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ВАРНЕНСКИ
ИСгздгиз» IЗг*трЕ1©1з:сь^^т^ Гтра-дозкл О б щ и н а
м з л й з ! всъкА СЪБОТА.
8А ОБЯВЛЕНИЯ НА III иди
Абонамента 20 лева годишно.

IV СТРАНИЦА;
Официални: на дума по 50 стот.; заглавие, дата ж
подписъ по 260 лева.

Единъ брои 50 стот.
Частни: на дума или на кв. ех. по 1 лева.
Воично що ое отнася са вестника да «е я»п
до редактора кметството — Варна.

8а I или II страница — удвоено.
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Къмъ такъвъ единъ дългъ и дело ва една отделна само лич>
схващание приковавеме днесъ ность. не е по силите на кого
и вашето внимание, за да свър то и да било, па ако ще й да
жемъ умуванимта съ делата, би билъ чой най-гениаленъ ецНа 19 т. м. се извърши единъ силата на всевешння творец-*-, идеите съ реа!Ностьта въ съ- циклоаедистъ. Само колективно
•тъ отъ гол*ма стопавек-о-еко- за да ей вм1шнмъ една обяза.-. зиждакето за ступанеко-економн- то сътрудвичане е ;което може
мическа сгойность: провгзгла- ность къмъ -дсизлепваво тъй ческите мероприятия, върху кои да даде очакваните резултати.
се гр. Варна за ешлшаленъ щедрите дарования на най-ге- то социалната неправда да ка Въ таза смисъль едно такова
/роргенъ градъ еъ единъ хии- нналвия еклупторъ
природа мери своето разрешение. Защо сътрудничество, уверенъ еъмъ,
рландъ, включващъ ее между та; да нзвгршямъ - едипъ пове то големите реформени задачи, ще ни , се укаже отъ варненско
лата: Аладжа Мъеастарг, Ке- лителен ь. дългъ - ва , виеонограж- които сама 1 а природа ва града то гражданство, защото отдавна
•"ричъ, Гол. Фравга, Аджемлеръ, данейо съзкеннз.. Да, почерта- и околностьта на соча за раз позиавамъ .до--ре г.егоьата отзив(Следва).
евненските извори, Гебодже и ванъ. на виеркогражданско съз решаване, не могатъ да бадатъ ч$п'а душа.
алата.
нание. затова, защото, както е
При стичането еа делото вар- каз;-лъ великия английски мйс^веко гражданство и «СЕЧЕШ литель Смаилсъ: „здравото еъз
:пломатически прелета в-уцели еанве на длъжноешга е ьъне
отслужа молебенъ отг Негово цътъ на характера и чувството."
йоокопреосвещенстЕо и цялото , Длъжноетьта значи е .такова об :
ховеаство въ . Варна, включаа везателетво, което Обгръща целия
(Отенографическа бележки).
2)
находящйте— т е : , р$ски—све^г "ж^Т>тъ~11^ч1е1и)Ик1" ^оттГлюлшг-'
Председателя Ще ви занимае директора — отсега тази зала
^нницй.
та до гроба. Дльжность имаме
съ
единъ въпросъ, който тежи ще б&де вашата и тукъ щебхОл^дъ .водосвета,. па случая, ктмъ себе, ближния си; къмъ
на
общвйата
на повече отъ 1 ми- датъ нашите съвместни зас-ния.
едеедательтъ на Й-членната но-малките и ио-годените, къмъ
лионъ
лева.
Това
е нашата гра
мисия, Г-ЕЪ Юрдань Пекяревъ, обществото изобщо. Длъзг.но, По зарзавата треба да взедина.
Ние
требва
да разрешимъ
етъта не е чувство, а --- прин
5ржа кратка ръчъ, резюме отъ
мемъ
едно решение, щото да не
ца пъ, отъ който е напоено де този въпросъ.
•ято предаваме по-долу.
подбиваме много интересите на
Олъдъ ре.чьта вмаше демон лото ни съществуване. Но длъВюджегътъ на общинския ма- частните търговци. На всека
рацвя еъ лодка отъ флотски жвоеть, въ която не се препли газинъ беше отделенъ отъ об. цена треба'да избегнемъ таза
1ЙНВЦ0 и гимнастически игри та чистата съв4сть. прилича на щинския бюджегт, и не се знае аномалия. Престъпление е да
ъ учениците на флотското учи- разкошна лилия,, въ пазвата на ше кой ще пие и кой ще плаща. отиваме да конкурираме и да
ще, които съ ловкостьта си .вдято с*'ваили.с .1укалчетата са Нещо повече — имаше и отдел търгуваме, защото не може единъ
удвха делото гражданство и хиляди мухи, бръмбари и гъсе но счетоводство. Много работи баща или майка (общината) да
шломатичеекате представители, ници. А, споредъ Таилора, ,<:ъ- отъ общината тукъ се оправда! •създава такива мероприятия за
ито изпр&щаха съ.бурни апло- вестьта изправя човека на кра ваха, защото единъ ревизьоръ не своите синове но-до ворегир. да!
рания и възклицания всеки ката му, а волята крепи поло може да ревкзара двойно счето
Моля по това да взеясмъ- из
меръ.
-. ;
• • " • ' жениет.о му.*
водство. Преценявайки това, съ вее! но решение. В а м н е н и е
Но, колкото, обаче, да звучи единъ жестъ, държахме постанов съмъ да оставимъ само единъ
Вечерьта имаше градинско
зселееие, придружено съ фее- ярко гласътъ ва съв^стъта, ка ление и решихме да серасфор- цон граленъ магазинъ. Г-да, нека
чна вечеринка въ новия общ. то важенъ елементъ въ съпът- мирова общин. магазшгь, като всеки да се изкаже, както мис
'•тенъ театъръ.
ствуване съзнанието, не се ли се постави една 8 чл. комисия съ ли . и • недейте мисли, че азъ ще
допълватъ въ дълга и съ енер- директора Неделчевъ за да лик искамъ да наложа. Да се; назна
гическата воля, тв си оставатъ видира. Така, щото общ. мага- чи единъ вещъ човекъ, който
едни прости елементи въ ду з и н ъ с е г а ' л и к в и д и р в а . да има гаранцията. Да не се
Г-нъ Ю. Пекаревъ.
шевната проява, за съчетаването Отъ т а м ъ се д а в а т ъ из прави такава спекула, както до
само
на вечни мечтания, напрас-' вестни бележки за колко зар сега. Ние можемъ да дадемъ из
Ваше Високопргьоевещенство,
" . . . ' _ завата се дава. Има само & ма" вестни облаги еъ продаване на;
чтени пргьдставители на нации~ ни бленове ..'.
газина; въ гръцката и турската евтинъ зарзаватъ. И^а две по
• си, уважаеми гражданки и • Дългъ., съвесть, воля, енергия
махли
нема магазини. Отъ ма ложения: или да увеличимъ ма
.ждани,'
-— ето истинскиятъ обликъ на газините
успеватъ да си купятъ газините въ града не съ дель
Качидъ се на тази естрада човешкото съдържание. А отъ само некои граждани, защото се да конкурираме, но да накараме
да изтъкна таланта на езика, това следва, че изпълненъ дългъ продава сутринь рано. Този общ. да се продава зарзавата по-ев
и гения на сърдцето — чув- е само тогава, когато човвкъ магазинъ има задължения 1 ми тино, отколкото е сега, и* второ
вата; нито да ви призова за самъ, за себе, ила като обшест- лиона лева; оставени съ само — да закриемъ всичките ма
шифестирането на една оби- веникъ, свързва неравривно гла В души: книговодитель, счето- газини, защото наемътъ е го*йна тържествена парадность.. са на. съвестьта съ делата и водитель, и директора — всички лемъ. .. ..
.:.. : ''.';; •.
намеренията
си.
други съ уволнени.
:, моята сублимна Ц"Ьль б* и е :
Съ тия разбирания, азъ и мойтв
Ив. Гочевъ: На мнение съмъ
се съберемъ. ца това мйето
Тукъ беше помещението на да се закриятъ, защото никой
*дъ щеоДзорния просторъ на другари се нагърбихме ма толне се ползва отъ тези магазини
фнв'4 Негропонъ, очертанъ отъ кова тежкиа и отговоренъ поста;
оввенъ пенсионери, търговци и
на велика,' неувйдаема сила, който отъ 23 мин. м. заемаме.

