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Органъ и издание н а В а р н е н с ^

Излаза века събота.

ЛБОНДМЕЯТЪ I
бо деве за година,
35 лева ва 6 м*е.
предплатени.
Един-ь Брой I л.
Такси зг обявления:
За годехши и вен
чални пз 20 дева.
За некролози 25 а.
Търговски, адвокат
ски Е др. по 1 л. на
вв ей. Приетавеки
по 80 сг. на дума.
За малкя обявления
до 25 думи 5—10 л.
ва всЬко публикув.
За повече публика
ции — по споравус.
Всичко ва в-ка се из
праща до Редакция
та ку — Кметството
въ Варна.

\>\ и -

V

1'СУА
Взъ Йсйдавнвто ва Общинсш С ъ в М
ш и ! . I. Ш # : п Р ° в о д г оесъ-севмесъ? т Р х

примореката градин.
градина
., .
•
\ ••:;-,."""-*•«-.•*"*',г$*&бите въ приморската
за които става въпросъ, 10 го
I. З а ТОПДИТ-& г о р е н и
дирпмъ други средства. дини не ех служили за нищо
."'" . ";. ;-*5ан*л. . .
Техническото рхководство прп и още 10 години не ще се по
Кмета Д. Кондовъ. Зна общината, е констатирало, чо чувствува нужда отъ техъ.
ете, другари ъ господа общин въ морската градипл, имепо въ Разумно ~Ди е да не ги изпол
ски съветници, че нве имаме страничните алеи, има прека зуваме тамъ, кхдето нуждата
намерение да "уредвмъ топли рани водопроводни трхби, ко е тъй крЬщяща? Ирезъ време
.морски бани и ги ириготвимъ ито не служатъ за нищо и отъ на войната, населението се ос
още тая година". За цельта въ редъ години те не се изпол тавяше безъ хдебъ, облекло и
бюджета сме предвидили су- зуват!.. Тукъ те се явяватъ нр. за да може да се задоволи
фронта съ такива. Защо ста
.иата. .200,000 лева. Еема съм излишни^ и иогатъ да се из
ползуватъ
другаде.
Като
тъй
ваше това? отъ нужда. Комби
нение, ;ч«, тая: .сума* е крайно
требва
да^се
възползуваме
отъ
нацията,
която правнаь е също
недостатъчна и че само съ нея"
техъ,,,
да
ги
изкопаемъ
и
ги.
~подъ
напора
на големата нуж^
не ще )Можвмъ да етигнемъ до
употребим!,
за
водопроводъ
въ
да.
Не
сте
Вие
г. Кп- рджвевъ,
никхде. Еа нве разполагаме
1
'еъ кредвтъ. за борба съ без квартала „Сееъ-Севмесъ '. Ола- които милеете за красотата на
работицата; и ще. бъде намес гамъ на разглеждане тоя въ градината. Изминалите 15 го
1
_- ' дини .^погълнаха толкова сред
то,: ако вземеяъ една часть отъ просъ.
Йнженвръ Бокчевъ Обяс ства* че*ако се употребяха пе
ней? „», ся нослужияъ при из
плащане, на надниците на ра нява \\ потвърждава казаното несто, то не само морската
ботниците извършващи гру отъ кмета. Въ приморската градина и гр. Варна, но цела
бата?. работа. • Предлагамъ: • на градина има излишни трхби България щеха да бхдатъ пре-~
съвЬта-да разреши да се взе- съ около общо 1500 н. дъл върнати въ райски градини.
матъ /; отъ § по безработицата жина, койго но се използу Ако това ре е тъй, не сме ви
Д00,000 лева в се изразход- ватъ въ градината и уместно новни нае. ОлЬдователно, пра
ватъ по направата топли мор ще бхде да се пренесатъ и вя предложение на съвета да
поелужать за водопровода въ разреши щото излишните трхски бапй;
- '
чби отъ водопровода въ мор
Предложението на Кмета се „Сесъ-Севмесъ".
Общ
съветникъ
Бедеската градина да се вдигнатъ
прие.ьотъ съвета. еъ болшин
ЯвВЪ
(демократъ).
Нека
нищо
и
използуватъ за водопровода
ство Лезъ разискване. . -_
противъ, но да се направи и въ квартала ,Оееъ-Оеимесъ".
II. В о д о с н а б д п в а н е н а чешлата '„Възраждане" за ко Надниците на апгажирапите
ято били необходими 150" м. съ гая работа работници да
квартала.
тръби.
се изпдатятъ отъ кредита иред, „Сес-ь-Севгйесть" ;
Инженеръ Бончевъ Обяс-. виденъ въ бюджета за водо
Кмета Д. Кондовъ. Дру ни, че трхбите' отъ водопро снабдяване квартала гСесъгаря и господа' общински съ вода въ морската градина не .Оевмесъ".
ветници, требва "да се зани- съ пригодни за чешмата ^ВъзПредложението на к м е т а
маемъ съ едипъ много ваясенъ
биде прието съ болшинстго
Общ. съветникъ П Кървъпросъ,-" имено въпроса га
III. .Чтета Д. К о н д о в ъ
снабдяване съ вода градското джиевъ (цанковиетъ).? Да се
иска отъ съвета 10 дневенъ
предградие • яСесъ--Севмесъ". «Збматъ трхбите отъ примор
отпуекъ Съветътъ удовлетвори
Населението въ тоя кварталъ ската градина и пренасяте дру
искането му.
е безъ чешми' и не бива да гаде е смешно.» Защо тогава
IV. Чиновникътъ по об
го оставяме по*;нататъкъ да из навремето ех прекарвани тля
немогва въ тая нужда. Требва трхби, ако не съ били нуждни? щинските нмоти докладва
да му докараме вода, колкото Разбирамъ такава комбинация протокола на комисията отъ 16
е възможно по-скоро. Вие зна да стане ама въ крайна нужда. ноември 920 г. по привеждане
ете, че каптирането на водите А такава не виждааъ. Не«а за въ известность заграбени об
;отъ „Арапъ дешме"' е свър гласувамъ за предложението на щинска имоти (публикуванъ
шено. Остава да се направи кмета, защото въпросните во въ общинек. вестникъ бр. 31).
•изкопъ и прекаратъ водопро допроводни трхби ех потребни. Обшонскиятъ аъветъ, ел*дъ
водни тръби до квартала Сесъ- Какъ ще се опресняватъ цве кргтки разисквания, взе еледСевмееъ.. Но трудноетьта е тята въ страничните алеи и ньото решение срещу лицата,
тамъ, че .тръби не само ч<Гсъ пречиства въздуха отъ прахъ? които ех присвоили незаконно
екхпи, но и не се продават*
Кмета Д Кондовъ- Какво общински имоти, за които е
никхде такива. Невъзможно е смешно има въ това предло- дума въ прочетения протоколъ:
Да се предупрЬдятъ поме
да купимъ и на насъ остава аенве за снабдяване еъ водо-

