Год. XXXI.

Варна, 21 юни а 1921 г.

50 стот.

>

Брой 2.

ВАРНЕНСКИ
Х Х б д » т з А ^За>х>та.&жс*7к.а,т&, Г т р - л д о з к а ,
ИЗЛИВА ВСФКА СЪБОТА.
Абонаментъ 20 лева годишно.

Единъ баой 50 стот

О&тхиржшеь.

5А ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
^[Официални: на дума по 60 стот.; ваглавие, дата и
подпиеъ по 2*50 лева.
Частни: на дума иди на кв. см. по 1 лева.

Воичко 1ЦО ее отнася аа веетнмка да \Я1г_Г жапраш,»
до редамтора кметството — Варна.

За I или П страница — удвоено.

ще бхдатъ винаги въ Ваше съ
действие за изпълнението и реа
лизирането на т е з и въпроси,
I Заседание, 13 юни т. г.
които въ най-скоро б»дхще ще
могатъ
да дадатъ в1шецъ на Ва
(Отенографически бе.гвжки).
шия жесть, който ще проявите
Предеедательтъ Ю. Пенаоввъ : начала, щото да засегне всички въ Варна.
-да! Считамъ за уместно да на- въпроси! Такава идейность нема. ,. Депозирамъ нашата деклара
върля-неколхо мисли, съ които Който направлява единъ 'доиъ, ция къмъ Васъ.
очертая вашето назеччение той най-добре з н а е неговите
Председ. Ю. Пвкаревъ: Г,-да!
нужди и средства. Всички със
-.вмъстно съ насъ.
Вземамъ
актъ отъ думите на
ловия не се пр^дста вля ватъ тукъ
Преди да се постигне блами- — едни не с& дошли, други не председателя на Еснафския съането на общината, мжчихъ се еъ организирани. Въ скоро вре юзъ. Нема да говоря съ талан
както е известно — да се ме ще се обедивятъ въ името та на езика,'или съ гения на
остигне една цвль съ общото на СВОИТЕ собствени интереси и сърдцето; нека да говори мъ съ
.збирание между всички поли- — уверенъ съмъ — ще имаме добрите намерения и желания
чееки партии, к а т о за тива фактически ръшения задължени заза Варна. Азъ ще бада шгвнникъ
аправихме иззестни отст&лка и Пост. Прие. на общината, за да на вашите решения, като се аб
страхирате отъ лични схващаЯЙОСИ, ;обаче вика партия тегг
ц
: о^ндомъ^по_този пжт^коиту. пог_ ишГГВземй;е"рвшееия — те ще
тгше^ъ-яъ -еебе^-си--шкто ^с"ка-~- СОЧИХъГ .'. .._;;•;'-'•"-•"**• •^-' ;_ ,
б&датъ изпълнени. Не ги ли из
-з.'Заявявамъ Ви съ прискърВъ
законнодателните
общин.
пълня,
ще си взема шапката и
ле, че това съгласие не можа съвети много решения не се изще
си
отида. Или ще требва да
я се постигне поради пълняватъ, защото тамъ диктувървимъ
съ васъ за благото на
^дъ причини. Вина може ватъ интересите на кмета, съ
града,
или
не. ч
- и м а и въ самите насъ, ветниците, на партията. Тукъ е
отъ л^во, и отъ десно — съвсемъ друго. Тукъ нвма пар
Комунизъмъгъ не е голема опа4шки има въ всички политич. тии,
сность.
Разочарованието въ на
а представители на граж
зчевия". Като разглеждаме какъ данството
на негови ченатото дело е много по-тежко.
^вървъли политическите пар те съсловиявъ илицето
мал- Като ви благодаря за добрите
ии и какъ с& се развивали сто- • цинства. й ниенационални
нуждаемъ отъ надежди и пожелания които дава
шскитв условия отъ нашето съвети, защото се
не сме толкозъ те, декларирамъ, че нема да из
„•вобождение до днесъ, ще за- назрели, инциклопедисти,
още меня въ нищо, стига да баде
Ьлежимъ, като — че — ли нас повече когато имаме да се боримъ
съ огледъ на общите интереси
пива едно желание: да се тръг- съ една аномалия.
на града и гражданството безъ
- по другъ пхть — общо да се
да се влива партизанство.
Специално единъ день ще на*тскватъЛ разргьшаватъ вгпроситть
(Прочете се декларацията, де
правимъ
едно обстойно изложе позирана отъ представителя на
* общината отъ гражданството.
Общината изъщшява своите ние за финансовото и стопанско еснаф, сдружения, която помешони и се занимава съ въп- положение на общината. Когато стяме въ настоящия брой).
-1си, засегащй ВСЕКИ еснафъ; въ ще имаме да обсъждаме колек
Повдигна ее въпроса за днев
лрланента се уреждатъ държав- тивно единъ въпросъ, ще треба ния редъ.
тв интереси. Слъдов, по-пра- да се избератъ онези хора, кои
Председ. Ю. Пенаревъ: Дневшшо разрешение на економич. то да рхководятъ заседанията. За ниятъ редъ ще определяне още
^.проси. ще дадемъ чръзъ вза- това сметамъ да.се избератъ: тукъ, седмица по-рано. Той ще
мно обсъждане, независимо отъ единъ секретарь и единъ замеет- излиза отъ васъ, защото вий найолитич. убеждения, и съ васъ, ниаъ за менъ.
напредъ знаете своето положе
Пернкли Георгиевъ:
в^дставителите на еснафите въ
ние. Ние можемъ да знаемъ са
иада, съвместно ще решаваме.
Г-да! Прави голяма честь на мо какво става въ общината.
«щото и най-учения човъкъ не 3 чл. комисия, която взе ини Искамъ всички да дойдете тукъ
оже тъй инциклопедично да раз- циативата, за да свика по единъ и да обсъждате всичко. Реше
ара всички занаяти и интереси. делегатъ отъ всички еснафски нията ви ще ги печатаме, за да
Напр., какъ да се справимъ сдружения въ Варна, за да взе видятъ всички'и най-голЬмит*
ь въпроса за аеленчука! Имаме маме съвместни решения. Имай учени, какъ и ^простите умове"
вого градини, искаме да дадемъ те напълно нашето доверие. Ние могатъ да решавать големи сто
тинъ зеленчукъ, но и да ое*ди- всички тукъ, представителите на пански въпроси и много правил
- търговците, които продаватъ еснафските сдружения въ гра но и резултатно.
да, но всички въпроси, които
АПО.
Начевъ (председ. на кръчмар.
Всеки занаятъ има своята спе- ще бъдатъ сложени за разреше
и
риболов,
съсловие): Заявявамъ,
ние
за
доброто
въ
економия
и
фичноетъ. Никоя партия не
че
ще
имате
всичката наша под-;,,
стопанско
отношение
ма
града,
же да има такива програмни