дно знаменателно тържество.

Общограждански Общ. Съв^тъ.
I Заседание, 13 юни т. г.

Отъ речьта на
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звебодни хора, а бедниятъ раютникъ нема това време да ча„а. Съгласенъ сгмъ съ мнението
на председателя. Ако общината
дава съ единъ малъкъ? %, ще
задоволииъ всички.
-;
Андреевъ: Г-да, азъ не сгмъ
градинарь производнтель, но ние
като българи, сме алчни за за
богатяване. На мнение съмъ да
се закриятъ магазините. Тръба
да наложииъ единъ контролъ и
заедно съ производителите, про
давачите и общината да се взе
ме едно общо решение съ ту
ряне една норма, като се вземе
средната цена. Така беше и съ
Район, комитета. Щльта не е
да се използватъ общин. гради
ни, а да се тури една норма.
Пер. Георгиевъ: Добре е да
проучимъ тези въпросъ и да се
изкажеиъ въ друго заседание.
Андреевь: Но да се новикатъ
и представителите на продава
чите и производителите.
Кенвовъ: Да се пазатъ инте
ресите на гражданите. Ако не
беше този магазинъ, зарзавата
щеше да се продава много поскалго. Вврно е, че ще б&де въ
ущърбх на н е к о и градинарг.
Предлагамъ: магазините да си
продължавай,, за да се подобря
положението на гражданството.
Не съмъ съгласенъ да се намалятъ цените и съ това да стра
да общината; требва да се реализиратъ приходи. Магазините
да продължаватъ да продаватъ
зеленчука на пазарните цени, и да
не страдатъ много интересите
на гражданите.
•. .-.
Инж. Ил. Христовъ: Този въп
росъ интересува много граждан
ството.. Еенафътъ треба да си
каже думата- Струва ми се, че
требва да се спремъ по-обстойно.
Посочиха се три начина. Отъ
друга страна, цената на т о з и
продуатъ толкова бързо се про
меня, щото, ако ние днесъ продаваме боба 5 л., не можемъ ут
ре да кажемъ 4 лева. Ц^вата о
променлива и зависи отъ усло
вията. Съ участието на всички
и при добра воля можемъ да уре
гулираме цените. На западъ се
туря известонъ % върху печялбата,който се подържа отъ про
давачите. Ако се гъласимъ съ ес
нафския егюзг, ако се контро
лира чрезъ единъ ревизьоръ вли
контрольсръ, който да, д ъ р ж и
горе-долу цената на зеленчуците,
само тогава ще.можемъ дз да
де къ дюкенит*; или ще поемемъ
продозол. на населението, или ще
се махнемъ отъ пазаря. На мне
ние съмъ да се събере еснафа
и той да каже своята дума и,
ако се приеме, да се подпише и
одобри такава декларация, то
гава общината смело ложе да
закрие своите дюкени и да пос
тави 1 или 2 ревизьора.

