
концесиите и въ известни случаи, азъ даже
ги сметамъ за безусловно полезни за повди
гане икономическото състояние на общините.
Разбирааъ да се дава концесия за предприя
тие, което е не по финансовите ерЬдства на
общината или не дава вероятна гаранция за
рационална експлоатация или не е отъ такова
естество, щото експлоатацията да поекъпи или
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влоши живота на нашите съграждани. Подроб
ности ще взлома устно.
Когато общината обаче има средства сама
да реализира едипъ модеренъ лозовъ разсадникъ, както по-доле ще изложа, когато тя има
интересъ съ него да не се спекулира, както
би направило частното лице, когато тя съ таквозъ ступанство би дала прехрана на етотина варненски работнически семейства и ко
гато стунанствуването му е тъй лесно за об
щината, както се стунанствува грамадната ни
морска градина, когато и държавата ни дава
толкозъ улеснения въ тази работа не е проетително да се отежпва таквозъ при това не
малко доходно предприятие по концесия или
подъ каквито и да било условия другиму.
Съ сътрудничеството на една комисия отъ
трима вещи лозари, държавния агронояъ и
нашия лозаренъ началникъ, ние пресметнахме
точне разходите, които още тази година ще
требва да направвмъ за да турнемъ основата
на разсадника; най-големия разходъ се състои
отъ тъй нареченото регодване на почвата на
60 см. дълбочина, само следъ такова преобръщавие на почвата ноже да се получи доброкачественъ разсаднпчески материялъ. На
първо време ще требва да се реголватъ 100
декара пространство, което костува на декаръ
отъ 80-120 лева, ередньо 100 лева, или общо
за 100 декара 10,000 лева.
В^ро, първата година ще требва да се
разсади половината отъ това пространство,
сир. 50 декара но 400 пръчки на декаръ,
които могатъ да се купятъ по 5 стотинки или
за 20,000 пръчки ше се клатятъ 1000 лева.
Тези разходъ впрочемъ може да се избегне
възъ основа цитираните по горе законополо
жения.
Трето, ще требва да се огради делото
пространство съ коли и бодливъ телъ, колите
ше ги вземемъ отъ общинската ни гора, а за
телъ и надници неяа да изразходватъ по
вече отъ 2000 лева.
Четвърто, ще вна неколко постоянни ра
ботници, които за тритехъ месеца до края
на настоящата година нена да ни коствуватъ
повече отъ 1000 лева.
Това е всичкия разходъ за тази година,
а както ви а известно нашия фондъ е почтв
три пъти по големъ отъ този разходъ. Отъ този
•фондъ ще имаме възможноеть да посрещнемъ
л по голЬмата часть* отъ разхода за 1914
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година и следователно въ бюджета ше предвидимъ само 10,000 лева за допълнение на
фонда. Целия разсадникъ добре нареденъ кое
то ще стане въ три години ще коствува на
общината около 80,000 лева.
Този разходъ може да се посрещне отъ
обикновените ни приходи, па освенъ това и
самия разсадникъ още идещата година, ако
еега успееяъ да го посадимъ, ще започне да
ни дава и приходъ.
Какъвъ може да бжде този разходъ може
да се направи заключение, като знаете, че
таквизъ американски пръчки, които ние ще
облагородяваме въ разсадника, си се продаватъ
1000 за 400—500 лева.
Отъ дивнте пръчки, които ще вземемъ
отъ държавните разсадници ние не можемъ да
очакваме реколта пръчки за продапъ освенъ
въ края на 4 година, но това време епоредъ
мнението на вещи лица може да се скрати, н
още въ началото на втората година могатъ
да се продаватъ нръчкн стига да се взематъ
резници, които презъ есеньта ще се облагородятъ и на сдедующата есень ще се прода
ватъ.
Следъ точна сметка, която правпхъ, като
намадихъ до минимумъ цената на продавае
мите пръчки, все таки пакъ доходътъ отъ то
зи лозовъ разсадникъ може да достигне на
неколко десятка хиляди лева, а това е еданъ
ресурсъ, който ни налага най-бърза работа за
по скорошното му реализиране.
Само дозаритЬ въ Варна въ продълже
ние на 5 години ще требва да залесятъ ионв
половината сн отъ унищожените си лозя, а ще
рече да се насадятъ 10,000 декара съ по 400
пръчка плн общо 4,000,000 пръчки, прода
дени иа половинъ цена свр. 200 лева 1000
пръчки даватъ брутна сума 800,000 лева. Яека не за 5 години, а за 10 години получпмъ
този доходъ, това е единъ годвшенъ доходъ
отъ 80,000 лева срещу общъ разходъ 80,000
л.—ежегоденъ разходъ максимално Ю—1500О
лева, освенъ ако се смета и цената на земя
та, която нито до сега нито за въ бддаще, не
дава никакъвъ доходъ на общината ни.
При това въ този гр«.^аденъ разсадникъ
може много износно да се застъпи и черни
чевата култура, която епоредъ събраните мк
устни сведения е дала много хубавъ резултатъ
въ Провадийско и Еекн Джухая, а също така.
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Брой