)бщограждански Общ. Съв^тъ.

крепа. Варна е първостепенъ
търговски градъ, обаче ние сме
лишени отъ морските бани. Въ
това отношение за Варна нищо
не е направено. Имате нашето
пълно .съдействие далечъ отъ
всякакво партсзанство.
Преде. Ю Пекаревъ: Пръвъ
беше покойниятъ деяо Колони,
който начерта най-правилната
насока на града.
А:а ще вървя по негова пъть
и по- негова планъ. Предприе
мало се е- да се направи Варна
курортенъ градъ, но това се спъ
вало отъ партизански и лични
съображения. Но азъ нема да се
спъваиъ нито отъ едното нито
отъ другото. Моля да се избере
единъ секретарь.
Ив. Гочевъ. Въ отежтетвйе ще
требва да има въ всеко заседа
ние общин. представитель, защо
то -не можемъ да решаваме сами.
,Предлагамъ г. Калоянъ Маноловъ. .
следва.

Знаменателно шедкесяйо.
Отнриването на тазъ годиш.
бански сезонъ и на общин. л*тенъ театъръ стана 1а 19 т. м.
при стечение на гражданството
по определената програма.
. Отслужи се молебенъ и пред
седателя на 3-чл. комисия г нъ
Ю. Пекаревъ държа речь, из
вадки отъ която ще предадемъ
въ следующия брой.
Съ този антъ, гр. Варна се,
провъзгласи за специаленъ ку
рортенъ къта съ единъ хиндерландъ, който включва селата
Аладжа Мънастиръ, Кестричъ,
Гол. Франга, Аджемлеръ, Дев
ненските извори, Гебедже и
Галата.
- Црисътствуваха и всички дипломатич. представители и де
лото духовенство.
Следъ речьта имаше демон
страция съ. лодка и гимнастнч.
игри. Шечерьта имаше градинско
увеселение съ феерична ^вечеринка въ новия общински летенъ
театър*.'
•.*~^~~ч"-%*