Варненекв Общинеки Вестяикъ
винаги могатъ да конкурират*
.занаятчийските, защото гЬ не
плащатъ наеми, патентъ и нр.
Но еснафа говори съвсемъ друго-яче. Зеленчукътъ не търпи
цена. Имали сме примери. Сега
има една болесть по градини-!*
и надали ще може да се даде
нещо. Ако общината може да се
•отърве отъ тази болесть, добре,
иначе — ще имаме голема за
губа. Да отложимъ този въпросъ
за други пхть.
Ив. Ляковъ: Да го рставимъ
за друго заседание. Да се из
бере една 3 чл. комисия, която
да свика градинарите и единъ
отъ магазините. Ако се отървемъ
единъ иялъ завинаги отъ т$зи
градини, по-добре.
Преде Ю. Пенаревъ: Мнение
то на Дякова е неоснователно.
Можемъ да възложимъ на гра
динарите да обеъдятъ този въп
росъ и да решатъ. Ние требва
да се занимаели. съ този въпросъ
отъ юридическа гледна точка.
Вие ще се занимаете дали ще
баде добре тъй, илв не,
Качевь: Да се постави за днеенъ редъ -•- да се урегулиратъ
цевите
Преде. Ю. 0|кзревъ:
заседанието.

закри
,

За сметьта.
РЕШЕНИЕ № 47.
гр. Софея, 16 мартъ 1921 год.
Въ вмето на негово велгчеетво,
ВОРИСЪ^Ш
Царь на Българите.'
Върховния Административенъ
Съдъ, общо събрание въ съдебно
вазеданне на четиринадесетий мартъ
хилядо деветстотипъ 'двздесеть и
първа година въ съставъ: Пръвъ
Предоедатель: Филипъ Филчевъ,
Председатезь на Отделение: Лазаръ Горановъ; членове: Влади миръ Иванъ Петковъ, Михаилъ Генадиевъ, Никола Бойкикевъ, Никоколя Нвковъ н Луканъ Лукановъ
при секретаря Маринъ Хр. Патаревъ < н въ приоътствието па гла
вния прокуроръ Нввнъ Г. Крафти,
слуша доложеното огь първия пред
оедатель дело .М 180/920 год. за
ведено по жалбата на Василъ К.
Фиаириди повереиикъ на Михаилъ
Фшиоовъ, отъ гр Варна, ва ОТйТЬна решението но Варненския Град.
Общ. Съветъ отъ 24. VI. 920 г.
№ 236 пс облаганието му такса
за сметь

Съдътъ, еледъ като взелуша до
клада на делото я ваключението на
Прокурора, вае предъ видъ: че
Варненския житель Михаилъ Филиповъ обжалва решениею на Вар
ненския Гр. Общ. Съв*тъ отъ 24
апрвдъ 920 г. № 236, по сидата
на което отъ него е иекала. такса
Ив'. Гочевъ: Общин. магазини за изхвърляне на еметь въ раз-