1—3

Остава ня само да вземемъ решепяе за
сдедиьото;
1. Да се ходатайствува предъ министер
ството ва зеилед.елието и държавните имоти
да ни изпрати лице съ ввше лозарско образуванив за управитель на този разсадникъ,
както и да разреша отнущането даромъ отъ
държавните си разеадницп да ни дадатъ не
обходимите количества анерякавеки лозови
пръчки отъ гореказаните еортсвв и черничеви
дървета.
2. Веднага да ее пристхпи къмъ ограж
дането на разсадника, като се достави бодливъ тедъ отъ предприемача на по надлеженъ
редъ и колци отъ гората нп;
3 Да се разреши на постоянното нрисхтетвие да наеме нужното число работници,
съ заплати каквито то намери за добре за
горната работа, както и за работници по реголване на почвата.
4. Да се назначи единъ помощникъ на
управителя съ 150 лева месечна заплата и
неколко души надзорници на работа съ ме
сечна заплата отъ 80-100 лева, лица, които
ех запознати съ лозарство—копане, разравяне,
резане и пр.
Надеванъ се, че всички вие, Господа
Съветници, като виждате отъ колко големо
значение е уреждането на този тъй назрелъ
за разрешение въпросъ, че съ това ние въ скоро
време ще повдигнемъ нашето лозарство и ща
подкрепинъ хиляди варненски семейства, кои
то очакватъ прежната си само отъ това заня
тие; че съ това ще създадемъ и добре платена
и полезна за здраввето работа на стотина
варненска безработници, за които вие не едноратно дадохте до еега доказателета на грижа
за поминъка имъ и изобщо за подкрепата имъ;
че н за общинския ни бюджета се открива
единъ новъ изключителнъ ресурсъ за приходъ,
над*вамъ ее, че ще удобритв още тази сесия
гореказаните мои 4 искания, за да кога
2. Надлежно утвърденъ протоколъ за веднага да приетхпя къмъ работа.
местото и пространството на този разсаднакъ;
Да се оетави безъ последствие заявле
3. Имаме почва въ която могатъ да ви нието на Яковъ Найденовъ.
реятъ необходимите за нашите лозя амери
кански лозови пръчки.
гр. Варна, 30 септемврвй 1913 година.
4. Имане въ наличность 35,000 лева
фондъ въ бюджета за тази година § 36 п. 3
Съ почитание,
глава II отъ разхода и § 41 п. 5 отъ глава
Варненски Градски Кметъ
I I взъ прихода,
(П0Д1Т.) А. ВАСИЛ ИЕВЪ
непосредственото създаване общински обра
зцови лозя.
Още единъ въпросъ, който и вие наверно
ще ей зададете, е дали па тазя наша почва
ще могатъ да се култпвирать всичките сор
тове лози, които могатъ да виреятъ въ на
шето землище. И съ отговора му свършвамъ
този си докладъ.
По този вънросъ бехъ принуденъ да взема
мнението на вещи лица по лозарството, които
вече ех насадили и получаватъ грозде отъ
американски пръчки и които продпватъ вече
1000 пръчки за 4—500 лева и ех доволни
отъ печалбата си. Яйца, които ех наредили
частна култура на дребни лозови разсадници
и най-главно мнението на бившия държавенъ
агрономъ г нъ Балтаджиевъ и на сегашния
г-нъ Стоевъ, които ех отъ дълго врезе нреданни на тази работа.
По мнението на всичките тези лица въ
варненското землише могатъ да виреятъ съ
тепехъ следните видове американски дози:
1. Монтикола, която издържа до 15°/ 0 варь:
2. Сортъ лоза 101/14 ,,
„ 5% »
3. Мурведеръ 1202, която издържа до
3 0 — 3 5 % варь, много обича влажните почви,
но вирее и въ сухпе; пра това за абсолютни
сухи почви не може и дума да става у насъ;
4. Шаеълабереандиери 41/13, обича тоже
маловлажните почви и тези, които съдържатъ
много варь 40—60°/ 0 ;
5. Рипария Кордифалвя, която изисква
глинена почва 106/8.
Всички тези почви ги имаме въ бхдащия
нвшъ разсадникъ.
И така, господа еъветнпци, ние имане:
1- Надлежно утвърдено решение за общинеки дозовъ разсадникъ (чл. 5 отъ закона
за лозарството и овощарството, обнародванъ
въ брой 77 на Държавния Вестникъ отъ 1910
година).
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Варненско Градско Общинско Управление