Варненски Общински Въстникъ
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благоустройството, който заедно оъ беднитЬ граждани.
3) Препиоъ отъ това да ее ивироектитЬ да се иапратятъ въ Ми
прати на Общинокия контрольоръ,
нистерството
на
Обществ.
Сгради,
отъ представителите на занаят
на режисьора на театъра и се вне
чийски! е сдружения въ гр. Варна, Пътища и Благоустройството, аа се въ едно отъ най-близките за
които се изпрашатъ за съвме утвърждение.,,
седания на оъвета за одобрение.
стно действие сь тричленната
Предеедатедь: Ю. Пекаревъ
Председатель: Ю. Пекаревъ.
комисия на Варн. община.
ръ Н. Бочевъ.
Членове
Господа комисия,
Д ръ Н. Бочевъ.
Хриотовъ.
Членове: Ил. Хриотовъ.
Отъ името на делото ваятчий
етво въ гр. Варна, поднасяме по№ з.
№ 5.
вдравп къмъ ваоъ — виновниците
гр Варна, 25 май 1921 год.
на днескашното тържество, което
гр. Варна, 25 май 1921 год.
ще бъде вапнсано въ изторията
Тричлената комисия при Вар
ва гр Варна, като първо ио ро ненската Градска Община въ оъс- • Тричлената Комисия при Вар
да ей и Ви пожелаваме щото, поч тавъ: Председагель: Ю. Пекаревъ ненската Градска Община . въ
натото дъло да бъде докарано до п члепове Д ръ Н Бочевъ и Ил. съставъ: Пр*дседатель Юрданъ
край оъ верата ва нокреппость и Христовъ, като взехме предвядъ, Пекаревъ. членове: Д-ръ Й. Бо
бевпартийнооть въ бъдащата об че депозитните суми на частни чевъ и Инженеръ Илия Хрис
щинска политика.
лица внисани по предприятия и то ьъ, като гзехме пръдъ видъ,
Нека ние вкупомъ си подаденъ др. въ общинската каса, а тия по че за доставката 'на фуражъ на
ръка и вадружно творимъ дела следните се внасятъ въ Българ общинските коне и волове, съ
полезни на Варненските граждани ската Земледелска Бннка (— Вар обявявана до сега четири тър
безъ раалика на нации и техното ненски кзонъ на хранение и не- гове, които не СА се състояли,
политическо убеждение и само ко коп отъ тия лица съ се явили да че въ тоя моментъ въ пожарна
гато пие се дезвпнтервсираме отъ си получатъ обратно сумите, кои та команда нвма наличенъ фу
всеко влияние, насаждано отъ къ то възлизатъ на осемдеоеть хиляди ражъ и добитъкътъ вече 24 ча
дето и да е то — тогава само ще и изплащането на които е нале са е изостаналъ безъ всякаква
храна, а при това положение не
бждемъ Аолезвн намъ и на обще жащо вследствие на което,
възможно е да се чака обявя
ството.
Постанови:ването пакъ на новъ търгъ за
Нне ще подкрепяме всички въ
доставката
на фуражъ по добро
проси, .представени отъ Ваоъ за
Да се нзтеглять отъ Българска
одобрение отъ занаятчийския оъ- та ЗемледЬлска Банка — Варнен волно съгласие, който търгъ. ве
ветъ хо толкова, до колкото те не ски клонъ (80000) осемдесетъ хи роятно пакъ не ще се състои.
ох въ ущръбъ на грамадното бол ляди лева.
Р Ъ Ш И:
шинство на града Варна..
Настоящето да се внесе въ найВъзъ основа П. М. на членъ
Ние искаме, щото да виикнемъ близкото заседание на оъвЬта аа
156 45ь свръзка съ п. „В" на съ
въ всички кътчета на общината, одобренче.
щи членъ отъ закона за бюдже
ва да можемъ по тоя начинъ ооПредседатель на Тричленната ко- та, отчетностьта и предприятия
лесно да коренимъ влото, насаж
миспяг Ю. Пекаревъ.
~ та и п. 6 на окръжното пред
дано отъ вънъ ши отъ вътре.
писание отъ Министерството на
За въ бъдагде ние ще искаме,
Ил. Хриотовъ.
Членове
щото дневния редъ на заседанията
Д-ръ Н. Бочевъ. Вътрешните работи и Народ
ното Здраве подъ № 4 660 отъ
да бъде оъобщаванъ 2—3 деяа по26 априлъ т. г. да се отпусне
рано, та по тоя начинъ въпроси
№ 4
те, изникнали аа разрешение, да
авансъ 5000 лева на пожарния'
гр. Варна, 25 май 1921 г.
бъдатъ по добре проучвани отъ
командиръ, за да отиде въ близ
наоъ.*
Подписаните, съставящи три-' ките и гдето намери веднага да
Свършвайки своята декларация, членната комисия на Варненоката купи по стопански вачвнъ 4000
още веднъжъ Вп заявяване, че Градска Община;--въ оъотавъ: пред- кгр. слама и 2,000 — 3,000 кгр.
ще Ва подкрепяме винаги, когато седатель Юрд. Пекаревъ и члепове: ечемикъ, който фуражъ ще за
въпросите, сложени, еж въ инте- Д-ръ Н. Бочевъ и Ннжинеръ Ил. доволи неотложните отъ него
ресъ ва занаятчийството н граж Хриотовъ, като взехме предвидъ: за 4—5 дий нужди, до когато
данството.
1. Че определените оъ .ртйпе- пъкъ ще може да се получи , 1
(Оледватъ подииотЬ). пие и общинския съвЬтъ прото- вагонъ ечемикъ отъ консорциума,
колъ Дг -15/275 отъ 21 й -мартъ пр*дъ който се направиха над
1921 г. цени на" местата за пред- лежнит* постъпки аа която ц-Ьль
ставленпяти, които се даватъ въ се разрешава другъ кредитъ въ
общинския ^еатръ, оъ много нив- размеръ на 26,000 лева тия дв*
ки, поради което не може се по суми-5,000 лева плюсъ 26,000
Л 2. '
кри половината дори отъ разхода лева, а всичко 31000 лева да се
оа артистичния, нежели оотана- отпустнатъ отъ кредита по § 21
гр. Варна. 25 май 1921 год.
наанятъ театраленъ перооналъ ония а. 1 на т. годишния бюджетъ.
* Подписаните, съставлягощп Три по декорациите, афлшажа и др.
Преписъ отъ настоящето да
чаената комисии нл Варненската
2; Че, ако се повишатъ цени- се представи, г.г гласно п. 8 отъ
Градски община, въ ст стапь; Пред те, множина бедни граждани не окръжното предписание на Ми
седателя Юрдапъ Пекаревъ н чле ще иматъ възможноеть да посе- нистерството на Вжтръшвите ра
нове; Д-ръ Н Бочевъ п Илия щавагь представленията,
боти н Народното здраве подъ
Хрпстовъ, като" прегледахме регу
№ 660 отъ 26IV т. г., на Г на
ПОСТАНОВИХМЕ:
лацноншпе преек.и ни комисията
Варненския Окр. Управители за
по ча. 9 отъ закона за благоу
1. Оп. знесъ пататъкт. ценигЬ одобревие и на Контрольора при
стройството подробно изложени цените на местата ва представле общааата за изпълнение.
въ протокола й подъ .Л* 8 отъ 9 нията. давани оть общлн- театъръ.
Председатель: Юрданъ Пекаревъ.
май т. год.
да бъдатъ;
я) За резервно место = 12 лв.
Членове:.Д-ръ- Н. Бойчевъ.
Решихме:
и Ил. Христовъ.
б) „ • • I
.,
= Ю.„
Одобряваме горния протоколь на
' в ) ,В
„ •— 8 „
Комиоаята по чл. 9 отъ закона ва
г) „
П1 . „
= 5 „
гр. Варна, 26 ма! 1921.'год.
2) По едно представление сед
Печатница Д. Тодоров* — Вар...
мично да се дава >-•.- —п-во ва
Подписаните, еъставляющи по-