меръ 5414 лв. 40 ет.; че съ то
ва решение общинскиатъ еъаетъ е
уетаномнлъ аъ § 29 отъ приходна
та чаеть на бюджета на общината
такси за изхвърляне на сметьта,
оеновани върху оценката за зда
ния, служащи за жилища и върху
прихода на вдания, олужащи ва
упражняване на занятие; чо тая
основа 8а определение таксите ва
изхвърляне на сметь не 6 съоб
разна на чл. 236 отъ правилника
за приложение занена за градени
те общини, която има следното
съдържание: при оппеделание
размера на таксите взима се за
основа вида и големината на ог
радигь, количеството сметьта и
се установява споредъ местните
условия най справедливо облага
не, че отъ тая наредба на пра
вилника издадена въ развитие на
чл 89 п, 14 отъ закона за град
ските общини се разбира, че за
основа на таксите се взима не
стойностна на сградкте, нито
отъ занятието упражнено въ сгра
дата, а количеството на сметь
та, което е въ зависимость отъ
големината ка сградата; че Вар
ненския Гр. Общ Съветъ въ от
клонение отъ тая наредба на пра
вилника е устаковилъ таксите за
изхвърляне на сметьта и по такъвъ начинъ е установидъ непред
видения въ закона за традскгте
общини и правилника му налогь
върху сградите и върху занаятйята, а не танси за сметь; че
сдедонателно обагаяваното решение
на Варненския Градски Общ. еъ
ветъ е издадено въ нарушение на
чл. В26 отъ правиавива за прило
жение закона за градските общи
ни и като незаконномерно подле
жи да се отмени. Предъ видъ на
тия съображения,
Р Ъ Ш И:
I Отменява решението на Вар
ненския Гр. Общ„ СъвЬтъ отъ 24
IV. 920 год• ЛБ 236 въ отшшение установените такои за сметь
предвидени въ ирпюжената къмъ
бюджета на Варненската Градска
Община за 1У21 год таблица, при
ходна чаеть § 29.
•
'
II. Преппсъ отъ- решението да
се" съобщи па Минвстра на Вътр.
Работи и Народното Здраве 88
сведение и изпълнение.

^!11 8 ^ у 2^1 ь ^Н 1<3 _ ( :, 6 продава съ
сгободна тьргокия. Всеки единъ
продавачъ ще ама таблица за
цените. Уиоляватъ се~1~а«даНйГ^Ма^Съшдаватъ п^вп'гЬ в
ла съобщавагь за нарушенията!

и Вят
Н.мтажяа Д. Тодоров» — В » р и ь

Вро|

ПоетАНО^ЛЕн^
••••;.,;.;::;- 7ж_ъ:- ".'"'.>.
гр. Варна, 1 юни 1921 го

Варненската Градска О5щ]
Тричленна Комисия въ оъ<я
ПредоЬдатель Юьданъ Пекар:
чзенове: Д ръ Н. Бочевъ и
Христовъ разгледахме заявлш
Вх. № Ю358 на АсЬНЬ Ст.
дюревъ отъ Варна, бившъ об
ски финансовъ агентъ, съ ;
моли да му бъде. освободена г,
цвята отъ -200) лв. предетг
отъ него за длъжпостьта му,
взехме предъ видъ, чеотън{
вените проверки въ финанс,
отделение при общината се
повява, какво бившия финая
агентъ Мюдюревъ нема зад!
ние къмъ общинската каса, е
сно съ даденото мнение отъ
троаьора прп общината. Т
Раевъ.
РЪШИХ"МЕ.

Да се оовободи гаранцията
2000 лв. на бившия общ. фи
еовъ агентъ Асень Ог. Мюдд>{
Председатезь: Ю. Пеш
Д ръ II. Б„
Членове: < Ил. Христов
А: 8. '"
гр. Варна, 1 юапи 1921
Подписаните, съставляющи
тояното орпежтотаие на Ва'
ското Градско Общинско Уп[
ние въ съставъ: Председатс
трачлената комисия Юрданъ
каревъ, п чзенове: Д-ръ Н,
чевъ и Илия Христовъ, 4
дажме тържната преписка за
дажбата по доброволно съглас
5395 кгр, морска соль; 4131
ни газени тенекии; 2476 к
праздни гззенп; около 359
нечиста захарь въ 9 торби
за него; 1472 броя ютени
скъсани съ разна вмести
2300 броя книжни торби
съ вмеотимость 85 кгр; 8^ь
югени торби вехти съ виЪег
отъ 50 до 100 кгр.; 2 вар
дървени праздни отъ хамсия
24 броя торби козени и оюк
кгр. употребени книжа.
На пргътъ проивведена
апридъ т г. съ се явили
колко души конкуренти, отъ
Тодоръ Д. Калифароки е '_
най много за сольта ао 1.на килограма; Братя Бошн1газенатб тенекии по 6.30
едната; Фоти Георгйевъ по
на едната; Антонъ Диковъ пс
лева за еданъ килограмъ
Люцкановъ ИЛИЯ ПО Ь лева
ната ютена скъсана торба,
лв. за една внижена торба,
лв. за една вехта ютенаХристо Черневь 16 лв. 8в
дървени варелчета; Братя
кови по II лв. за една тсрбаиТ Д. Килифарски л. за единъ кгр. употребени
3-члената комисия, като

Варненски Общински В*етникъ

Брой 3.
добитите цеви ва износни, оъ глас
но оъ искаваното мнение отъ тържната комисия.
Тръжната комионя е изказала
мнение да се одобрятъ тия търго
ве на гореказаните предмети, ос
танали при ликвидация на бюрото
по прехраната при общината.
ПОСТАНОВИ:
Одобрява горнигЬ търгове:
Предеедатель: Ю. Пекаревъ
Членове

ръ Н. Бочевъ.
И. Христовъ.

