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ВАРНЕНСКИ
Органъ й издание на Варнен. Градска Община' — Излиза всека слбота.

СЪОБЩЕНИЕ.
, Съгласно решението на
общинския отъ 17 того, освобождаватъ се оть данъка
„кръвнина" всички гражда
ня, които отглеждатъ гвини
за сьое собствено потре
бление Свините, които ще;
се колатъ на скотобойната
ще се облагатъ само съ (2))
двадесетъ и една сточивка
на килограмъ. Всекакви
други съобщения и слухове
противоречиви на горньото
решение СА неверни, тен
денциозни и изобличаващи
ония, отъ които произхождатъ", за лишени отъ еле
ментарна почтенность партизани.

ЙЗЪРШШЯТО
на Варненския Общински
Съветъ на 25 ноември т . г.

1. Освобоясдаватъ се всич
ки служащи и работница —
надничари при общинския
магазинъ отъ задължението
да плашатъ данъци — данъкъ занятие, връхнини и
гербовъ
сборъ — върху
надничните имъ заплати.—
Последните ще се изпла
ща гъ на работниците точ
но вь определения при спа
заря ва вето размеръ безъ да
се правятъ каквато и да е
удръжки отъ гЬхъ. Помена
тите данъци оставатъ въ
тяжестъ на общината-работодателъ и се внасятъ по
принадлежность отъ нея.
Това решение се отнася и
за всички други работници
и надничари, които извършватъ некаква общинска
работа.
2. Съветъть удобрява на
правения пр*зъ м. май т.
година разходъ оть 23,300
дева за покупка на единъ
могоръ за общинската мел

ница съ 14 конски сили и
съ необходимите му прина
длежности: 1) трансмисия
дглга 4 м., 2) две каишни
колела, 3) два каиши дъл
ги по 8 м. и широки по
2х/г с м . и 4) единъ комплектъ мелниченъ „камъкъ.
Общинската мелница е за
доволявала и задоволява съ
брашно работниците въ зе
ленчуковите градини и е
приготовлявала ярма за об
щинския добитъкъ.— Въ нея
презъ свободното преме мелятъ и частни лица. — Ра
боти непрекъснато еже
дневно отъ 5 до 12 и отъ
1Уг до 8 часа. Моторътъ е
солиденъ и днесъ той струва
150,000 лева т. е. 3 ПАТИ
повече отъ колкото е купенъ.
3. Удобрява и разреша
ва да се заплати на наема
теля на общинската гради
на въ местностьта „Орта
Чаиръ" Стоянъ Николовъ
сумата 6,100 л.за направени те отъ него подобрения въ
градината, огь която по
споразумение^ съ общината
се отказва въ полза на последнята. Градината е нае
та отъ наемателя за три го
дини, отъ които е изтекла
само една. Понеже община
та иска сама да стопанисва
имотите си, то постоянното
присАтствие предложило на
наемателя да се откаже
отъ по-нататъшното дър
жане на градината. Съ
специална декларация нае
мателя се съгласилъ съ то
ва П{ едложепие, ако бъде
обезщетенъ за направените
отъ него разходи за подо
брение градината, резулта
тите отъ които ще се по
чувствуват! идната година.
Ето защо кмета назначилъ
комисия да направи огледъ
на градината и се произне
се заслужава ли да се обез
щети наемателя, за какво и
съ колко пари. Комисията
намерила че общината треб

АБОНАМЕНТЪ:
50 м . и гадна», 25 и . м в ***
•р*диам*а.
1ДИНЪ БРОЙ 1 ЛВ.
Тмсн м обамим:
За годежан н »*мчалв« •• 10 х.
За несродоза 15 л». Тгргоаеши,
адвоаатехн и др. «6 1 л». ш» к».
«к. Праегаккж вв 10 ек шл дума.
За м и н обаиспа до 15 душа
5—10 лв. .а аейко- За ковем
вублакацни — *о «юрадунеан*.
Всаг&о ю.то с« отнася до а4етшшжл да ее «прали до Р«дма.вята ку — Кнателаота, Варна.