натите въ,протокола на коми
сията лица, да изплатятъ. въ
дееетдневенъ ерокъ, следуемия
се наемъ на използуваните до
сега отъ техъ общински места
и предадатъ последните на
общната. Въ противенъ случай,
да. се заведатъ дела . срещу
тия лица.

Вр1м8ненъ правелвикъ
по стопанисване на общин
ските зеленчукови градини.
(Прметъ отъ Варненския общ. съвет*
въ васеданието му на 30 мартъ 920 г.
еъ протоколно рвшенив № 21/148).

Чл. I. Варненската градска
.община, за увеличение прикс
диге и за доставяне на чле
новете си зеленчукъ на достхпни за техъ цени, пред
приема обработването на зе
ленчукови градини и нивн по
стопански нанинъ.
Чл. 2. Средствата необхо
дими за обработването ех пред
видени въ съответния* § 31
п, 7 буква в. на общ. бюджвтъ.
Чл. 3. Обработването ще
става по следния начинъ: а)
Обработването я рхководството
на работите въ градините и
нивите ще става подъ рхководетвото на лица специалисти,
назначени отъ общ. съветъ.
б) Общината ще предаде на
назначените вещи лица нуждния внвентарь съ опиеъ. в)
Схшата ще нмъ дава подъ
свой надзоръ нуждния добнтъкъ и ако стане нужда ще
прави надлежните инсталации
Чл. 4. Всичкиятъ необходимъ при обработването персоналъ ще се назначава и увол
нява отъ общинското управле
ние по представление на ве
щите лица.
Чл. 5. Работниците ще 6хдатъ на храна и квартира п^я
градините за сметка на общи
ната по дажби определени огъ
вещите лица и одобрени огъ
съвета.
Чл. 8. Заплатите, аакто в

Варненски Общински Въстникъ

Стр. 2.
начвна на изплащането на ръ
ководителя се определя отъ
общинския съветъ, а възна
граждението на работниците"
при градините се определя отъ
вЬщитЬ дица, удобрено отъ
общинското управление.
*

Чл. 7. Всички добити про
изведения отъ градините ще
се разпределятъ между насе
лението по- начинъ и цени,
определени отъ общ. управле
ние, удобрени отъ общинския
съветъ.

