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много големъ. Вследствие ва
това маса местни семейства с*
/(Заседание на 9. юлий 920. год.)
безъ постоянни и достатъчни
жилища. На държавата пъкъ
требва да кажемъ, че за да
Б-&ШЙИЦИТ-В и ; Ж И Л И Щ Н А Т А КРКЗА."
не бхдемъ въ <>хдаще изненадвави съ откриването на та
Кмета Д. Кондовъ. Пос че за да се облекчи жилиш
кива нужди, да вземе поводъ
иата
криза,
която
се
усилва
тъпило е писмо огъ Комисията
отъ писмото на вомисвата и
по настаняване бежанци въ съ идвапето на жертвите на
да
ни даде 10 милиона лева
,гр. Варна ;(вх. №,, 12401 отъ безумните войни — бежанците,
заемообразно и улесня съ не
29. май,т. год.), еъ което моли требва да поискаме отъ дър
обходимите материали за да
общинския съветъ да се зани жавата ' да усили кредита въ
мае съ въпроса може ли об бюджета ни за 920 г., -предОбщ. Съветникъ Д-ръ поетроимъ жилища на бездомно
щината да раздаде безплатно видень за постройка на об Стояновъ (шир. социалистъ) бедните граждани. Предъ пра
общинеки места на ония бе щински 'здания за жилища на Подържамъ мнението на посто вителството требва също да
жанци, които ще. се устано- бедни бездомни, еъ още 10 ми янното , арисхтг^ае_из^казано подчертаемъ, че при янетнит*
вятъ на постоянно местожи лиона лева.\ Тая сума, коятр отъ кмета. Требва да поис^ условия не можемъ да прие
телство "въ Варна.. Отъ разда-: требва'. да искаме да ни се каме отъ; държавата 10 мили мемъ никакви бежанци, защото
девите места, казва се въ пис- отпустне взаемнообразно, ще она лева взаенообразно за усил положението на местното граж
; мото, ще се образува „Квар- послужи за постройка на жи ване § за построяване жилвща данство е повече отъ плачевно
талъ на бежанците", кхдето лища не само _• за бежанците, не само зд бежанците, а за и то ще стане още по-лошо,
, всички бежанци ще могатъ да а и за всички бедни и без всички бездомни бедни семей ако града се наводни съ бе
: си построятъ жилища. Тази домни семейства въ града.
ства, стига бежанците да мо жанци.
мелба комисията прави възъ
Предложинието на Д. С. По
Общ. съветникъ Д-ръ П. гатъ да .намерятъ тукъ своето
основа на Министерското -пос Ранковъ (тончевистъ). Въ гра препитание- безъ да утекчатъ повъ се прие единодушно и
тановление 7\# 111 отъ 3 май да съществува голема безра схществувянето на местното съвета формулира следньото
: и. окрхжното на Комисията за ботица и голема жилищна кри работничество.
1
РЬШЕНИЕ:
• бежапците при Министерството за. При това положение немоОбщ. Съветникъ Д. С.
; на Вътрешните Работи", което женъ да приеменъ никакви бе
Поради туй, че гр. Варна е
Поповъ (комунистъ). Касае се
. е приложено тукъ къмъ пре жанци. Какъ ще ее справимъ съ
за най-бързото и най-лесно препълненъ съ бежанци отъ
писката. (Кмета го прочита). 10,000 души бежанци, ако ни
настаняване на бежанците, но Добруджа и другадЪ, веможе
бъдатъ
изпратени,
кога
ще
не се разбира, че безусловно да приеме нови бежанци и, за
\ " Другари и г-да общинска
: съветници, Постоянното при- имъ поетроимъ кхщи и кхде Варна ще требва да ги при да ее подпомогне на схщест.ехтетвие се занима съ иска- ще ги настанимъ да живеятъ еме. Щомъ като е така сло- вующата жилищна криза, ко
; нето на Комисията по наста 1 — 2 години до като стане женъ въпроса/ ние не можемъ ято все повече се усилва, да
няване на бежанците и зас построяването? Не само че не да ги приемемъ отъ гледището се нека отъ централната влаеть
тана на гледището, че" пред- можемъ да имъ поетроимъ къщи, на ехществующите жилищна и да ускори утвърждаването на
видъ на бушуващата жилищна защото немаме пари, но и ра продоволствена кризи, защото общинския бюджетъ за 1920 г.,
: криза, ние не можемъ да да- бота нема за техъ нито па те ще изострятъ още повече въ който е предвиденъ кредемъ подслонъ на бежанците. пристанището, . нито другаде, тия кризи, При това, колосал дптъ за постройка на общин
Жилищната криза не ще бхде за техното препитание. Защо- ната безработица, която на еки здания за жилища на бед
премахната, не ще бъде. раз да искаме и раемъ отъ държа блюдаваме, не дава право да ни ш бездомни, варненски, се
решена само съ постройката вата, когато неможемъ да по- настаняване бежанци и ги из мейства, а така ехщо да ее
на жилища за бежанците. За ерещнемъ тоя заемъ? Какъ ще лагаме подъ ударите на глада иска отпущането взаимообразно
: наеъ впрочемъ настаняването го плащаме? Ето защо на мне и скитосването безъ работа. на общината ни 10 милиона
на последните не ехществува ние съмъ да не се приематъ Ние требва да заявимъ на ко лева за ехщата* ц&ль, за да
като отделенъ въпроеъ, а това бежанци и се иска отъ дър мисията, че за бежанци не не бхде общината ни втори
което ни задава особени гри жавата да не праща тукъ та-- разполагаме съ никакъвъ под пхть изненадана отъ съшата
жи е — д а настанимъ въ ти- кива, а другаде, въ вхтреш- слонъ, защото отъ войната на- нужда, въ каквато се днееъ
ностьта изъ селата.
санъ никакви постройки не ех намира при бежанците отъ
• мища 6~п>лнитл, бездомни • вар
Добруджа н др. (Текста на ре
Общ. съветникъ П. Кдр- правени, а недостига на жи
ненски сгъмейства, Постоян
лищата и безъ б4жанцит4 е щението по проток, запззенъ),
ното" присътетвие е на мнение, ДЖИВВъ (цанковисть). Не съмъ
еъгласенъ да се-поема грижа
та за бежанците, до като не
се е разбрало колко ех те,
какви съ по профееия, да се
види могатъ лп да намерятъ
тукъ прехрана и следъ това
да се разрешава въпроса м».же
ли да имъ ее отпустнатъ места
за кхщч. По закона общината
може да раздава места само
на свои граждани, но не и на
вънкашни.