б) По канализацията.
ва да заплати на наемате-•.
ля следните извършени отъ ! Засипаха се пропадналите
него работи:
\ м*ста по каналната мрежа
1) Въ градината СА хвър- ; въ ул. ул, „Бдинека", „Чир
лени 800 кола торъ, отъ [ панска" и „Шипченска", съ
които оставатъ за използу-! 5 куб. метра пръсть.
ване 400X8 лева 3200 лв.
изкопа се за една канална
2) За поправка на дола- шахта 10 кубически метра
па сл били изразходвани пръсть.
отъ предприемача тая го
Приходъ отъ канализа
дина:
цията 5565*35 лева.
а) за ново колело 800 лв.
в) По пътищата.
б) за дърв. матер. 600 „
1. Направи се 163 м.
в) за желез. „
160 „
дървена ограда за дървения
3) За 80 ф. майдаскладъ при пожарната ко
носъ (посбвъ) по 6 л.480 ,
Всичко 6Ю0 лв. манда.
2. Приделаха се 84 броя
Съветътъ усвои мнението
дървета
за греди, нуждни
на комисията и реши да се
за
направа
и поправка на
изплати тая сума на наема
хостове.
теля. Съ това решение се
прибави кгмъ общото сто Н. Електрическо отделение.
панство на общината една
Провериха се, приеха и
прекрасна градина отъ 107
скачиха
съ градската елек
декара, която ще баде из
трическа
мрежа 14 новиачаползувана на обществени
стни
инсталации.
Проверки
начала. Общината откъсва
и
поправки
на
мрежата,
отъ разни наематели и от
градското
о
5ветление
и ча
крива заграбените свои истните
съединения.
Инста
моти за да ги превърне въ
стопанства, които ще импо- лиране електрич. осветле
ниратъ съ своята содид- ние въ пожарната команда.
Абонамента за изразход
ность и доходность.
вана електрическа енергия
изплатиха 324 клиента —
93422-30 лева.

СВШШ1Я

за дейкостьта на отделения III. Архитектурно регулаци
та при Варненската градска
онно отделение.
община презъ изтеклата сед
а) Регулация.
мица отъ б ноември до 12
Обявиха се на второ издекемврий т. г.
учване дворищните регула
I. Техническа централа.
ции на 32 квартала. При
готвени СА 2 скици на ча
а) Водопровода.
стни имоти. Приготвени с*
Поправиха се 27 градски 16 преписки за окръжния
чешми, 5 водомера, калда- сждъ, 3 по чл. 41 и 20 по
ръма около една градска чл. 27 отъ закона за благо
чешма, скъсаната водопро устройството и по чл. 17
водна тръба въ улица „Ду- отъ същия законъ.
навъ", по причина на една
б) Архитектура.
частна канализация.
Нарушения на закона за
Отпушиха се утоците на
4 градски чешми. Инстали благоустройството съ конста
ра се техническата рабо тирани сь 8 акта. Издадени
тилница съ водопроводъ — позволителни билети: 1 за
кухня и жилища за жявъвсичко 35 м.
,
(Следва на 4 страница)
Дриходъ отъ вода41678 20
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ради разнебитеното имъ със
тояние съ струвала само
25,000 лева. Днесъ т* V*
поправени а струватъ, 102
хиляди лева. Въ . продъл
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жение на 11 нъ*сецин абавенъ
е новъ Ьревозенъ инвен
тарь на стойногть ' 26500
лева Днесъ наличавятг инвеатарь ;,ияа стойност*.

и.

10000

603500
г

•

628500 лева, ср^щу пока
зания' по гор-Ь, прйдаденъ
отъ миналия общински съв-Ьтънастойность 25,000 лв.
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С В _ Д Ф Н ИЯ

Вар. Град. Общ. Упраидеиио

за броя, стойностьта • състоянието на общ. добитъкъ.
Пр-Ьдад. добитъкъ отъ миналия
общкш. оъвег» нъмъ 1.1.1920 г.