Декларация

{

{

роетдноз/шния

Брой

отоянното приохтетвие при Е*
веноката Градока Община, въ ~
отавъ: заместникъ председателя тричленната комисия Д-ръ Н. к.
чевъ и члена на тричленната миоия инженеръ Шии Христо*»
1 азгледахме произведените по щиноки обявления № Д": 11481
11479 и 12061/1921 год. в ъ мещението на варненското окр*.
но финансово управление търгг
по доброволно съгласие доотаг
(чрезъ опазарявано) и отдаг
иодъ наемъ общинокия дюгенъ групата 28 дюгени на пазаря
н. финансова 1921 година и г
ввехме предъ видь:
1. Редовноетьта на самите пр!
писки, въ свръзка решение Л; I
оть т. г. на общинокия оъвъ2. Належащата нужда отъ
доставки и
3. Сегашните пазарни цени
предметите точно неброени въ
мите преписки,
ПОСТАНОВИХМЕ:.
1. Изказваме мнение ва одоб{
ние произведените по общи»
обявления №№ 11481, 11479
12064/1921 год. търгове, а виеш
а) По доставка на равенъ о:ж
ителенъ материалъ за довършва!
общинския .кинотеатръ върху
цата, означени въ протокоза
мнението на тържната комисия.
б) Доставка на 10,000 кил. тшг
брашно. - върху Маринъ Ней;
чевъ, дирвкторъ на общинокия
гааинъ съгласно мнението на в
токола на тържната комисия..; 1
в) Доставка на 3 вагона Портланда
Цимеятъ върху Атанасъ Канди^
ровъ по 45 лв. торбата, пови!
предложената отъ него цена е на
износна аа общинската каса/;}
г) Доставка на* 200 метра Ц
жарни шлангеве -и 200 кгр. ото1и>
нева ламарина съгласно проток*
ното мнение на тържната номш-з}
д) Доставка на разни канцев!
оки принадлежности върху Храе?
П. Гайтанджиевъ на обща Щ
2861 лв. съгласно протокола ц
тържната комисия.
]
е) Доставка три тонп каиевф
въглища вт рху Д. Димитровъ |
945 лв. тона, съгласно протокмф
то мнение на тържната коша!
ж) Отдаване подъ наемъ обдв
свия дюгенъ А» 6 отъ групата I
дюгеня на пазаря. ва време ф
сключване договора до 31 1&т
1922 год. върху Иванъ Димой!
3245 лв г.)дишенъ наемъ, съг«|;
но мнението ил тържната ко5й#
изложено въ протокола
*1
ПрЬпиоъ отъ поетановлвиф
ведно еъ преписките да се 83#
тятл. на Г аа Варненски Окрязф
Упрнвитель оь молба на утвър*?
ние, понеже предложените 5^
еж износни за общината.
I
Ззмесгн. Председателя на ^
членната комисия-Д ръ Н Боч#Г
Членъ Ил. Христовъ.
[

Ш1й'
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Варненеки Общинска Вествикъ
д) Разни:

за дейностьта на отделенията при общината
(ва време отъ 8.У1. — 15.VI. т. г.).