Бр»1 Е8.

Варненски Общинеки Вестникъ

•Огр: 2.

стадационни работи Провери
^Зас|даниела-А-августъ 1920 г.* щпната да мъъ лтпуетне об- ^онитЬ. въ-Л-радината. ,Ортаха
« е и поправиха градената
-щвнски места за.да си позвтро- чаиръ"; 215 .куб м.лгръсть.
•\, .г .Кмета . Д. Кондовъ прочете
Шстъпвлъ ариходъадтъ «ода мрежа и съединенията. Напра
ятъ жилища. Съ дава ще пре( писмо ' № 8 5 7 отъ 3. VIII т. г.
ви ее внезапна проверка ла
дотвратвмъ разграбването отъ 26265 лева и 4 0 ет.
на -Комисията по настаняване
107 -частни инсталации жадъ
(б)
По
чтнализацията.
бежанци, еъ което шато отго- еъщпте; шаюбщвнскатаС | * Дмера.
М.
.града• .як асе жонстатлтра^ а е Д4
воръ на взетото решение .отъ
"Привърши се една шастна абонати, безъ да и оката яуждобщинския съветъ по въпроса
канализация .ясетадочна една ното разрешение, съ си .инста
за даване места на .бежанците,
нова такава. Шризаодъ отъяса- лирали 20;лампи съ 3528 све
\ еъобщава, че работата се ка- за дейностьта на отделенията вално право.. е п ох я л л и а ъ щи, а друса. Д 8 души>съ^.уве
) еаеда не до нови бежанци, а ври Щараен. Градска Община' 4409 5 0 дева
личили жзшизвството на: ?пв4аадтия, които .еъ ^се устано презъ 1последнята седмица твтъ
.лцит* си жгьЧЬЪ&. Отъталнгонвили .вече ..на лоствяяво место
4
е) По аятищата.
трабандаее произлезла за »б17. д» 23. януа*
жителство въ "Варна. Комисия
-Приготвиха се ,още,15 стъл : щината загуба отъ 1024 све
та въ пиенето са се отнася
I. Техническа;щентрала.
ба за фенерите въ предградие щи незапдатена електрическа
скептично и се съмнява, дали
„л) 17о лаАоаровада. .
то
-,!0есъ-Сввмвсъ:*'-и130-дръж -енергия. Имената "на конградържавата ще отпустне на об.. бяндистите .ще лйъдаггъ публи
Поправиха се 10 градска ки ,за кирко-мотики.
щвната исканите 10 милиона
;
лава и уведомява съвета какво лешми, 4 водомера и стария II Електрическо отделение. кувани въ %всттгеа. • Т1 р$кет/н- да ^вг б гедвктровера по 5 акцентралната комисия но наста водолроводъ въ местностьта
Скачиха се съ градската пера и вдинъ — 2 X 5 ампвра.
няване -на бежанците при Ми , Кемеръ-дере *. Направиха «се:
нистерството <на Ватр. Работи 1 нова градена чешма на ул. мрежа 7 нови частни инста Уредиха се 5 3 спорове между
1
вече била взела решение щ,а .Аспарухъ' съ ул. ^Чирпан лации. Инсталира ее съ елек наематели инаемодавця но за*
се отпуегнатъ :на вечка бЛясан- ска", (за която.депь съ упо трическо .осветление часть отъ -плащане осветлението.
цн отъ 1913 и 1918 г. без- требени 11 м.. -гадванизирани .общинския яеатръ,-.въд4то ще
За изразходвана' егзевтрщ; пдатвнъ .етроителвнъ яатери- тръби) и една нова частна (во «е .помещава канцеларията, на "ческа ««енергия - >съ 'изплатили
„алъ\етъ държавните гори. и допроводна инсталация. Отну бюрото >за -недоборагЬ Въ по абонамента ^си ; Т79 ' жгаентн,