РВШЕНИЕ №

72/579

на общинския съветъ взето

въ. заседанието му на 25
ноемврий 1920 год.:
Докладчикъ пом. Кмета
рт. Калчввъ. Другари и г-да
общински съветници! Известно
Ви е, че тая годипа ние об
работвахме самостоятелно ио
стопански начпнъ две зелен
чукови градини въ местности
те „Орта Чааръ" и „Пейнерджикъа съ обща илощь около
200 декари и засехме ниви съ
зърнени храни в фуражъ около
550 декари. Богато заиочнахме тия предприятия опозици
ята гледаше съ големо недо
верие на тоя новъ начинъ на
стопанисване общ. имоти и некои отъ господа буржуазните
общ. еъветницн предричаха
неуспехъ и крахъ на нашата
стопанска общинска политика.
Фактит* обаче, дойдоха да
опровергаятъ най категорически тия пророкувания и да
подчертаятъ, че досега отъ
общинските имоти ех се пол
зували не общината,- а отдел
ни предприемачи, които съ
прибирали тлъсти нечалби и'
богатства отъ наеманите срещу
нищоженъ наемъ общински гра
дини н ниви. Когато навре
мето ние критикувахме тая по
литика на разхищване и про
тивопоставяхме политиката на
самостоятелното стопанисване
на общ. имоти, _буржуданите
общински съветници ви обви
няваха въ демагогия. Е добре,
следъ близу 1 годишно управ
ление общината отъ пасъ ние
показахме че не сме демагози,
а представители на една класа
интересите на която разбираме
добре, защищаваме ги и се
противопоставяме на доногваниата, които другата класа —
буржуазията — заяислюва сре
щу работниците а малоимот
ните.
#

Резултатите, които добихме
отъ непосредственото стопа
нисване на поменатите две
градини и ниви ех повечеотъ
задоволителни. Ние можахме да
получимъ прекрасно зеленчу
ково производство, продуктите

на 700 литри вино отъ лозо
отъ- което продавахме на граж
вия разеадникъ, запечатано отъ
даните почти на костуеми ценя.
акцизната
власть за да бъде
Не вервамъ никой отъ насъ да
продадено
на
търгъ.
откаже колко много влияеше
Докладчикътъ От. Калчввъ
върху пазарната цена на зе
яоли
общинския съв4тъ да
ленчука произведения и изка
одобри,
съгласно правилника
ранъ на пазаря общински зе:
•
за
стопанисване
на обш. гра
леячукъ. Гражданството се пол
дини,
прочетените
протоколи.
зуваше съ зеленчукъ на цена
двойно и тройно по-ниска отъ
Общ съветникъ П. Кжрпазарната и бързамъ да добавя джиевъ (Цанковисть). Не мога
въ края .на краищата завър да схвана отъ изложените ци
шихме съ една печалба отъ фри Дали общината е спече
86,269'17 лева, колкото и да лила или загубила отъ тъй ето-не я желаехме. Можете да си панневаните ниви и градини.
представите какви печалби съ Требва всичко подробно да се
]реализир*вали господа пред изложи и отпечати въ общин
приемачите, които ех наемали ския вестнвкъ и да1» се под
тия градини съ единствената ложи цв. преценка отъ по
цель да печелятъ и епекули- опитни градинари, защото азъ
ратъ съ нуждите на населе невога да се доверя на ва
нието
шите експерименти, не почи
Ето.една сметка къмъ 15 ващи върху , постановленията
того, която изразява разхода на некой законъ или правили прихода, реализирани при никъ. Чакъ тогава ще нога да
обработване на двете градини се произнеса и удобря подобно
а ниви:
експлоатирване на общ. имоти.
Тъй изложената сметка не ме
РАЗХОДЪ:
задоволява, защото не виж1. За семена
46763 95 л. дамъ да се говори за наемъ,
за добитъкъ (имате ли талъвъ)
2. За издържка
и има ли доходъ отъ плодо
(орапь.и др.) 15902-92 „ вете въ градината, находяща
3. Надници и да- - се въ местн. яНейнерджикъ*.
нъци
20268549 .

Общ. кметъ Д. Кондовъ.

4. Црехрана.