Обявление

О б я в л ени е
№

10628

Варна, 21 октомври 1913 год.

№ 10516
Варна, 18 октомври 1913 год.
Обявява се, чо на 26 ноември т. г. въ
кметството ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за доставка 1000 електромери
и една опитна станция.
Приблизителна стойность 100,000 лева.
Залогъ 5000 лева въ удостоверение отъ
българската, народна или земледелческа банки.
Донускатъ се въ търга само специални
кхщи, които се занимаватъ съ фабрикация на
такива, употребявани въ по големи европей
ски градове.
Оъ офертите си конкурентите требва да
предетавятъ детайлни чертежи и описания на
френски и български, свидетелство отъ дър
жавна електротехническа опитна станция, об
разци отъ електромери и стейностьта на про
верката и пломбиране на всекн електромеръ
отъ централната електротехническа опитна ла
боратория на държавата въ която се фабикуватъ.
Офертите се приематъ до 4 часа следъ
обедъ.

Кметството.

Обявление
Ж 10845
Варна, 28 октомври 1913 год.
Обявява се, че на 4 декември т. г. въ
кметството ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на закупувачъ съ
бирането на общинския налогъ г бачъ* за
време отъ 1 януари 1914 година до 31 де
кември 1916 год.
Приблизителна годишна стойность 48,000
лева.
Залогъ 7200 лева въ банково удостове
рение.
Търгьтъ се открива въ 9 часа и прие
мане на предложенията. става до Ю часа
сутриньта.
КМЕТСТВОТО.

Обявява се, че на 9 ноември т. г. въ
10 часа сутриньта въ кметството ще се произ
веде търгъ съ явно малонадаване изсичане
то и събирането на дървесната маса
отъ общинското сечище въ гяестностьта
„ФНЦарата" около 950 декара.
Приблизителна стойность 7600 лева.
Залогъ 380 лева въ банково удогтоверение.
Малонадаването става на декарь.
КМЕТСТВОТО.

Обявление
М

10846.

Варва, 28 октомври 1913 год.
Обявява се, че на 7 декември т. г. въ
кметството ще се [произведе търгъ съ тайна
конкуренция отдаване на цредприемачъ дос
тавката медикаменти и превързочни материали
за общинската аптека презъ 1914 год
Приблизителната стойность 4000 лева.
Залогъ 200 лева въ банково удостове
рение.
Търгьтъ се открива въ 9 часа и прие
мане предложенията става до 10 ч. сутриньта.
КМЕТСТВОТО.

Обявление
М

10847.

Варна, 28 октомври 1914 год.
Обявява се, че на 7 декември т. г. въ
11 часа сутриньта въ кметството ще се произ
веде търгъ съ авпа конкуренция доставката
газъ за осветление общинските помещения за
време отъ сключване договора до 3 1 декем.
1914 година.
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Приблизителна стойность 2500 лева.
Залогъ 125 лева въ банково удостове1вние.
Кметството

Обявление
№ 10848.
Варна, 28 октомври 1913 година.
Обявява се, че на 7 декември т. г. въ
детството ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция отдаване на предприемачъ доб
авката разни общински канцеларски аринадежности за време отъ 1 януари до 31 де
кември 1914 год.
Приблизителна стойность 5000 лева.
Залогъ 250 лева въ банково удостовй1вние.
Търгътъ се открива въ 3 часа и прие
«апе предложенията става до 4 часа следъ
|бедъ.
Кметството.