-суми отъ 60 милионния кре- шиха ,ее .каналите на 9 .град мещението на пожарната; .ко отъ които е 'Шостъпгаа'обща
дигь за обзавеждане и етро- ски чешми. Изкопа ее-кза <св- манда-се .изв..рш..ха разни -ия сума 35^964^801дв.
• ежъ.Въ лакдючевие, комисия
та! моди «съвета да се .занимае
повторно ;съ въпроса в реши
_._-да_ишш»шш21_о^>щ^
за изразходваната електрическа, «нергаяа за, осветлението ша кащвте я зниеданинта-юь^гр.
та на бежанците за застроя
*
"~~Ъ1^яГ^р^ъ^аРцъ-новмвр1Й -Ч92'0 тод.« и Сбития- пртхолъ/^^ : ;:« : ' '.!.'!
ване* на жилища,

Сведения

И 3 РАЗ ХОДВАНА

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Ъ Н Е РГИЯ

1 :

Киловати
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Киловати
метра

Кмета Д. Кондовъ* До
' с,\ а к х щ и
.
В а з а ! зе д е н ия
Зад,вигателв а сила
•колко държавата присърдце «
поела грижата- да снабди бе
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я а
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лева ст. . лева
;лева |ст.
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ст.
лева |ст, лева 1ст.
ят* лидища на общински места,
737
2 50
.. .1842 50
.301 гР 50
ние намираме, че по-добре би
-~_ .'
.1053 50
~
било тия иари "да се отпуст8850
3 -'• 11550—;
744
4
-.— .
-297В —.
•± —--{
«ватъивзавмообразно на общи
ната и та да започне да строи
,;.
4656
4 .18654 —
1108
__-" . — 1
5—
5540 —
——
жилища по а&чинъ ефивасенъ,
действувайки целесъобразно и
322
6—
1932 —
1400 . г —
.9800 — : *
—
— .,
планомерно. • Ломощьта, която
1969
7—
13783 1116
9 — "' 10044 —
по тоя :начинъ щедадо общи
— '
'.' ~
.......^" '
ната ;на бежанците, ще бдде
992
9 —
8987 —
11 —
927
.
. * . .'.:
10197 —
'Истинска помощь и съдействие
1
• и 1 •е
за -облекчение ла тия нужда 817 1.1 —
8987 -•
13 —
1125
*_
14825 —
**
. ющи-. «е въ деблагодлрната и
343 13 —
непосилна работа за техъ да
4459 —
664 16 —..
. . я
10624 —
«троатъ. Ето защо азъ съмъ
-'"-•
' 3734 15 —
560 Ю _
3032 18 —
на «невив да иодчертаемъ
54576 _
1488 4 8
2В784
прЬдъ Комисията взетото на
1Г
17420 : _; — 126174 50
10417
—
119435 50
9. »лвй т. т. '.решение,.ютъ
1488
:
267*4
което вито по вдивъ вунвтъ Ц.ЦШ24
;
.23759 90 Н^к 22606 '.'—
10981 85 ' -' ~" ;; — , неможемъ да се откажемъ.
Общ* Съвьтникъ И. КжрДЖиевъ (цанковвстъ). Под
— —
149934 40
—
държам* но-раншното ен ста
— —
130417 35
—
^6784
новище. Да ее еъбератъ све
-"?.
;'-'!
дения за бежанците и ел*дъ
2з
зх
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Рекапитулация
{
Р*
°Д
в^а
електр.
енергия
•и киловати 29325 врихщъ * Ш 3 8 4 - - д а д
туй, -понеже държавата се съсвещи. .
9Щр
я
;а«Ш41-3$„
гласжва ^да ги водадмогае, обВсичко ^•ВШВЬ-ЧЬ
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СхрЛЗ