ветеринарно отде
ление.

теръ и 22 отъ архитвктуренъ характеръ.

Превъ изтеклата седмица въ гр.
евотобойна е изкланъ следния до
битъкъ: 17 глави едъръ добигькъ и
3156 глави дребенъ добигькъ или
веичко 25, 263 кгр. месо. Всич
кия този добитъкъ е прегледанъ
преживе и следъ клането му.

Общински лоЗовъ
раЗсадникъ.

Превъ това време оъ бракувани
5 агнета и 3 ярета отъ силна мършавооть и Шегиз н I свиня отъ
ТпсЬта Зри-аШ, а всичко 9 глави
добитъкъ отъ 65 кгр. Съставени
еъ три акта ва мдекопродавци,
които продаватъ уводнено млеко
Конфискувано е 18.литри млеко,
което ое предаде въ градското си
ропиталище.
• '
Направени еъ 14 ревизии на
заведенията, въ които се преработватъ месни консерви и 5 та
кива на.градските хали. Прегле
дани съ и издадени свидетелства
8а извооъ въ вътрешноотьта на
царството на следните сурови жи
вотински произведения: 76 броя
телешки кожи и 71 брой говежди
кожи. Проверенъ е^всичкия доби
гькъ докаранъ на пазаря, също и
всички сурови животиноки произ
ведения. Ходено е два пъти въ
градските землища по.обиколка на
общинския добитъкъ. Лекуванъ е
всичкия забоаелъ Общински до
битъкъ.

#рхнтектурно~регу
лационно.
3) Продължава се покриването
на ложите на летния театъръ.
2) Започна се ивваждането на
железния градежъ на новите гро
бища и поставянето му въ мор
ската градина.
3) Довърши се удължението оцоната на летния театъръ.
4) Продължава се работата по
разширението на студените мор
ски бани.
5) Приготовляватъ се пейки и
столове за летния театъръ.
6) Ивдаденц съ 12 позволителни
билета ва постройки на жилища и
13 такива разни ремонти.
7) Довършени съ 8 копия на
утвърдени квартали.
8) Дадени еж 7 строителни ли
нии за постройки.
9} Приготвени съ 2 скици за
частни имоти,
10) Обявени съ 6 регулацион
ни проекта.
11) Направени скици за прила
гане на плана: 15 по отценка, 15
за съда и 6 за Нотариуса.
.12) Комисия по чл. 27 отъ зак.
ва благоустройството е довършила
1.5 преписки.
13) Дадено е ходъ на 19 пре
писки отъ регулационенъ харак-

1. ПЕРСОНАЛЪ

Той е същия, както бе превъ
месецъ априлъ.
2 НАНЦЕЛмРИЯ.

Водягъ се редовно всички оче
товодни и деловодни книжа, като
на текущите преписки ое е дава
ло своевремено ходъ.
Презъ течението на месеца, освенъ двата коня, оъ които, разпо
лага разсадника, използува се въ
продължение на десетина дни, две
двойки волове, взети отъ общин
ската пожарна, команда, въ орань
и сеитба.]
• Използуваха се и неколко коля
на трудаваци за превозване на
иръотъ и камъни.
ОБРАБОТНА И ДР. ТЕХНИЧЕСКИ
РАБОТИ ВЪ РАЗСАДНИКА.
1. СЪ НАЕМНИ. РАБОТНИЦИ
а) Вь маточниците.

1) Ивораха се всички праздни
места отъ пространство 20 д а.
и се ваееха оъ мохаръ и кръмно
цвекло.
2) Направи се нова ограда оъ
колове п бодлива тель на долното
вкоренилище.
Прекопаха о е кошничарскпте
върби.
2. СЪ ТРУДОВАЦИ.
1) Прекопаха се всички парцели-маточници.
2) Иричистиха се отъ камъни
всички таблици и пътища, като
последните се изтърмъчиха, Съ
браните камъни въялизагь на по
вече отъ 10О кола.
3) Привърши се окопаването на
живите плетища.
4) Реголва се 1 д. а меото.
5) Продължи се изравняването
повърхностьта на местото около
резервуарите. Изравнената площь
надминава 20 декара.
6) Прекопаха се борчетата, ва
садени около резервуара.
7) Почисти се целото проотран
отво около резервуара отъ камъни
8) Извадиха се около 15 к. м.
камъни.
9) Превозиха се около 30 кола
камъни отъ местностьта „Теке Караачъ."
10) Превози ое пръотьта из
хвърляна отъ ямата на новия ревервуаръ въ долното вкоренилище,
гдето послужи ва корекцията па
главния пъть.
- . 11) Продължи се съ изравня
ване повърхностьта йа местото,
което ще послужи за разширение
на лозето при скотобойната.
Употребени съ 671 надници,
възлизащи на сумата 26,565 лв