4413505 л

5 ,Днвентарь ,;•_. 19003,6:^.1 „,
Всичко 499474 02 „
Ц Р И X 0 Д Ъ:
1. Отъ зеленчукъ 39078055
2. > зърн. храня 194962-64
.Всичко 58574319
Или чиста цечалба 86269-17
Въ тая печалба не влиза
сумата 5000 лева, която ще
се получи: 1) Отъ наемъ на
градините за паша на овце и
2) отъ продажба,на" репа И
но двата пункта сумите ще
постхпятъ следъ приключване
на горния баланеъ.
Помощи, кмета Ст. Калчввъ
обясни какъ се е оценявалъ и
продавалъ зеленчука на граж
даните и прочете всичките
протоколи на постоянното при
ехтетвив съ които ех опреде
лени продажните цени на все
ки видъ зеленчукъ.

Ние знаемъ, че г. Кхрджиевъ
не ще одобри направеното отъ
наеъ-и—ще- ев затвори^очвтепредъ прекрасните резултати,
които поднасяме на разглеж
дане отъ съвета. Чрезъ устата
на г. Кхрджиевъ говорятъ оз»
лобенвте неколко . предприе
мачи на които се затвориха
общинските врата и имъ се
пресече всека възможность да
се обогатяватъ за сметка на
общината. Но ние притискаме
съ делата си противниците на
пролетариата и малоимотните.
Ето: съ самостоятелното обра
ботване на градините ние ре
ализирахме покрай продажбата
на ефтинъ зеленчукъ, което
беше главната ни цель, и една
печалба отъ 86,000 лева и
пнвентарь на етойность 190
хиляди лева, Предъ тия факти
критиката на г. Кхрджиевъ е
смешна и лишена отъ еериозность. Колкото за самите смет
ки, протоколи и баланса, кои
то недоверчивия г. Кхрджиевъ
неможе да разбере сега, ех на
разположение всекога въ об
щината и ако толкова го интересуватъ, може да се занимае
съ техъ, когато пожелае.

Следъ това схщия докладва
протоколите на постоянното
приехтетвве за продадените
плодове отъ приморската гра
Следъ тия разисквания об
дина отъ които е получена
щинския
съветъ реши:
обща еума 474020 лв. в тмя
за продаденото грозде отъ ло
Одобрява прочетените отъ
зовия разеадникъ на обща сума
лом.
кмета Калчевъ протоколи
16065 лева. Въ тия суми не
за
начина
на оценката и про
влиза стойностьта на 300 кгр.
дажбата
на
производството отъ
ракия добата отъ варенето на
общинските
зеленчукови гра
круши, ябълки и нр. изгнили
дини,
овощията
отъ градините
плодове, а също и стойностьта
и гроздето отъ общинския ло-

Брой 36.
зовъ разеадникъ, както и със
тавения баланеъ, от< които се
констатира, освенъ инвентара'.. \
и една печалба отъ 8626917*
лева отъ зеленчуковите гра
дини и ниви.

за дейноетьта на отделенията
при Варнен. Градска Община
пр4зъ последните две седми
ци отъ 26 до 31 декември
920 и отъ 1 януарий до 9
е. и. 921 год.

I Техническа централа. Отъ
26 до 31 декемврий.
а) По водопровода:
-Поправиха се: 11 градски
чешми, 9 водомера, 1 спирателенъ кранъ, калдаръмите около 4 спирателни крана. От
пушиха се каналите на 6 град
ски чешми. Направи се една
нова водопроводна инсталация.
Постхнилъ нриходъ отъ веда
иа сума 12166 65 лв. V
6) По канализацията.
Положиха се 95 м. камениновй тръби съ дианетръ 25
см.. за канала на пожарната ко
манда. Иззида се една шахта
Г75 куб м. и насипъ 150 куб.
н. Поетавиха се капаци и съ
щевременно почистиха 11 шах
ти, а именно: 1) На ул.-,,Княжевска" еъ~-ул.-^€^Мврйна";'
2) На ул „Княжевска" съ шагта между ул. „Ов Клмментъ''
и ул. „Парушвва," 3) На ул.
„Одринска" съ ул. „Ов. Мари
на" 4) На ул. „Св Атаиасъ"
съ ул. „Шншманова.1 5) На
ул. „6 Септември!^ съ улица
„Сливница," 6) На ул. ,^Ан. гелъ Кънчевъ" съ ул. , Храбъръ," 7) На ул, „15 линия"
съ ул. „Волова,*1 8) На ул.
„Раковска" съ ул. ,,Витоша,':
8) На ул. „Регентска" съ ул.
„Крайна" Ю) На ул. „Стран
джа" съ ул. ,Крайна" и 11)
Ба
ул- „Дунавъ" съ ул „Козлуджа."
Нриходъ отъ каналъ 5794*95 л.
в) По пятищата.
• Изделаха се 140 дъбови
дървета за греди съ разм*рн
4 м. дължина и 7 /ю дебелина.
Отделиха се около 30 куб. м.
дърва за строителенъ материалъ. Направиха се 5 капака
за канални шахти.