.гШ*«Архитвктурко регулаци ? нарушения ;на:Вакона аамблаIV.. Санитарно отделение.
VII. Житна .вмреа.
онно отделение.
. «тоустрдйетвом. < {Издадели . -хх
Направени съ нзъ града отъ
Отъ 16. до"22.,того еътро• ,;а) .-Рлгултция
„2 люзаояителни балота аа но иедико-тзанитарния переоналъ дадени *на житното "търмгеще
'"Работи -ев плана на -предгра -стройна на купи и ...жилища 820 ревизии.
•881 "70 хкя.-.жито но.;,211-17
Съставени са 1 актъ за не- лева 'единия хи., '33 хкл.-ечдието „Свсъ-Севмесъ''., Изпъл- за живеене и 4 за разни по
няватъ се .формалностите по правки, .нренравки и пр., отъ .чиетотата, и И
за шеиз- иикъ по 132 50 лева,^ЗБ'80
проучване дворищните регула ..които е .въбрана въ общинска лъднение на санитарни нареж 1КЛ ндревица >по • Г26(;Лва,
ции ва кварталите отъ V уч. . та каса еуиата 5 9 0 5 лв. До дания. Прйгледанн .въ амбуда- 6 хкл. овесъ>по 80не., "21'хкл.
.'^на града. Издадени съ /5 ски
вършва ев боядисването ша > торната 3 5 0 болни, а .по до- •"ржжь' по Ф40 левака 19,826
ци яа чаетни имоти, 11'скици
приспособеното >за "общиниси . .мовегв ииъ — 88. Отъ общ. кгр; бобъ по 8 7 2 ммчдивия
но- чл. 27.» и 8 екицй 'по чл.
аптека ех експедирани .423 *килограиъ.
^~
• 4-1; отъ -Закона за Йлагоуят- нагазикъ отделение отъ град
рецепти. ..Дезинфекцирани съ
г райството*. Дадени хх 3 строи ския театръ. Работата пе по
46 лвловека, 34 стаи и 686
ОЛРОВЕРЖЕННЕ.
телни линии. Дадено- е-, *ходъ правката на работилницата при
вещи Отъ «общвската перална
.
ложарва-талгокавда,продължава.
на 38 преписки отъ общъ ресъ се ползували 431 человека,
Управлението на трапеза
.гулационвнъ -характеръ.
Всички обществени и частни които ех .-изпрали 2361 пар
рията
на общинекит* служащи
-етроежпгваъ града,н околноеткта чета др хи..Ла сметището ех
Л) (Архитектура.
ни изпраща следньото писмо:
!
изхвърлени .852 кола снеть.
Констатирана "съ съ 3 акта, •*се ефиватшо" яадзираватъ.
Имаме иай-положителни све
деняя,чге ваввтврвеоваии лица
-(недостойни протетипщи ша по
.ла;й*тже.тамо;ш,'!яаразит»2гаите болести дъ гр. Варна отъ 10 януари! до 20.яиуари1 1921 г. литиката на сегашния Варнен
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РагоНШ врШет(еа
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УапсеИа
»
Управлението на от/щимакиа
—
——
—' ' — "—; :
"ЖгузгрЛал
трапезария ее~ечита^«геетнато
п 110 - 4.УП.920
1 ! .. __' . — —
- Вага1урЪи»