1) Кръстосаха се оъ култиватора таблиците Н. Н. "2, 4, 5, 12,
18, 19, 24, 25, 26 и 35 отъ проотранотво 48, 6 д.- а., а съ плугчето таблиците Н. Н. 1, 9, 27,
29 и 33 възлизащи на 21 д. а.
2) Филивиране и първо връзване
въ таблиците Н. Н. 1, 2, 3, 4~5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17. 18, 19, 216, 22, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
и 37,
БЮЛЕТЯНЪ ЗА ВРЪМЕТО:
3) Трамбоване • на колците въ
Времето презъ изтеклия месецъ
некои таблици..
бе непостоянно, въ повечето си
б) Опитните и др. лозя.
облачно. На 4, 6, 15, 16, 13. 23,
1) Филизиранв и връзване, а 24, 25, 26 и 30 май валяха дъж
дове, отъ които вай. силния бе на
следъ това и кършене.
2) Прекопаха ое по възрастни 3 0 - 3 2 литри на кв. метръ Об
щия валежъ възлиза 50 литри иа
те Д08Я.
3) Пръскане оъ бордолезовъ кв. метръ или толкова- валеж*, кол
кото е имало презъ течението на
равтворъ.
първите четире месеци на т. год
- в) Въ вноренилището.
Обаче и тоя валежъ е иодъ нор
1) Прекопаха се и ее аадъниха малния в при липсата на зимна
тировете
влага е далечъ недостатгченъ Дъж2) Направиха ое вадите.
дътъ ва 23 се е придружавалъ
3) Поставиха ое на вкореняване отъ мнего слабъ градъ, беаъ да е
22, 232 П ка. резници Шасла и причинилъ повреди, каквито въ
берландиерп 41 б и 4,000 Мас1агд околностите на разсадника съ кон
Аигепйса
статирани въ по големъ размеръ.
4) ОпИви се вкореаплището, Роса е имало чеою, а не |,едко
като същевременно изкаранитЬ ди- оъ били и ветровете Въ сравне
вачки леторасти се отстраниха.
ние оъ миналата година рашзжа
5) Превозиха се 10 кола торъ. на леторастнте у маточшщит!. е
6) ПразднитЬ места въ долното билъ буенъ. а особено пра шиелавкоренилище ее изгориха и носе та, 421" а н най много прв телоха съ кръмно цвекло.
кито, !11ш който ва 31 най се
и 7) Започна се първото ио- орещагь 2—2'5 м. летораети.
лнаане.
На 31-й се констатира цъвтене
г) Лозето при Скотобойната
на мискета. Лозята иматъ добра
1) Разшири се площа му оъ реса — повечко отъ лпнп
15 д. а.
Лозичките въ вкоренилището се
2) Започна се нрокапаването му. равв! ; - аобрЬ, често ее сре-

щатъ такнвв съ 15 и повече с |
леторасти.
|;

. РЕВИЗИЯ.

I

Такава за иръвъ пъть отъ оГ
новаването разсадника и въ наф
големъ маещабъ ое направи от[
Госиодина Шуменския Районен§*
Земк.декски Инспекторъ.
|

Техническа работи^
ница.
•
•

1 ^

•

I) Паправенъ единъ очотъ ??-'
електрическото отделение и прс§з
дължава направата на 4 мази I
1 столъ ва същото отделение. - ^
, • 2) Напровени 12 винта оъ гаН
ки и шайби ва общин. кинематс;
графъ.
I
3) Направенъ 1 ковчегъ за ш \
гребепнето на самоудавйлия се МЛ*
тю Ивановъ, понеже немало ко»?
да ее погрижи за погребението м^§;;
4) Довършенъ ремонта на обп|
тракторъ.
р
5) Започната, продължава н а 
правата на 10 рашетки 0,85/о ее С1/С
м

Е*

за шахтите по канализацията. »
6) Започната и продължава на
правата на 12 колони гръцки отилтЦ
нуждното число стълби и рамки 31
декорите по постановката на пнф
сата г Едпнъ Царь" по указани!
на общ. театръ.
7) Започната и продължава пак
правата на 600 номера за мор
оките бани.
8) Направени 5 железни пара^
пета дълги по 1 метръ за цвтй
тарника о к о л о новопостроени;
мостъ въ мороката градина и про
дължава направата на още други
такива 5 парапето за същата цЬль
9) Ремонтирана една каруца от-..
иожарката команда.
10) Поправени 5 пожарникарок
брадвички.
I I ) Понравенъ. калника на
общински файтонъ.
12} Направени 12 болта дълг
25 ом. дебели 15 мм. за лътни{
общ. театръ.
13) Поставена една нова шиш
на пожарната машина.
14) Започнатъ и се работи
кгючь ва моторите въ градинат.
„ОртаЧаиръ."
15) Направени ва моторите в1.
градината „Орта-Чаиръ" Г буталце и 2 стоманени шпилки.
16) Направени 4 гребла за гра
дините.
) 7) Направена 3 гривни цнлин
дрически ва моторите въ градини
те ..ОртаЧаиръ."
18) Обточени 1 ооь, 2 ремъчн.
колелета и 2 шайби 8а шмиргела
въ шдосерното отделение при общ.
техннчезка работилница.
!9) Започнато е монтирането аа
иомпигЪ за почистване на град
ските тирили.
20) Направена ! скоба 30 мм.
дебелина аа общ. моторенъ плугь.
2!) Направени 3 болта 24 см.
дълги и добели '/а см. аа общин:
кнеематографъ
22) Наиравенн 4 гайки 7а ем.
крилата за точене летите яа бае-