Сагата. об»
Куим* дебат, кг Всжчю доб«- еъяЪтъ
е «/клао п сегаяяяя
т»ж* «а лце
•Ок съ.етг аънъ 13X11120 ч » добата

I
I

1

жеюве

Кове
Жребци
Кобили
Катт ри
Бици
Волове
Биволици
Малачета

16

99000

195000

2

11000

25000

3

17000

32000

2

7000

15000

1

4000

1000

241

49000

148 187000

Отъ горните сведения
явствува, че сегашния общ.
съвътъ е уепелъ да. увеличи
общинския добитъкъ съ 20
коня, 10 жребци 5 кобили,
издирилъ е и отнелъ незакон. присвоените 2 биво
лици и 2 малачета, а отъ
друга страна е подобрилъ
извънредно много приетия
отъ миналия общинеки съ
вътъ добитъкъ, който е
^билъ сгвършенно слабъ взтощенъ, (конете окраставяли) и въобще негоденъ
за никаква работа. Положе
ни, съ големи усилия за по
добрението на тоя изоставенъ добитъкъ и въ резултатъ днесъ всичкия общ.
добитъкъ е съ отлично те
лосложение и вече се из
ползува и за най тежка ра
бота. До като миналия об
щински съвътъ е пр*дадъ
добитъкъ на стойность
187000 лева, сега общин
ския съв-ьт/ъ притежава та/ къвъ на стойность 9'.$6,000
яева т. е. въ продължение
, на по малко отъ една го

левове

!
5-1
УЙ
О м

лею-с

96000 20! 269000 36 464000 20 365000
I
14000 0 151000 12 176000 10) 165000
15000 е! 63000 8 95000 5! 78000
—
2 15000
8000
8000
4000

1

8000

4000

107000
Ю000
16000 2 16000
6000 2
6000
бопо
431000 244000 39 505000 87 936700 1:^9; 749000
156000

107000

ОБЯВЛЕНИЕ
X 26481
I гр. Вариа, 15 XII. 1920 в.

—

дина е постигната стойность
на добитъка 5 пати по-гол1;ма
отъ оная, която е ииалъ при
режима на миналия общин
ски съвътъ — Къмъ общо
то богатство и* общината
е прибавеяъ добитъкъ на
стойность 749 000 лева —
активъ отъ неуморната и
планомерна стопанска дъйность на днешния общин
ски съвътъ.
Общинската пералня.

При електрическата цен
трала е инсталирана и от
крита отъ 24' авгуетъ об
щинска пералня, отъ която
до 9- й того ех се ползували
6767 чов1жа, които СА из
прали 52,407 царчета дрехи..
Знае се че ползувашите се
еж гора преди5ио малоимот
ни, които при днешните об
стоятелства ва буквална голотия не притежаватъ по
вече оть по два чифта дол
ни дрехи, и следователно
нематъ възмржностьта да
ператъ дрехите си помеееч-

Вар. Град. Общ Управление дишенъ съ черъ косъмъ
конь и на заднята страна
ОБЯВЛЕНИЕ „:' на.гърба малко бело.
1
;•-' № 96255 •
* •Съгласно чл. 4 отъ за
гр. Варна, 11 ХНД920ггод кона за изгубения добитъкъ
. Обявява се, че подъ надт (юва), ако до 41 деиь отъ
зора на общината« въ по датата на публикуването въ
жарната команда се намира държавенъ вестникъ не се
безстопанственъ (юва) Ь го- яви стопанина му въ об

24 156000

но, а седмично. Безпорно е,
че въ тоя случай те рнзходватъ много повече дърва
и трудъ. Оъ откриване ва
общинската пералня, която
иначе не костува никакви
средства на общината (освенъ инициатива и грижи
за малоимотните) населени
ето со улеснява твьрд*
много. Така, ако поменато
то по горе количество дре
хи би се изпрало по еди
нично въ домовете, то за
него щ1>хч да се ичразходватъ минимумъ 400 куб. м.
дърва които струаатъ около
60,000 лв Загубата на вре
ме, неудобствата, . съдовете
които биха се, похабили н
пр. обстоятелства, Даватъ
да се разбере отъ какво
значение е за населението
тая пералня Но рано е
разпилявана произвежданата
отъ електрическата центра
ла въ процеса на работата,
пара и топла вода и се ос<авяше неизползувано едно
благо, ползата отъ което е
на липе
щини'! а съ доказателство нн
собственое.ь и си го по
лучи. ще се продаде на публйченъ търгъ въ полза на
общинската каса
п. Кметъ: П. Поповъ
п., Секретарь: Гологановъ
Печатница Добри Тодоровъ