Обявление
№ 10853.
Варна, 28 октомври 1913 год.
Обявява се, че на 5 декември т г. въ
кметството ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция отдаване на предприекачъ .ос
ветлението на гр. Варна* за време отъ 1
януари 1914 год. до 31 декември с. г.
Приблизителна стойность 35,000 лева.
Залогъ 1760 л ва въ банково удосто
верение.
Конкурентите въ офертите сн требва да
укажатъ по отделно цената за паляне на
обикновенъ фенеръ и лампа „Ададинъ" помесечно.
Търгътъ се открива въ 9 часа и прие
мане предложенията ставатъ до 10 ч. сутрин,

Кметството.

Ооявление
А5 10986.

Обявлени е
М

10849.

Варна, 28 октомь^-а 1913 год.
Обявява се, че на 4 декември т. г. въ
кметството ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на закупувачъ съ
бирането общинекиятъ приходъ ,интвзапъ" за
време отъ 1 януари 1914 год. до 31 декем
ври ездата година.
Приблизителната стойность 20000 лева.
Залогъ 1000 лева съ банково удосто
верение.
Въ офертите си конкурентите требва да
укажатъ само стойностьта на ннтезапа, безъ
епизоотичееката връхнина, която събира от
делно и вниса въ общинската каса.
Търгътъ се открива въ 10 часа и прие
мане преложеннята етава до 11 ч, сутриньта.
Кметството.

Варна, 30 октомври 1913 год.
Обявява се, че на 12 декември т. г. въ
кметството ще се произведе търгъ съ тайна
консуренция отдаване на предприемачъ так
сите върху „табли, домино, бнлярдъ, кегелбакъ, шахъ-даиа и удряне печатъ
върху карти з а игра", за време отъ 1
януари 1914 год. до 31 декември 1916 г.
Приблизителна етойноеть:
За удряне печатъ върху картите —
6000 лева.
За табли, домино н пр — 2000 дева.
Залогъ 750 лева въ банково удостове
рение.
,
Конкурентите въ офертите си требва да
укажатъ отделно стойностьта на таксите вър
ху табди, домино н пр. и отделно удряне пе
чатъ върху картите и общо делата сума.
Търгътъ се открива въ 9 чаеа м прие
мане предложенията става до Ю ч. сутриньта.
КМЕТСТВОТО.
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О бявление
№ 10850.
Варпа, 28 октомври 1913 год.
Обявява се, че на 4 декември т. г. въ
кметството ще се произведе търгъ еъ тайна
конкуренция за отдаване иа закупувачъ съ
бирането общинския прнходъ „лепене неС/.ужебнн обявления* за време отъ 1 януари
1914 год. до 31 декември 1016 година.
Приблизателпа годишна стойность 2000 л.
Залогь 300 лева въ банково удостове
рение.
Търгътъ се открива въ 3 часа и пред
ложенията се пркеиатъ до 4 ч следъ обедъ.

Икетството.

Обявление
№ 10851.
Варна, 28 октомври 1913 г.
Обявява се, че на 4 декември т. г. въ
кметството ще ее произведе ттргъ съ тайна
конкуренция за отдаване на закупувачъ об
щинския налогь „такси отъ кола, Файтони
И пр." за време отъ 1 януари 1914 год до
31 декември 1916 год.
Приблизителна годишна стойпость 14000 л.
Зялогъ 2100 лева въ банково удосто
верение.
Търгътъ се открива 4 часа и приемане
предложенията става 5 чаеа следъ обедъ.

Кметството.