дата въ размеръ на (100) сто лева.
Въвъ основа на тоя протоколъ
и на основание чл. 59 отъ вакона
за задълженията и договорите, об
щинската тричленна комисия
ПОСТАНОВИ:
Христина Николова отъ о. Звез
дица, Варненока околия, да запла
ти въ и.лва на варненската общин
ска каса етойноотьта на повреда
та въ размерь на (-.00) сто лева.
Предеедатель: Юрданъ Пекаревъ.
Членове: ИЛИЯ ХриСТ08Ъ.
Д-ръ Н. Бочевъ.

№ 9
гр. Варна, 2 юни 1921 г
Варненската градска общинска
тричленна комисия въ съставъ:
Предеедатель Юрданъ Пекаревъ и
членове: Д ръ Н. Бочевъ и Илия
Христовъ, разгледа тържяата пре- писка за отдаване на предприемачъ — печатарь, чрезъ сааза
ряване печатането на общинския
веотникъ въ 1000 броя съ буква
гЬсенъ цицеръ п подъ условия
изброени точно въ малонаддавателния лиетъ, както и въ формата
приюженъ къмъ тържната пре
писка, за време отъ сключването
на договора до-31 мартъ 1922 г.
Първия търгъ насроченъ за 20
май т. г. не се е състоял ь поради
явяването само на единъ конку
рента, а втория търгъ е произведенъ на 21 същия месецъ, ко
гато съ се явили двама конкурен
ти - - печатари, отъ които печат
тара Добри Тодоровъ е най-много
мадонаддаль именно: но 345 лв.
ш единъ брой отъ 1000 екзем
пляра на общинска хартия.
Тричленната общинска комисия
като намери добитата цена отъ
Добри Тодоровъ за доста ианосна,
съгласно съ исказаното отъ гьржшата комисия мнение

№11.
гр. Варна, 2 юни 1921 год.
Варнен. градска общ. тричленна
комиочя въ съставъ: Предееда
тель Юрданъ Пекаревъ и Членове :
Д-ръ Н. Бочевъ и Илия Христовъ,
разгледахме писмото на общин
ския аптекарь отъ днесъ, т д ъ
№ 15,687 представено ири надинеъ при старши общински лекарь,
оъ което се иска бързото доста
вяне на 20 кгр. захарь за нуж
дите па аптеката, понеже вахарьта била привършена и аптеката
немогла правилно да функционира
н като взо предъ вндъ тази бър
за и належаща нужда и че па
зарната цена на захарьта е из
вестна, на основание решението
на общинския съветъ подъ Л? 356
1921 год.,. оъ което е разрешено
подобни^доставки да бъдагь^извършени по доброволно съгласие

Странила 3

общински въветъ подъ № 301 в
свръск- оъ решение № 629 от*
1920 г., като било раздавани дър
ПОСТАНОВИХМЕ:
вените общински въглища до 20'
1) Да се доотавятъ ва нуждите кгр. само ва ония Варненски се
на общинския театъръ около 60 м. мейства, които съ ое ползували оплътенъ платъ вя завеса, 160 м. купопенъ хлебъ тия семейства с
равни цветове сатенъ, разни пла биле набавили дървени въпшщ
тове „американъ" и др. съгласно които, понеже биле на открито, отрапорта на режисьора Ст. Бъчва- дъждовете и слънчовия иекъ се из
ровъ отъ 11 май подъ ,№ 41. До- почувади и обръщали на прахъ
отавките да се иввършатъ отъ ко което е въ ущърбъ на общински
мисия въ съставъ: общинския кон- те интереси.
трольоръ Т1 Раевъ, режисьора на
Като ваехъ предъ видъ. че ако
общинския театъръ Ст. Бъчваровъ продажбата на общинските дърве
и пои. домакиня П. Булашевъ.
ни въглища продължава и за на2) Иреписъ отъ това да се из предъ по този начинъ, т. е., да
прати на общинския контрольорь, се даватъ по 200 кгр. с а м о на
режисьора на общинския театъръ, бедните семейства, кои го съ с
помощ, досакииа за изпълнение. ползували съ купоненъ хлебъ; въг
лищата стоящи на открита въ изо
Предеедатель: Юрданъ Пекаревъ. билие въ склада, отъ дъждовете и
олънчевия пекъ действително ще
Членове: Д-ръ II. Бочевъ.
•е преобърнатъ на прахъ, защото
Илия Христовъ.
неиа о време кой да ги купува,
щомъ
бедните съ задоволени съ
.V: 13.
въглища.
гр. Варна, 3 юни 1921 г,
ПОСТАНОВИХМЕ:
Подписаните съставяющи Вар
ненската градска общинска три
Отъ диесъ нататъкъ да се прочленна комисия въ съставъ : Пред даватъ отъ общинския складъ по
еедатель Юрданъ -Пекаревъ и Чле 100 кгр. дървени въглища на всич
нове: Д-ръ Н. Бочевъ и И л и я ки Варненски семейства безъ раз
Христовъ по поводъ рапорта вх. лика ползували ли съ ое те съ ку
№ 15527 отъ 1 тото на обйшне
поненъ хлебъ, или не.
кия Финансовъ агентъ Илпевъ на' товаренъ оъ продажбата на общинс Предеедатель: Ю. Пекаревъ.
ките въглища, съ който донася, че
[ Ил. Христовъ.
т1
съобразно решението на бившия
Членове: { п ръ Н. Бочевъ
\ Д Р^
ката на горните материали е по
вече належаща