Отъ 3 до 6 януарий 1921 г.
а) По водопровода.
Поправиха се: 17 чешми и
повредата на водопроводното
кръстовище на ул. ,,Аепарухъ"
съ ул. „Парушвва." Отпуснаха
се^утоците па 11 граДеки чеш
ми и канали на рибните хали.
Направи се една чаетна водо
проводна инсталация. Поетъпилъ нриходъ о т ъ вода
40,530-50 лв.

Врои 38
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рази*ръ на сума 7270 лева. но болни, а по домовете имъ
Постхаиди съ заявления и раз — 92 такива. Отъ общинската
Положиха се 106-5 м. кани молби 11, отъ които из аптека еъ експедирани 507 ре
кенинови трабиг, иззида ев ед
пълнени 8. Издадени съ 2 поз
на шахта 5 736 куб. н еъ ка
цепти. Дезинфекция ее извър
волителни билети за етроежъ
менна и битонна зидария. За
на кухни и жилища за живе ши ва 10 человека, 13 стан
почнаха ев 3 нови канализа
ене и 2 за разни поправки и и 123 вещи. Общинската пе
ции. Приходъ огь канализа
преправки, отъ които съ съб ралня е послужилата* 758 ду
цията е постхинлъ 3403*70 л. Отъ 3 до 6 януарий 921 г.
рани въ общинската каса такси ши, които съ изпрали 5574
в) По тгмттгщата.
на сума 852*37 лева. Рабо парчета разви вещи. Отъ гра
а) Регулация.
тите по приспособлението па
Направиха се 12 капака за
Работи се плана на Варнен некои отделения отъ'градския да съ изнесени и хвърлени на
шахтите. Мздейаха се 105 ската околность. Дадени съ 2
театъръ за общински нужди сметището 847 кода смйть.
дървета за греди съ размери строителни линии. Изработени
продъджаватъ, а също рабо
4 и по 0 07 м. по 0 1 0 и.
с& 2 екици за частни имоти. тите въ пожарната команда Отъ I до 8 Януарий 1921 г.
За строителен* материалъ се
вървитъ успешно.
Напралени съ 58-7 ревизии.
избраха дървета около 25 куб. Откопирани еж 8 квартали. При
Конфискувани
еъ 102 лимони
л
готвени съ 20 протокола по
метра. IV. Санитарно отделение.
и 13 кр кестени като негодни
чл. 27 и 5 по чл. 41 отъ за
Отъ 27 декемврий до 31 с м . за ядене. Съставени еъ 2 акта
II. Електрическо отделение.
кона за благоустройството. Да- 920 г. е извършено следньото: за нечистота и 2 — за кон
Отъ 27 денемврий до 31 с м. деиъ е ходъ на 15 заявления
фискувани иредмети. Отъ об
Направени еж 508 санитар
щинската оптека съ експеди
Окачиха се съ градската е- отъ общъ рвгулационенъ хани ревизии. Конфискувани 80 рани 343 рецепти Въ амбу
лектрическа мрежа 19 нови рактеръ.
развалени яйца и 19 хлеба по латорията еъ прегледани 251
частни инсталации. Провериха
6),
Архитектура.
1 кгр., като такива съ по души. а по домовете — 48.
се; и поправиха градското ос
малко
отъ показаното тегло. Дезинфекцирани с&: 34 чело
ветление, мрежата и съедине
Нарушения на закона за
нията. Извършиха се разни ин благоустройството съ конста Съставени съ 3 акта за не века, -38 стаи и 288' вещи.
сталационни работи въ пожар тирани съ 2 акта. Издадени чистота, 2 за коиф. предмети, Отъ общинската пералня съ
се ползували 476 души, които
ната; команда;
с& 42 постановления за нару 5 за нешиълнений санитарни ех пзпрали 4161 парчета раз
Изплатили абонамента за из
шение на казания законъ, по те нареждания. Въ амбулато пи дрехи. Изхвърлени еъ на
разходвана електрическа енер
гия. 218 клиенти на^обща су които сл. наложени глоби въ рията съ прегледани 344 бед сметището 1183 кода ехеть.
ка^ 54,303'7Б лв.
6) По канализацията.