Обявление
М 10852.
Варна, 28 октомври 1913 година.
Обявява се, че на 5 декември ткметството ще се произведе търгъ еъ
конкуренция отдаването па закупувачъ
ране таксите „право копане реченъ

г. въ
тайна
съби
(по-

роенъ) чакълъ, песъкъ, чимове и ледъ",

за време отъ 1 януари 1914 год. до 3
кември 1916 година.
Приблизителна годишна стойность 401
Залогъ 600 лева въ банково удос
рение.
Търгътъ се открива 4 чаеа и при.
предложенията става 5 чаеа следъ ог

Кметство"

Обявление
Я 10854.
Варна, 28 октовмрн 1913 год.
Обявява се, че на 5 декември т. •
кметството ще се произведе търгъ съ
конкуренция отдаване ня преднриемачъ
тавка около 90,000 кгр. ячмикъ за храв
общинските коне презъ 1914 год.
Приблизителна стойность 15 000
Залогъ 750 лева въ банково удос.
рение
Оферирането става върху 100 килог.
Търгътъ се открива въ Ю часа н п
нане предложенията става до 11 ч. сутри

Кметствот

Обявление
.Д2 10855.
Варна, 28 октомври 1913 год.
Обявява се, че на 5 декември т. г
кметството ще ее произведе търгъ съ конкуренция доставка 180,000 килограма
и 18,000 слама за храна на общинските
презъ 1914 год.
Приблизителна стойность 10,000
Залогъ 500 лева въ банкоЕо удос:
рение.
Оферирането става по отделно в'.
100 килограма.
Търгътъ се открива въ 3 часа и п
мане предложенията става до 4 ч. следъ оо

Кметствот

Обявление
Лв 10856.
:

Брой 1—3

Варненски Общинеки Вестникъ

Стр. 10

Варна, 28 октомври 1913 год.

Обявява се, че на 7 декември т. г. въ
иството ще се произведе търгъ съ тайна
куренция доставката разни продукти за
цинската болница „П. Николовъ" за време
,- 14 януари т. г. до 31 декември с. г.
Приблизителна стойность 4000 лева.
Залопъ 200 лева въ банково удоетовеие.
Търгътъ ее открива въ 4 часа и прие
ме предложенията става до 5 часа сдедъ
,дъ.

Кметството

Обявление
Л? 10982.
Варна, 30 октомври 1913 год.
Обявява се, че на 9 декември т. г въ
.аса сутриньта въ кметството ще се почне
(извеждането търгъ съ явна конкуренция
аването подъ наемъ всички общински мезка дюгени при халите II, III, Г7 и У
;тъци на града Варна за време отъ 1
ари до 31 декември 1914 година.
Първоначалната наемна цена на всеко
-енче съ отделението въ.долпия етажъ и
огъ ще се определятъ въ деня на търга
тържната комисия.

Кметството.

Обявление
№ 10983.
Варна, 30 октомври 1913 год.
Обявява се, чз на 10 декември т. г. въ
•аса сутриньта вь кметството ще се почне
звеждането търгъ съ явна конкуренция

подъ наемъ всички общински дюгенчета на
пазарния площадъ за време отъ 1 януари
1914 г. до 31 декември 1916 г.
Първоначалната наемна годишна цена на
дюгенъ и залогъ ще се определятъ въ деня
на търга отъ тържната комисия.

Кметството.

Обявление
№ 10984.
Варна, 30 октомври 2913 год.
Обявява се, че на 11 декември т. г. въ
9 часа сутриньта въ кметството ще се почне
произвеждането на търгове съ явна конку
ренция отдаването подъ наемъ за време отъ
1 януари 1914 година до 31 декември 1916
год. при следния редъ общински имоти;
1) Бюфетъ при „Гюндюзъ-чешма*
2) Бюфетъ при скотобойната;
3) Бюфета при житната борса;
4) Дюгенче въ местност. Дара-боклукъ";
5) Кхща въ V уч. улица „Македонска";
6) Публичните домове,—хотели: „Адрианополъ", „НлЪвенъ'1 и „Балчикъ;
7) Павилионите № № 1 — 4 включи
телно:
8) Зеленчуковата градина при „Руечукъкапия •;
9) Зеленчукови градини въ „Пейнврджикъ".
Първоначалните наемни годишни цени и
валози ще се определятъ въ деня на търга
отъ тържната комисия за всеки имотъ по
отделно.

Кметството.