Л» 986 отъ Я-й марть т. г. яа
Варненаки Окр. Съдъ, обявявамъ,
че въ продължение на 31 день отъ
последното двукратно публикуване
наетсящето въ единъ отъ местни
те вестници, .съ правонадаване 5 %
въ 24 чааа, ще продавамъ на публиченъ търгъ следния недвижимъ
имотъ на малолетните на Никола
Яневъ Абазовъ отъ гр. Варна, а
именно:
Лозе хавра въ Варненокйте ло
вя, въ местностъта .Руни," ку
рортна часть, отъ 1100 кв. м., при
съседи: Нана Накова, Тодорка Хр.
Богданова, Димитъръ Коотовъ и
Иванъ ЦЬровъ, оценено за 500 лв
Желающите да купятъ имота,
могатъ да се явятъ всеки приожтетввнъ двнь и чаоъ в ъ канцела
рията
ми да преглеждахъ книжата
! Присътотвували лица 339, иапо
продажбата
и да наддаватъ.
оатенв безплатно 2326 парчета
» стойность 1163 лв.
гр. Варна, 11 юни 1921 г.

1га в 1 клещи дебеля вя при>ржвнв лентите на банцнгя при
ценето имъ.
'• 23) Направен ь 1 жлючъ оъ 3
ипа аа машината „рендовачка"
>и работилницата
24) Подковани 18 подкови на
>не отъ пожарната команда.
25) Направени ва летния общ.
. атрь 4 дървени рамги 2*75 м.
•& 1 м ,~ 4 дървени рамки 3'25м.
п 1 м , 2 дървени рамки 2 7 5 м.
т« 1 м., 1 дьрвена рамка 3 50 м.
11
1 метръ.
I 26) Равбичени и ерендооани на
|.тния театръ 1 куб. м. греди и
{'/» куб. м дъски, като чаоть отъ
реките еж раьбичени на летви.

I

Пералната.

Варненска Съдебенъ Приставъ.

II Съд. Приставъ: Н НИКОЛОВЪ.

{ О Б Я В Л Е Н И Е № 1732'
1 На о с н о в а н и е определението

2 — 2.

Варненска Жилищна Ношсия.
. О Б Я В А

$

665.

гр. Варна, 16 Юний 1924 година.
Обявява се на г. г. гражданите за знание и изпълнение: 1.
1р края на 30 Юний т. г. всички, които иматъ свободни стаи,'жи;ица или иомЬщения вънъ отъ предвидената въ чл. 8 отъ закона
1» О Ж. II. норма да ги деклариратъ въ съответната жилищна ко- ъ
|исия. СлЬдъ тая дата ще се вапочне проверка на жилищата и иа
щ, които не съ декларирали правилно или никакъ тия стаи, жилища
ш помещения, ще имъ се съетавятъ актове и наказватъ съ глоба
> .1000 дв, и тъмниченъ- ватворъ до три- месеца, (чл. 44, отъ заща ва О. Ж. Н.). '
'_. .
2. Наемате на жижппгта се увеличаватъ съ' 2 5 0 % , а тия на .-змещенията оъ 500%" огь средния наемъ презъ 1915 год.
Отъ
К о м и с и я т а ,

Варненско Градско Общинско Управление.
$

,

О В Я В Л Е Н И Е •№ 14496.
гр. Варна, 14 Юний 1921 година ;

I
Варненското градско общиноко управление обявява на интере! угощите ое, че въ помещението на Варненското окръжно финан| овр управление,. на 2 5 т о г о До 11 оутриньта, ще се произведе
;ьргъ съ Тайна Конкуренция отдаването подъ наемъ Общинските
ьорски бани презъ н. 1921 год;
.•-•;•'•
^
Приблизителна наемна стойность 100,000 лв. "Залогъ за правоу:]аотие въ търга се ивисква 1 0 % въ банково удостоверение, или
; 0,000 лв. . ,
* -".
• '
|! .Конкурентите требва да се съобразяватъ • напълно оь чл. чл.
• 25-142 отъ закона за бюджета, отчетноотьта и предприятията*
|
Тържните книжа съ на разположение на интереоующите се
| оеки присътотвевъ день въ общинското управление, а въ деня. на
ърга въ окръжното финансово управление.
| ' - •