отъ тгня клевети и като еъжа-лява че -може да те ннекнуира
V- Ветеринарно отделение. < бдтъкъ, Редовно и внимателно©3) Отъ глоби по
тъй недостойно, заявява, - че
, е елАдено лакъвъ добитък» се постановления
" Ф00'—-д.
квзанотеъъ тия събратячяъ
Ш% -градвката -«котобойва- е шакарва на пазаръ «а прадань
4) Отъ глоби .по
•начало до край * лъжа г ч е
взкланъ"«гледнвн: добнтъкъ:-' 33 - отъ трада и (вътъ. йздйдвни
;
жиднщ
комисия
770'—
„
всички участници въ трапеза.
^тлввм"виии>вв, ;11 черавя, 21 би- ех свидетелства за лзноеъ въ
1ягята,™отъ кмета доразеилния,
'•*о»«, -8 биволици, -230 авци, вхтрешностьта на страната 5) Отъ билети
-82 « - о в н и 132 с в и н и или
за дърва" ЗТ8О0-— , хх, • равни и *е нолзуватъ съ
ел*дъ като тсъ пр 1 гие^дъни
-еднаква но качество- и "коливсичко 448 ;слаии «вдъръ \ и
следните "животински тгротгзвгв- "6) Отъ'билети тга
чество трана. 'Саловътъ за хра
• дребенъ добитъкъ на общо
двния: ^5 <роя тсурови т^веж дървени вхглища "ЗГ85-— я
нене, който таистина е "притвгао >1#828 ггрг чиатв *<ш#«о. дитсожи," 10 броя суха говеж7) Отъ билети за
-ятно"и
безукоризнвяо "вареУнищожено • 186 жгр. ,яесо
-ЯЯ -кожиг 2о80 «броя, суха аг- каменни-вхглища 1860" — . , денъ, • е единъ и общъ —за
;-»тъ "два вола' боледуващи \ отъ
,нешки .кожи и, 2.75 кгр. лой.
58) -От/ь ,кр/ьвнина - 4069'—г„я всички, включително и за др.
-тзнббрвтяюа. Съотавенв . ех 2
Ухапано-е«
отъ
'бФено
ч«уче
- Щ: Отъ нивескя
« ^140* —, „ киетъ. Посдедниятъ не ее е
• акта--на илЬкопродавци защото
*вдно-!;гецв;'*ковтее
"изпратено
откъсвалъ отъ обществото на
иродаватъ уводнвно -ндеко. Ла10) ' 3 % отъ празни
въ
София
на
•антирпоЧяно
ле
ллужащкт*
и е бнлъ лянагн
правени хх 1 1 ревпни: на раТаевта ' « 6 7 - - ^
куване.
между техъ. Има още едмвъ
Иппадницн, «оато приготовля11)* Такси отъ ка
салонъ
лъ хранене (въ съеедпят* лисни консерви' н 4 —
руцари и др. 1 9 7 1 — , етво на първия), но той е
VI. Бюро з а недоборите.
-ни.зжжгазвни, които ;лПродвватъ
•Всичко 53,499 05 л. предназначенъ специално яа
Събрани ех следните 4вряи
-мкнва щоставваи югь аътрешдетската. ученическа тсрапеза-игавти*. .Ходеног е^взъ град- •и такси:
ряя. Да се твърди, че храната
свиг* ивилнщааа преглеждане . Д) »0тъ ладафщияа ,2 31 й *70 .л. Нвчатваца „Войипивъ"—^чВч«
е лоша е срамно и възмутя44815-36.,
р лекуване ва «<щлвекия до ; 2) Отъ съе»
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Стр. 4.