Въ допълнение обявле•ве и 25580 отъ 1 того,
обявява се, че въ общин
ското управление, ще са
произведатъ търгове съ
тайна конкуренция за от
даване ва предприемачи
общинските доставки за
1921 год.
На 4 февруари 1921 год.

1. До 10 часа сутриньта
за доставка 200,000 кгр.
с*но и 300,000 кгр. слама.
Приблизителна стойность
25),000 лв. Залогъ 12,500
лева. .
2. До П часа сутриньта
за доставка около И00,000
кгр. ечиинъ
Приблизителна стойность
450.000 лв. Залогъ 22,500
лева.
3. До 4 ч. следъ обедъ
за доставка канцеларски при
надлежности,
Прибл зителча стойность
120,000 лева. Залогъ 6,000
лева.
4. До 5 ч. еле.тъ обедъ
за подвързване разни об
щински и библиотечни книжа.

Приблизителна стойность"
20,000 лева. Залогъ 1000
лева.
На 5 същий.

1. До 10 часа сутриньта
за доставка около 20,ОоО
газь.
Приблизителна стойность
ЗО.оОо лв. Залогъ 15оО лв.
2. До 11 часа сутриньта
ча доставка медикаменти и
превързочни материали за
общинската аптека щ борба
съ епидемичееки болести —
за 1921 и 1922 год.
П еиблвзителна стойность
200.000 лв. Залога Ю0ОО
л»па.
Залогъ за всъко пред
приятие се изисква въ бан
ково удостоверение;
Конкурентите тръбва да
се съобразяватъ напълно съ
чл. чл 11—14 отъ закона
за обществените предприя
тия, като поемнигв усло
вия еж на разположение въ
обйщнекфто управление.
п. Кметъ: П. Поповъ
Секретарь: П. йвановъ

не и 4 за разни поправки,
преправки й ор., отъ които
еж събрани, въ общ. каса,
такси на сума лв. 112*05.
Свършенъ е окончателно
обора въ Орта-Чаирь; остава
да се направятъ: бетоновите
работи, яслитЬ и пода. Про
дължава се работата на
отделението отъ градския
театъръ, което се заемаше
отъ бюрото за недоборите,'
като се приспособява за нуж
дите на общ. нагазинъ. Про
дължа ватъ се работите по
приспособлението на стра

ничните отделения отъ гра
дския театъръ за канцела
рия на техническите служ
би. Завършенъ е ремонта
на болницата „Парашкева
Николау.*- Продължава се
работата на равеса за ко
лата на пожарната команда.
Упражнява се вадзоръ
йадъ всички обществени и
частни! строежи изъ града
и околностьта.
,IV Санитарно отделение.
Направени 582 ревизии.
Конфискувани и унищоже-

ни 80 малки варели съ 1а1веръ на общо тегло, ДоОО
кгр. Съставени еж актове
за нечистота И и за кон
фискувани предмети 1. Пре
гледани въ амбулаторията
81 болни, а по домовете
имъ — 898' души. Отъ об^
щинската аптека еж експе
дирани 465 рецепти. :.
Дезинфекцирани еж ]9
стаи, 42 чедовЬка и 452
парчета дрехи. Изнееени
еж вънъ отъ града и хвър
лени на сметището 975
кола см4ть-