ПОСТАНОВИ:

д;Бйностьта на отделенията при общината
Да се достави по доброволно
съгласие чрезъ спазаряване 20 кгр.
(за време огь 6.VI. - 22.VI." т. г.).
захарь за нуждите на градско-общянекат.л аптека и етойноотьта й
битъкъ докаранъ ва/ градски;
изплати отъ § 17 п 5 на т. г.
пазаръ, ежщо и всичка сурови
бюджетъ и отъ комисия въ съставъ:
животински произведения.\
члена отъ тричленната. комисия
(Огь 13—19 т. м.)
Ходено е два пжти въ град
Ил Христовъ, общип. контрольорь
ските землища по обиколка н;
ПОСТАНОВИХМЕ
Пръзъ изтеклата седмица въ
Т. Риевъ и домакина П е т р ъ
общинския добитъкъ.
градската
скотобойна с взкланъ
Одобрява търгъгъ и иекаава Буаашзвъ.
Првзъ това време еж убзта
с л е д н и я добитък: 28 глави
мнение да бъде той утвърденъ
-2
бесни
кучета и ухапаните отъ
Предеедатель: Юрданъ Ленаревь. едъръ рогатъ добитъкъ и 8042
върху конкурента печатарь Добри
тъхъ
8
кучега.
Изпратени еж
главя дребенъ рогатъ добатъкъ,
Членове: Илия Христовь.
Тодоровъ.
на
аетирабично
лекуване
въ Со
отъ които е получено 24,4^5
фия
5
д1ща
и
2
жени,
сжщо
Д-ръ Н. Бочевъ.
кгр. месо. Всичкия гъ този до
Предеедатель: Юрданъ Пенарезъ.
ухапани
отъ
бесните
кучега.
битъкъ е прегледанг преда и
№ 12
,
Членове: Д-ръ, Н. Бочевъ.
подиръ влавето му. Пр-Ьзь това
и Ил. Христовъ.
врвмеч СА бра!;увани и унищо
гр. Варна, 3 юни 1921 год.
жена 14 агнета и 1 яре отъ
Подписаните, съставящи трич силна мършавость (Сасп-хЬ), а
№10
ленната комисия, при Варненската всичко 15 глави дребенъ рогагь
1) Продължава се покриване
гр. Варна, 2 юни 1921 год. ~ градска община, въ съставъ пред
то
въ ложите и резервното ЗГБСГО
добитъкъ отъ 71 кгр.
Подписаните, съставлягощи Вар еедатель Ю. Пекаревъ й членове:
на л Ь н и я театъръ.
Проверено е 2,418 л мл^ко.
ненската градска общинска три Д-ръ И Бочевъ и инженеръ Илия
2) Продължава се изваждане
Направени еж 12 ревизии на то -па. железния градежъ на но
членна комисия въ съставъ: Пред Христовъ, като взехме предвидъ
еедатель Ю. Пекаревъ, членове":
1) че за приготвяне летния заведенията, въ КОЙТО се връ- вите гробища и поставянто му
Д-ръ Ц. Бочевъ и И. Христовъ, театъръ за даване представления работватъ месни консерви и 9 морската градина.
разгледахме протокола отъ 20 май съ потребни около 60 кв. м плъ- такива на градските.хали.
8) Продължава се работата по
т. г. на комиеията, която е ходила тенъ шатъ за -завеса, 160 м.
Прегледани СА. И издадени разширението на-студените мор
.на общинската зеленчукова гради разни цвето! е сатеиъ за напрова- свидетелства за износъ въ в.кт- ски бани.
на въ меетностьта ..Пейнирджикъ" та на комплекгь гръцки и римски решностьта на Царството сл ед
4) Направиха се два нуждпаи като е констатирала повредата дрехи аа репертуара, разни плато ните сурови животински пр 'из ка ари мжжекото и женско отнанесена отъ кобилите на брой 12 ве (омериканъ) й други,
ведения: 10 броя мокро солени двл» ИИЯ на студените морска
оъ две малки кончета, принадле
2) че летния сезонъ е вече от биволска кожи 410 кгр; 6,700 бани.
ф
жащи на Христина Николова, отъ давна настъиилъ, а 8а откриване броя сухи ярешки кожи 2,884
5) Д а д е н и е х 8 строителни
село Звездица, Варненска околия, театъра нищо не е направено по кгр. и 12,600 броя суха агнеш ' линии.
•_; - _;. г •;•
именно:, че те еж опустошилн 58 ради което страдатъ интересите ки кожи 7,861 кгр.
6) Изработени ех 8 скица за
Борена бобъ, преценила е повре му, необходимоотьта отъ достав
V
Пров4ряванъ е всичкия до частни ииоти.