за. канцелария на техническите
служби. Продължава се рабо
тата за навеса за колата на
пожарната команда. Упражнява
ее надзоръ надъ всички обще
ствени и частни строежи изъ
града и околностьта

Отъ 2 януарий до 7 с. м.

Скачиха, се съ градската е •
лектрвческа мрежа 32 нови
частни инсталации. Провери се
и.лоправи, граденото освет-_
ление. Наулиците. „II линия"
и „Витрасова" ев постави по
ч единъ абажуръ .на уличните
- лампн
• •, •
Абонаментъ за изразходвана
електрическа енергия е събранъ; отъ 277 клиенти на о0ща сума 48615*65 лева. ,.
• 111. Архитектурно регулаци
о н н о отделение.

за движението
ето на заразителните болести въ гр. Варна
отъ 21
21 декеьври до 31 декември 1920 г.
о

в
_ ч:
чч
ч

•"••• Работятъ ее> изчисленията
по плана на „Максуда," Дамя
нова махала и Трошева маха
ла.. Дадени еъ за построяване
3 строителни линии. Изпълняватъ се формалностите по окончателното взучване на дво
рищните регулации на квар
талите въ V участъкъ. Изда
дени ех 2 скици за частни иноти,, 15 скици по чл. 41 отъ
закона за благоустройството.
6) Архитектура.

.Констатирани еъ съ 3 акта
нарушения на закона за бла
гоустройството. Издадени еъ
5 позволителни билети за по
строяване кухни в жилища за
живеене и 5 з* разни поправ
ки, преправки и пр. огь които
еъ събрани въ общинската каеа такси на еума 812 60 лв.
Продължава ее работата по
приспособяване на страничните
отделения ва градския театръ
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ревизии на работилници на Убити 2 беенн кучета и други
месни консерви и 9 такива на 16 отровени като екмтающи.
ОТЪ 27 денемвр. до 2 януарий
магазини, които доставятъ мееОтъ 3 януарий до 9 с. м.
Въ градската скотобойна съ ни консерви отъ вътрешностьИзкланн съ въ градската
изклани 32 глави волове и та на страната. Прегледани съ
крави, 6 глави биволи, 74 глави следните жввотинсвв произве скотобойна 70 глави волове и
овни, овци и кози и 14 свини, дения, за които е дадено раз крави, 10 глави биволи и би
отъ който е добито чисто месо решение за износъ въ вътреш- волици, 227 главн овни и ов
съ общо тегло 10,756 кгр. ноетьта: 530 брои сухи бивол ци, 86 глави пърчове и коза
Констатирани съ актове 3 слу ски кожи, 400 броя сухя овчи и 221 свини, отъ които е до
чаи на продажба уводнено кожи; 700 броя сухо солени бито чисто месо на общо тег
млеко; такова е конфискувано овчи кожи; 70 кгр. свинско ло 32592 кгр.
Ходено е два пъти въ град
44 кгр. и унищожено на са месо; 133 кгр. еухи говежди
ските
землища по вбикодка на.
мото место Направени съ 16 черва и 63 кгр. говежда лой.
V. Ветеринарна отделение.

Варненски Общински Вестникъ

Стр. 4.

Брой 36.