1рон 2

Варненски Общински Веетиикъ^
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В Я В Л Е Н И
№ 14800.
Варна, 16 Ю«ш* 1021 година.
гр.
Предъ видъ на това, че наборннт* епмсъци ва набора 1921
г. — Втори *рудовъ наборъ — ще *е аапочнатъ да ое пригоговла.
ватъ, покаиватъ ее всички младежи незапиеаля ое до еега въ наборната книга, родени преаъ 1902 год. да ее явятъ най-късно до
края на тоя мЬеецъ въ общинското управление нрн чиновника по
военните работи, за да бждатъ впиежнш еъгляено чл., чл 6, 7 и .11.
отъ закона за носене военните тегоба.
При явяване за записване, всички младежи да носятъ оведвн и я : 1 . За семейното положение; 2. Материялното съотоянив и 3.
За годишния приходъ.
Така също да се явятъ до края на настоящата година и мла
дежите родени преаъ 1903 и 1904 г. незаписани още въ набор
ната книга, за да бъдать записани.
' \
Неявилите да се запишатъ, ще бждатъ залавяни отъ админиетративните власти и ще имъ се съетавятъ актове съгласно чл. 3
отъ 3. Н. В, Т. ва даването имъ подъ еъдъ на основание чл. 446
отъ наказателния законъ.
I

е

О В.Я В Д Е Н И Е

Л» 14650

гр. Варна, 15 юни 19 1 год.
Варненското градско общинско управление, обявява на интерееующите се, че на 27 ТОГО въ 10 часа сутринъта, ще ее произведе
търгъ въ помещението на ^варненското окръжно финансово управ
ление —- за доставка по доброволно съгласие на следните материали
за направата на два клозета въ общинското здание:
1. Четире клекала съ реаервуари и тръби комплектъ оъ при
близителна стойность 2400 лева.
2. 20 метра галванирани водопроводни тръби 3/4 цола оъ при
близителна стойность 500 лева.
•
3. 30 кв. метра циментови цветни плочи съ - приблизителна
етойность 1200 лева.
4. 10 броя медни спирателни кранчета, 5/4 цол? съ прибливителна стойность 400 лева.
^ - 5 . 10 колена тещикъ т. 3/4 цола оъ приблизителна стойность 100 л.
Залогъ се изисква 10 % въ банково. удостоверение.
Желающите
да -взематъ—участие въ-доставката, да направягь
устно, ши писменно предложение въ определеното време въ деня
на търга.
- - ." •
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О Б Я В Л Е Н И Е

№14495"

гр. Варна, 14 юнн 1921 г.
Варненското град. общ. управление, оСявява. на интереоующите
ое, че на 22 того въ 9 часа сутриньта въ варненското окръжно
финансово управление, ще ее произведе търгъ по доброволно съгла
сие, за следните доставки на общината:
_
а. Резни материали за подвързване общински библиотечни кни
жа. Приблизителна стойность — 5000 дв.
б. По 400 подкови №№ 1, 2 и 3; 1200 шипове; 100 кутийки
клинци Д?№ 4 и 30 кгр. Рибена мась на обща сума 8200 лв.
в. Отпечатване разни книжа и бланки на сума 4000 лв.
г.' 1000 кгр. Минерално масло за дизелови мотори и 26 кгр.
вода за миене дъски съ приблизителна стойность 17400 лв.
д. Разенъ строителенъ материалъ (дъски, талпи, греди) за общинеките морски бани оъ приблизителна стойность 30600 лв.
е. 1000 кгр. цинкъ Л* 8 ва общински здания съ приблизителна
етойность 18000 лв.
Залогъ се изисква 1 0 % въ банково удостоверение, върху при-,
блйзителната стойность на всека доставка.
- ЖелающитЬ, да взематъ участие въ доставките, да направягь
писменни, или устни предложения въ определеното време и место
на тържната комисия.
Тържните книжа съ на разположение на интереоующите се,
всеки присътетвенъ день въ общинското управление, а въ деня на
търга въ окръжното финансово управление.
.

гр. Варна, .14 гони 1921 год.
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Варненското градско общиноко управление,*обявява на интереующите се, че на 23 ТОГО въ 10 часа сутринъта въ помещението
га Варненското окръяшо финансово управление, ще ее произведе
ъргъ ва доставка по доброволно съгласие 400 кгр. цинвъ № 8 ва
•бщинекия летенъ театъръ съ приблизителна етойность 22000 лв.
Залогь ее йвиоква 10% въ банково удостоверение, яли 2200 лв.
Желающите да взематъ учазтие въ доставката, да направягь
отно, или пиоменно предложение въ деня на търга въ определегото време и чаоъ.
».
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гр. Варна, 16 юни 1921 год.
Варненското градско общинско управление обявява ва интерввующите ое," че на 2 8 того въ 9 часа оутриньта въ помещение*
на общинската житна борса ще се продадатъ оъ явно наддаване
събраните мостри отъ храни, около 4 5 крини жито, 3 крини ечемикъ, 1 крина овеоъ, 3 крини бобъ. .
с
Желающите да ги купятъ, да ое явятъ на определеното мееЮ
м време н наддаватъ.