БЮЛЕТИНЪ
8а движението на заразителните болести въ гр. Вар на отъ 1 XII до Ю X I I 1920 г.
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Забележка: Заболелите отъ Уаг1о1а уега еж руски
констатирани на парахода.
V. Ветеринарно отделение. сухи кости. Лъкуванъ е
всичкия заболклъ общински
Въ скотобойната изкланъ добитъкъ.
74 глави едъръ и 520 гла
VI. Бюро за недоборите.
ви дребевъ рогатъ добитъкъ,
отъ които е добито 27256
Чр*зъ финансовите аген
кгр. месо. Съставени еж 7 ти еж събрани следните
акта на млъко-продавци, берии:
които продаватъ уводнено
1) Отъ надарщина
млеко. На сжщите е кон
234«85 лв.
фискувано 42 литри мл-вко. 2) „ сметь за 912, 913
Направени еж 12 ревизии
,
и 916 34-80 ,
на работилниците на месни 3) „
„ з а 920 год.
консерви и еж прегледани
2056909 „
внесените отъ вънъ такива. 4) , глоби по постанов.
Прегледани еж следните
1373 ,
животински произведения и
5) , билети за дърва
е дадено разрешение за сво
12о4о »
бодния имъ взносъ въ вът 6) „
„ за дървени
ре шностьта на страната:
вжглища 5040 „
7048 сухи говежди кожи,
7) , водна такса 45о ,
14579 кгр. сухи биволски 8) • канална такса
кожи, 960 броя сухи овчи
67-10 „
в кози БОЖИ и 20,000 кгр. 9) я жръвнина БЮз-19 ,

)1

бежанци; заболеваниата еж
10) „ Вивески
1220 „
И) „ 3 % за падарско
право 8920-80^„
12) „ жилищ. комисия —
13) „ каруци и др. . . —
Всичко . . 5505263 лв.
Варнен. Град. Общ. Управ.

"~^)БЯВ.Ш1ИгГ"~~
№ 26086
Гр. Варна 9. XII 1920 год.
Въ д о п ъ л н е н и е
о б я в л е н и е № 25641
отъ 2-й того обявява се на
интересующите се, че про
дажбата на мостри отъ хра
ни въ общинската житна
борса, определена за 7 того,
ще се произведе на 22. того
въ Ю часа преди объдъ
чр*аъ тьргъ съ явна кон
куренция.

Желающйт* да ги .купятъда се явять въ определеното
време въ помещението на
общинската житна борса и
наддаватъ.
П. Кмеръ: П Поповъ.
•;-"" Секрегарь: П. Ивановъ/
Вар. Град. Общ. Управление
/г

ОБЯВЛЕНИЕ
~
^№ 26480
гр: Варна, 15 XII. 1920 г.
Въ допълнение обявление
Дг 25579 отъ 1 того, обя
вява се, че въ общинската
зала .Съединение" ше се
се произведатъ търгове съ
ЯВНА конкуренция за от
даване подъ наемъ общин*
ските имоти:
На 1 февруари 1921 год.

Отъ 9 до 12 часа су
триньта:, Рибарските дюгени въ халата на II-ри'
участъкъ.
Огъ 3 до 6 часа следъ
объдъ: Месарските дюгени
въ халите на III, IV. и V,
участъциНа 2 сжщий, отъ 9 до 12
часа сутриньта:
15-техъ стари и 7 двой'
ни дюгени ва пазарния площадъ. '
Отъ 3 до 6 часа елйдъ
обедъ: 28 дюгени на па
зарния площадъ.
На 3 ежщий оть 9 до 12
часа сутриньта:
Бюфетите при скотобой
ната и Гюндюзъ-чешме; ба
раките -при: Шокара и по
Евксиноградското ш о с е ,
черварниците и отделенията
за чистене търбуси при ско
тобойната.
*
Отъ 3 до 6 часа следъ
обедъ: ОбщинсиитЪ дюгени
№ 539, 340 и 541 въ ул.
Солунска и павилионите;
Д? № 1, 2, 3 и 4 изъ града.
Горните имоти се отдаватъ подъ наемъ за време
отъ 1 априлъ 1921 г. до
31 мартъ 1922 год.
Залогъ за правоучастие
въ търга ще се определи
отъ тържната комисия за
всеки имотъ по отделно въ
деня на търга, като конку
рентите требва да се съобраза ватъ напълно съ поемните условия, които еж
на разположение въ общин
ското управление.
п. Ккетъ: П. Поповъ
Секретарь: П. Ивановъ
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