пите пропустнатъ гореказания 340 й 541 въ ул Солунска и
1,2,
срокъ, конфиекуватъ ииъ се павилионите: № №
3
и
4
изъ
града.
по нойто тргъбва да св водятъвсички суми, които следва дапоГорните имоти се отдаватъ
работниците вяглищари, ноито лучатъ за сметка на самата
нодъ
наемъ за вр4мв отъ 1 «
произее/ндатъ вяглища по сто- община.
априлъ
1921 г. до 31 мартъ
аанени начинъ въ общинскитгь Чл. 8.: Ако се забележи несгьчища „Паша Дере* и ,Арапъ кои отъ групите да турятъ въ 1922 година.
Залогъ за правоучастие въ
Чешме* за нумдитгъ на.
чувалите иесъкъ, марсъци и
грамданитгь.
> дребна мания, глобява се съ търга ще се определи отъ тър300 дева за пръвъ пать, съ жната. комисия за всеки имотъ
Чл. 1. Всичките клони се 500 лева за втори пъть и по отделно въ деня на търга,
изкастрюватъ отъ специалните трети пъть се остранява отъ като конкурентите ^ требва да
назначени за нельта работници работа.
се съобразяватъ напълно съ
и
се
нареждатъ
въ
кубици.
VI. Бюро за недоборите
Чл. 9 Работата по товаре поемните. условия, «оито еа
Така наредените кубици се нето и приемането на вхгди- на разположение въ общинско
Чрезъ финансовите агенти превозватъ на определеното
то .управление.,
,
еж. събрана отъ 26 декемврий отъ общинския надзиратедь и щата и изпращането имъ въ
п.
Кметъ:
П.
Поповъ
града
се
възлага
на
общин
920 год. до 10 януарий 921 г. рхководитель места, гдето се
ския
надзиратель-раководитель,
Секретарь; П. Ивановъ.
следните берии:
произвеждатъ въглищата.
като за в с е к а произведена
Чл. 2. Групите* работници, фурна количество въглища, се
еа » «
ч и «
които
ще горятъ вжглища се съставя протоколъ надлежно Вари. Град. Общ. Управление
ю о»
1>Ю
-*-» г - <Р
състоятъ отъ едннъ майсторъ подниейнъ отъ майсторъ (якъГ - е г СО
~ а а Ю О О © © - # 5^4
ОБЯВЛЕНИЕ № ' 2 6 4 8 1 , ^
якъджия и петь души работ джията) общинскиянадзиуательго
I —„- -„( ^. ( С_- ю
. ,о а о с м е - °° оо
* ОтгдаоаооваЬ00
ници (помощници на него).
ю
>"н
са "Ч" !-• <х>
рхководитель и двама иди по гр Варна. 15 XII 1920 год.
ео
.—.
Чл. 3. Всека група е длъж вече свидетели
";.
Въ допълнение обявление
на
да
си
построи
фурната
тамъ
о
а
Чл. 10 Така съставения и № 25580. отъ 1 того, обявява
гдето ииъ посочи общинския подписанъ протоколъ се изпра
9
се, че въ общинското упра-.
о
надзиратель-ръководнтель.
ща на натоварения да ръко вление, ще се произведатъ тър
в
М
Чл. 4 Групата е длъжна да води самото производство Пом.
В
й
- Всв§ н•в.
ео .
гове съ тайна конкуренция за
ж
напълни
изкараното'количество Кметъ.•
р ч
в 3
отдаване на иреднриенача об
в
вхглшца
отъ
фурната
въ
чу
Й *
Забележка. Последниятъ отъ щинските доставки за 1921 г. ^
о 5 «е ;: « и .
вали, безъ марсъци, песъкъ и
С5 °* и
своя страна събира изпрате
м
В в
°> в Ю
мания, и то въ нриеатетвието
св
Ш ш
. о
ните
протоколи н образува
На 4 Февруари 1921 год.
• в
в
на общинския надзиратель-ръе*
св Н 2 в а
о
преписка.
4
е-,
в
в* 5 ь е» а
ководитель.
1..До 10 .часа сутриньта за
33
-Чл. 11. Цените (условията)
| « к к
не а .
доставка
200,000 кгр., сено и
Забележка.
Напълването
на
га в
о
< «
при които се.горятъ въглища
в
в о Св
п
п
п
2
300,<'00
кгр.
слана.
;
чувалите,
съшиването
или
върв
5 в
в 5 •*
а §
та и превозватъ се опредев в ве- в
н н и2 %
зването инъ се извършва отъ
Приблизителна о т о й н о е т ь
дятъ отъ общинския съветъ.
а * ч -ьодо "нщВсе. оВФч юЕФИ «ч*~• >€йВвв
всека група по отделно за
250,000-л Залогъ 12,600 лв.
в Я
Ч л ^ ^ . Чув8ли,_._канаии__и_. 1^2|--Дв—11-часа-сутрииьта за
сметка на самите групи.-—-,в •"
"~др.
необходими предмети за доставка оводо 300,000 кгр.
Чл. 5. Фурните се отварятъ
о "• . '
:
самото,
производство съ за ечмикъ. '"'"•