ветеринарно отде
ление.

#рхитектурно«регулациоино.
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СтбаНЙцЙ 4
^7) Д а Д е а 0 Д х6д4 аа 22 и р  30 ем. Дебели 15 й/й. и ! Ц о 8 |
ис ки,'отъ която 9 ио чл. 41 и дълга 1 м. и д е б е й й 15 й/м ва
;8 йо чл. 27 отъ Закона зй ВлЙ- Летния ,тватрТ>. ' / > , ' ,
12. Направени 4 болта по 1,50
^оустройс!;е61бч
м.
дълги за аркитЬ при входната
8) СъставШи е ! 21 актове по
врата
па морската градина.
крушение чЖ .47.отъ Закона
т
13.
ШправЙш 2 колички [КуЧ Влагоустр61бтвЬт0.
тики)
и
направени за сжщита 4
9) Издадейй съ 16 позволи
дюмета.аа
ОбЩиноката скотобойна.
телни оплети; отт. които 4 за
14.
Изклепани
4 емиша за плу
•стройни на жилища, а 12 за
говете
„Орта-Чаиръ"
и 3 емйша
Шш рейоятн.
ва
Общинския
траторъ.
10)" Упражнява се йонтролъ
15. Довършенъ 1 КЛБЧЧЪ за мо
трту иеички строежи изъ града.
торите
въ градин. ,.ОрТа Чайръ."
11} Датейо е ходъ; на 31 пр/Ь16. Направрнй 2 болта за об
йекй отъ архйт. и регулац. хащинския габрйозетъ.
;
актерт. ' , . " • ' ' '
17. Направени 3-болта дълги ГО
Техническа работил с/и. ва големата катафалка.
18: Престъргани арматурни час
ница.
ти отъ едва хидрантов§ чешма за
1. Довършени 10 колони гръц- водопровода въ Сесъ-Севмееъ.
19. Довършени 600 номера за
;и стилъ за постановката на пие
сата „Ед.тпъ Царь", еъщо й 1 морекитЬ бави.
20. Довършенъ ремонта на пом
"ьлба съ 12 стъпала дълга о м . ,
аирока 4 75 м. за пъстановквта пите за почлетвание градските гиризи.
на .същата пиеса.
21. Направени 1 втулка 8а пред
2. Направени 12 дървени рам
ното
колело на общин. тракторъ.
;и дълги 4 м., широки 0.25 м,,
22.
Поправени 2 пръскачки за
сцената на летния театръ.
морската
градина.
•
3. Направени 101 дървени рам
23
Поправена
е
1
помпа
за
на
ки за кабините на м.фскигй бани
дувание
ягнета
при
общ.
скотобойна.
>ъ рвзмери 1-95/1*30 м. и 1*95/
24. Поправени равни инструмен
•95 м
ти
зз общ, работилница.
4 Напрявенй 4 железни пара
25.
Направени 2 жезъла дълги
пета за цветарника при новопоГ65
м.,
2 дървена куки дълги
гсреения моогь въ морската, пра
2*50
м.
и
4 копия дълги 2'50 м.,
вна, като направата на още 1
обли
Д=Н
см. за сцената при лет
"елЬаенъ. парапегъ продължава.
ния
театръ.
5. Н а и р а в е н и 3 решетки
26. Ерендссани и разбачени 3
.85'к /0,85 м7 ва шахтите по ка
куб.
м. дъски за летния театръ й
нализацията и продължава напракабините
на морските бани.
(ата на още 7 такива.
27. Подковани 32 конски, 16
6. Напр&зени 4 куки и 2 мензщета га врата на постройките волски подкови на коне и волове
при пожарната команда.
при градините а Орта-Чаиръ."
28. Направени 2 рамки дървени
7. Направени две подпорни аа
.земни, 4 халки и стегнати 4 ши- 45/20 см. ва табелки въ лозовия
ш за каруца при Пожарната ко разоадникъ.
манда.
.
29. Поправени 5 брави въ разни
0. Направени 40 халки и . 40 отделения при Варнен. Г р а д с к а
ървепи дръжки за люлките въ Община.
морската градина.
9. Направени 6 скоби 60 см.,
• болтъ и заварени 2 гермета за
.бщинокий павилионъ, употребя^
Продадени оъ: жито 39 кола,
1ащъ се въ време на праздненотва. или 312 хкл, цри оредна цена
10. Поставени и залети парапе- 353"80 лв. хкл.; колооъ I кола,
яте на новопостроения мостъ въ или, 6 хкл. при 265 лв,; ечемикъ
Горската градина.
3 кола, иди 19 хкл. при 170 лв.
11. Наиравени 12 болта дълги и бобъ 1 кола 520 клг.

Житното тържище,
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Лесничейство;
1) Всекидневни Ш Ш к н ва
•траж.4|)Ь й й гората.
2) Плевение боровите СЬМРНнвди въ 4общ. гор. рззсадийкъ
Г. Чешие.
,.
1
3)Боядйсвайне а мазание Леснйчейсквя донъ гь Г. Чешие.