Брой 3$.

Варненски Общвнска Веетникъ

зето на-Нощи Беяепетрова 3516 !.т);дв 5 ч. следъ обедт,
Варн Гр. Общ. Управление
,.,._.
кв. м.; б) Часть отъ лозето на —разни материали, инстру
.['.., .'ОБЯВЛЕНИЕ ..,,__.
Ц. Бакърджаевъ 1005 кв. м. менти и ДР предмети. При
№ - 987.(/._...,.. . ;, п Планътъ на тия вмотй"ее близителна стойность—250000
гр. Вари» 18 ануарий 921 г. намира въ Овщвн. Управление дева. Залогъ 25,000 дева..,
е на разположение -на вее2) На 26 СЖЩЙЙ с. г.'
.. Обявява се, че на 1. мартъ
т. г:; 4 чмса следъ обедъ, въ ки гражданвнъ, който» века да ? а) До 10 ч с у т р — смаз
;
•Кметството ще- се • произведе .го узнае и ва притежателите ки (цилиндрово, машинно,
тгргъ'сь тайна гонкуревция ;на имотите за да иогатъ въ за^динангомашина — масла
. за* доставка материали з а 10; диевенъ 'срокъ, ечнтацъ отъ и ваяколинъ) за електрич.
: постройка общински морски .хдюс». да го Р ^ ^ ^ ^ Г централа-: Приблизитвд стой
правятъ, ако желаятъ,; своите
топли бани,-а именно:
ность—120000 лева. Залогъ
обжалвания. Забранява се на
? 6,000 лева.
,; ? .
4'ваг. поргландскй|цтшентъ,
притежателите да. прбдължа50 куб. м. • чамови греди,
б)' До II ч. сутр — печа
ватъ или предприемате' какви
' 7 5 „! •'; ••'••- „ ; дъски,
и да е работир съ които би се тане разни общински кни
10,000 кгр. железни греди,
жа, бланки и Общин. В-къ.
150,000 обикн., добре из изменило състоянието на мес
тата.
От ь. Кметството. Приблизителна .^тойноеть —
печени тухла,
100000 лв. Залогъ 5,000 лв.
20,000 марсилски керемиди,
<
Отъ управлението на
Барн ГрадГОбщ. Управление.
в) До 4 ч. сл. об.—ско
50,000 кгр. негасена варь,
общинската трапезарияростни водомери. Прибли
•'-ДО каси стъкла,
•';.•-.-••:.
•=,.. о вяв!.:..'
зителна
стойность 400000 лв.
600 кв. м. цветни цимент
'. ;
г № 4 3
Задегъ 20000 лв.
ни плочи,-:
ЕДНО ОБЯСНЕЙИЕ.
гр.
Варна;
11
януирий
1921
г.
50 комплект.; брави патентъ
Г) До 5 ч сл. об. — два
".; Обява ее за знание отъ на нови моторни плуга. Приб
за врати и- прозорци,
Общзнскиятъ .съветпитъ г.
150 чвф. ментешетаза врати, селението,. че общинскиятъ ма- лизителна етойность 2О0О00л.
Н. Кърджиевъ въ онзиденшно500 чвф. ментешета за про- газянъ Кз 1, находящъ се -Залогъ 20000 лева.
,то заседание, на . общинския
•.-;
подъ общ. театръ, продава на
•' зорци, •'-'-'-.
^
съветъ обвини редакцията на
" Залезите се изивкватъ въ
вестника, че предала тенден
100 спанолети,
" . ,~ "Износна цена: гаеъ^-литръ 11 банкови удоотов4рвняя. . ;
лв.; гвоздеи - 14 лева кгр.;
циозно. и окарукатурено мне500 кгр. безиръ и"
"
. Кенкурвитите требва да «е
4
нието му изказано но въпроса
водна инсталация на 'сума печатарека хартия '24 лв кгр.; въобразхватъ напълмо* съ чл.
джамове р»зна големина; дър.
за водоснабдяването, на квар
100,000 лева. •.... , ' : , п ;
чл. 11 —14 отъ Закона за ебтала „Сесъ-Севмесъ-! (бр 36
ПриблЙзителнаг"стойностЕгна вгинерезани тонъ_ 280 лв , а -ществепите предприятия, като
на Общинския вестнакъ, стр. предприятието е 658,000 лв. резани 300 дв тонъ; каменни ноемнатЬ условия съ на раз
,1-ва, * колона 2-ра). Дъджимъ
Залогъ 32,900 лв. въ" бан вагляща 220 лв. ' тона: дър положение въ Общ. Уиравже
вени вжглища Г20 дева* кгр.
да отблъенеяъ това обвинение, ково удостоверение. . С ; ;
ние
като заявяваме, че ьъ вест
Конкурентите требва да ее >
Отъ кметството;
п. Кметъ: П. Полевъ.
ника сме • предали самите из. съобразяват* напълно съ чл.
? Секретарь: П. Ивановъ.