еамо съ съгласието на общин
«^ ;
VII. Житна борса.
сметка
на
самата
община.
ския надзиратедь ржководитель.
-Приблизителна
етойность
На 3, 4, 5 и 6 януарий т. г.
Чл. 6. Презъ облачно и Варн. Град. Общ. Управление 450,000 лева Задогъ 22,500
ех продадени следните зър дъждовно време фурните не се
л е в а . ,. • : • .,- '••..;••:!,.• . 41.
нени храни; 586*70 хектолит- отварятъ.
ОБЯВЛЕНИЕ
.; • - 3. До- 4 часа ел.. обедъ за
ри жито по 22067 лв. еди
Чл. 7. Майсторите якъджий
доставка канцеларски прина
№ 2в480.-;.;,л .
ния, 43-20 ХЕЛ. ечмикъ по или групите, ангажиратъ та
гр. Варна, 15Х11.920Г. ( : длежности. ,. 3 Ч5Р 1^У
132 86 лв., 56-40 хкд. царе . кова количество каетрежъ, кое
Приблизителна етойность
вица по 115 20 лв, единия, то може да б&де изгорено две
Въ допълнение обявление 120,000 лева. Залогъ 6,000 л. *
28 хвд. овоеъ по 86-25 лева, седмици по-рано отъ предви № 15579 отъ I того, обявя
4. До 5 ч: следъ обедъ за
7223 кгр. бобъ по 3 1 6 дева дения срокъ отъ закона за ва се, че въ общинската зала
подвързване разни общин
единия кгр. н 24 20 хкд. .горитЬ.
„Съединение* ще се произве- ски и библиотечни книжа.
ръжь по 152 дева.
Забележка Които отъ гру- датъ търгове съ я в н а конку
Приблизителна
етойность
ренция за отдаване подъ наеиъ
20,000 дева Залогъ 1000 лв.
общинските имоти;
:у
Отъ преброяването на населението, което стана на
На 5-й СЖЩИЙ.
На I Февруари 1921 г.
31 декемврий 920 год. се установи, не гр. Варна се'на
Г. До 10 часа сутриньта за
Отъ 9 до 12 часасутриньта:
селява отъ 50485 души, отъ които 26224 отъ гажжки
доетавка
около 20,000 кгр. газь.
Рибарските дюгени въ халата
полъ и 24261 отъ женски
Приблиз.
етойность 30,000 д.
на II ри участъкъ.
Задогъ^
1500
дева.
'
Нарастването
на
населението
отъ
1900
год.
насамъ
се
;
Отъ -3-до 6 часа сл обедъ:
вижда отъ следните данни:
2.
До
12
ч.
сутр.
за
достав
Месарските дюгени въ халите
ка медикаменти и превър
на III, IV и V участъци.
1900 год
54922 жители
<. зочни материали за общин
1905 ,„
37417
,
увел. годишно 1'29%
На 2 сжщий, отъ 9 до 12 ската аптека и борба съ епи1910 ,
41419 - „
часа сутриньта:
я
213%
двничеекя болести за 1921 и
1920 „
50489
.
2-1бО/
0
15 техъ стари а 7 двойни 1922 год. . V
п
дюгени на пазрния площадъ.
Населението по полъ се разпределя тава:
Приблизителна «тойноеть
Огъ 3 до 6 часа сл. обедъ: 200,000 лв. Задогъ 10000 лв.
1900 год. 18786 мхже ,и ,16136 жени 53-8% м. 46-2% х 28 дюгени на пазар, площадъ.
Залога за всеко предприя
1905 „ 20057 .
, 1 7 3 6 0 , - 53 60/о и . 46 4»/. ж.
тие
се изисква въ банково
На
3
сжщий
отъ
9
до
12
1910 „ 21818 <„. » 19601 п
5;>'6% м. 47'40/° ж .
;
удостоверение.
часа оутриньта. /
1920 Л- 26224 ,
, 24261 .
Ь1Я% , ; т о ) ° ж .
Конкурентите требва да се
Бюфетите при скотобойната
Тия данни показватъ, че на 1000 маже се падатъ:
съобразяватъ
напълно съ чл.
и Гюндюзъ-чешме; бараките
чл.
11—14
отъ
закона за об
при Шокара ,и по ЕвксиноПрезъ 19С0 год. — 858 жени
градското шосе, черварницитЬ ществените предприятия, като
„
1905 , — 865
*и
отделенията за чистене тър- поемните условия- съ на раз
1910
„
—
898
в
*
положение въ общ. управление.
буси
при скотобойната. .
1920
,
•
—
925
в
17
Отъ 3 до.бчаеасл. обедъ:
^ и. Кметъ; П. Поповъ.
Пе«тя1да "ВОЙНЕКОВЪ" — Варяа.
общинените дюгени № 539,
зтарь: П. Ивановъ
обшинскиа- добитъкъ, който е
декуванъ редовно. .Контролиранъ е всичкия добитъкъ, кой
то влиза въ градския пазарьПрегледани ех и е дадено.
разрешение за изнасянето илъ
•въ вътрешностьта на страната
следните животински произве
дения: 600 броя сухи бивол
ски кожи, 101 броя сухи го
вежди кожи и 190 кгр. овча
непрана вълна,, •

л

ПРАВИЛШЪ