05щ»нс!{а бпбАпошф.
Пре8ъ 1920 год. ож ваписанй
въ инвентаря 1:58 нови номера,
ши 376 тома, за които е похар

че но само 2,117 лева. бет.Ш.!
сл.. подарени отъ еледнитЬ учй
дения / и лица: 1| министери»!
на външните работи, 2 ) ' щ
цйята ва етатйстиката, 3) щ
ната библиотека въ. Пловд^въ1
иалееАНИЦйтЬ( на пок. Д | ъ | | |
Фарашевъ (153 тома), 5) нам!
ииците а а покойния Д-ръ Н. |
тировъ (43 тома), 6) проф, ';•
Баркеновъ отъ Москва, 7) цок.;
Демирджйевъ{ 8) Георги К. 3|
фировъ, 9) Д-ръ П. Никогъ и|
Н. Мирославовъ.
:<

Варненско Градено Общинско Управление.
О Б Я В Л Е Н И Е

^

15260.

гр. Варна, 22 Юний 1921 година

,

Варненското градско общинско уаравлеиие обявява, че 1
4-й юлий въ 10 часа оутриньта въ помещението на ВаренеЕцШржжно Фанансово : Управление, ще се произведе търгъ (
доброволно съгласие за доставка на:
6000 кгр. Брашно твпъ-съ ярябл. стойвосгь 25000 лв.200 кгр. МЙСЪ
.
,
,
'
5400 лв.;
1500 кгр. Б у л г у р
,
„
7500 лв.
200 кгр. Месо
. г
*
. • . 4000 лв.
500 кгр. Ооль камъкъ „
,
2000 лв,
в
250 Литри сцетъ
„
,
"я
2000. лв/
;
Нужни за храяа г?а работниците ари общинските зелек
кови градиаи и 8 кубич. метра чамови Талпи еъ приблизйти.
стонносгь 5000 лева.
Г :
^
в кгр Воя Охра сь -нрзблвзителна етойн-еть 240 лева..
1 Тскеке Везиръ в
. .
.
„„
650 лева.'
Нужна за общинския л4тевъ театръ.
Ю Тона 1-во качество каменни в&глища съ приблизк!
на стойносгь 14000 леза,_ нужаи за общинската текническ \
ботвлрица. . '
,"_''•
; :;:
• Здлогъ се изисквало 1 0 % върху стойностьт.1.
. Желающяте ла взематъ участие въ доставките да се яш:
въ опр-Ьд^леното рр-юге и место и направягъ-усиш или писмеа
предложения на тгзкната комисия.
О Б Я В Л Е Н И Е

Л« 15129

гр. Варна 24 гони 1921 год.
Варненското градско общинско управление обявява на ише
сующите се, че,на 5 юли т. г. въ 11 часа еугриньта въ поми
иието на Варненското Окръжно Финансово Управление ще се и
изведатъ търгове по доброволно съгласие аа следните доставки:
I. 10 кгр.КЛИНГИРИДЪ, 140 листа ШКУРКА, 5 кгр Ш
ДАКЪ, 100 кгр. ВАЛВОЛИНЪ, 200 кгр. Конци (Пакли), 1 дуз«
ламбенп шишета № 15 оъ 2 броя фитилъ Л- 15 — Прибливнта
отойноеть 6750 лева./
•.-•--..
И: 10 куб. метра д ъ с к и оъ 1.5 сан. метра дебелина
р а з н и размери дължина и ширина, 8 куб. метра дъски оъ 3
м. дебелина и 10 куб. метра греди оъ рамерц отъ 0,12/0,12'
0,20/0,20 и разни дължини — Приблизителна отойноеть 43,б00|
— нужни 8а общинските зеленчукови градини.
Залогъ се изисква 1 0 % .
',
Шелающите да ги доставятъ могатъ да се явятъ въ опр&
леното време и си направатъ предложенията на тържната комиа
ОБ Я Й 1 Е Н И Е
№ 15128
гр. Варна, 24 юни 1921 г.
Варненското градско общинско управление обявява на интег
щите се, че-на 5 юлий т. г. въ Ю часа сутриньта въ поме^то на Варненското окръжно, финансово управление ще се прВ1гьргъ, чреаъ добровблно оъглаоие ва доставката на'-'200000•'в**'
рама ГАЗЬОЛЪ, на партиди при поискване, нуженъ за общив08
електрическа централа съ приблизителна отойноеть 900000 лева
Желающйте да взематъ учавтие за доставката на това -.
чеотво ГАЗЬОЛЪ, да се явятъ. ва определеното * време и м4*"•аправятъовош^ предложения предътържната комисия.
Иоканий валогъ за право участие въ търга е 90000 леьбанково удостоверение,
.•"'•• .
'
:
~
ге книжа съ на разположение воеки приожтотвенъ ^
нокото управление, а въ деня на търга въ окръжното;
въ
нанеово управление тукъ.
"'
• '
" '
*