рази на г- Кърджиевъ, които чл. 11—14 отъ Закона за об Варн. Град. Общ. Управление"
сме : чули непосредствено, отъ ществените предприятия/като
Варн. ГраД. Общ! Управление
устата му въ еаното заседание иоениите условия и сметкие* е,;
ОБЯВЛЕНИЕ . '•; ' 6."
на съвета.. Не сме виновни на разположение въ общин
СЪ0Б1ЦВКЙ1 ," :
' « № 965,
вие, ако, сега г. Кърджиевъ ското управление.
•,
гр., Варна, ,18 януари 1921 гч.
Съобщава се на Варненски
намира за неуместни п нелепи
п. Кхетъ: Н. Поповъ
те лозари, че последния срокъ
аргументите,- съ които си слу
Обявява се, че въ. . 0 6 жеше въ своята речь за да
Секретарь: П. Ивановъ. ЩиНското Управление ще се за подаване декларации за" ис
кане на гладъкъ лозовъ матаомаловажи и обезсили предло
пронзведатъ търгове съ тайна
жението *на повтоянното при- Варн. Град. Общ. Управление. конкуренция за отдаване на териадъ (резници) отъ Общин
ехтетвие относително използу
предприемачи, довтавките за ския, лозовъ разсадникъ е до
.
0
В
Я
В
А
ването на излишните водопро
презъ финансовата 1921 год.: 31 т. и. включително. .
;г
водни тр&би въ морската гра
Всичка лозари, които_вматъ
_.' №'1161'.' * ' '.
I)
На
25
Фввруарий
т.
г.
дина за водопровода,въ. квар гр. Варна, 21 януарнй 1921 г.
нужда и ще векатъ резница да
тала яСесъ-Севмесъ*.г., Кър
а) До Ю ч. сутркньта — се явятъ въ тоя ервкъ въ каиСъгласно, чл. 9 и 7 отъ За
джиевъ требваше само да се
3 0 0 , 0 0 0 кгр. газьвлъ. При целарията на.раззаднвка .и покорегира, а не да" обвинява кона за. отчуждаване недвижи близителна стойность—900000 дадатъ декларации Сл*дъ 1
редакцията и опровергава неща, мите имоти за държавна и об дева. Залогъ .45,000 лева;
февруарий т. г. не ще^свприеществена полза, обявява се на
които е казалъ публично.
б)-'До-II:-часа сутр.—ма- матъ искания за резници. V
• гражданите, че съ указъ № 54
'[- При, това се съобщава на
отъ 1920 год. се удобряваот- териали за подържане общлозарите подали до сега дек
чуждаването за.районъ на б Р е- водопроводи. Приблизителна
ларации, че те съ длъжни въ
говата батарея въ гр. Варна: стойпость—200,000 дева..УЗа10 дневенъ срокъ да се явят*
1; Лозето на Никола Лековъ логъ 10,000 дева. , „ ,
въ разсадника, заплатятъ идиготъ 927 кв. м., 2) Лозето на
в) До 4 ч. следъ обедъ натъ отпустнатите ;имъ: коли
х;.Парашкева Двиитровъ 1174 —строителни материали за
чества резници, като :и нр*Дкв. м., 3) Часть отъ лозето на подържане градски здания,
ставятъ свидетелство,: издаде
•Д ръ .Ксанховь 2^65 кв. м., аодопроводи, канали, пжтино отъ зеиледедческата катед
4) Часть отъ лозето на Отав- ща, мостове и др. Ириблира, за определената имъ- под
ри . Димитровъ х.. Димитрови зателна стойность—200000 л.
ходяща подложка, или ; нъкъ
505 кв. м., 5) Часть отъ до- Задогъ 10,000 дева,
телио.- '•' Нае 'поканваме^ всеки,
който се съмнява въ доброкачественоетьта на храната, да
заповеда и се--увери, че тя; е
повече отъ задоврлвтевна и не
. отетжпва, въ нищо на тая,
която,ее дава въ добре уре.денвте ресторанти.
,-,, .
.-е- Ние нвкога не сав: очаквали
; подкрепа въ; нашето дело отъ
тия г-да, но не предполагахме,
че т* ще отидатъ толкова далечъ*въ; стремежа си да ком
прометвратъ и унащожатъ това
дело, постигнато съ цената на
много усилия в чрезъ пре
възмогване на толкова Много
пречки.

Работници и малоимотни,

четете рсдовйо „Варненски

Общински Веетникъ'*. :
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