Год. XXXI.

Варна, 15 юлйй 1921 г.

в АРВЕНСКН

50 стот.

Брой 5.

ОБЩ

Г Ивдава

а.Затзн.вЕсоь^ат» Гтра-д©:**:.»

ИЗЛИВА ВСЕКА СЪБОТА.

ООтщтзил.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
Официални: ва дума по 60 стот.; ааглавие, дата и
подпис по 2-50 дева.

Абонамент 20 лева годишно.

Един брой 50 стот.

Частни: на дума иди на кв. см. по 1 лева.
» Всичко що се отнася ва вестника да се иапра:
до редактора кметството — Варна.

В ИМЕТО НА КАКВО ТРЕБВА ДА СЕ УПРАВ
ЛЯВАТ ОБЩИНИТЕ.
От само себе си всека община,
била тя .радскн или селска, пред
ставлява едно големо домакинство.
Това домакипство се управлива и
нагажда .според условията, при кое
то е поставено и вай-гече с оглед
ивте]есите ик ззконите негови при
тежатели.
Кои са законите владетели, ако
можем така да се изразим; на една
градска йли селска община ? без
спорно, гражданите или селяните,
юите» образуват общината.
-Задига се ваяросат, как требва
аа -*-е урежда-н у.]ра;.ллк.ч едва об
щина, която представлява едно го1емо домакинство, дали с политишекнтс чувства-и убеждения па тия,
юито я управляват или е оглед ин.ересите на гражданите или селн-,
|ите,' които образуват общината.
| Безиорно, че общината требва да
« уаравлява само с оглед интереште на гражданите или селяните,
ез да се влага каквато и да било
политическа сектищина, която ще
благодетелствува известни личности
' слоеге, за сметка на всички друв граждапи иль селапи на гр^лг
Ката или селска общиеа. които не
ринадлежат на техната партия.
Защото личности, макар излизащи
от най-идеална партия, дори да
и имали най-искреното и твърдо
;елание да работят за интересите
а града, управляват ли с маниери
зктанскн, диктувани от грубата
орма на партийният егоизъм или
.ктанщнна, тя н а п р е к и всички
!ловвя и средства в управлението
» общнната, ще бадат изправени
Ьед едно положение, което чувстлтелно ще васега ^ интересите на
..ни граждани за сметка на други.
_лчи я при такива случаи уирав*'внето по общината вема да върви
пътя ва общите в добре разбрани
.тересв на целото гражданство.

ПоеттчнордЕНИЯ
№16

*

.гр. Варна, 3 юний 1921 год.
Тричленната комисия в състав
^..«доедател Юрдан Пекарев и чле4ве: Д-р Н. Вочев и инженер

Никога един стопанин на малко
или големо стопапстЕО яе го управ
лява с оглед ва своите политически
•чувстка и убеждения а'само е ог
лед на интересите, на тия, които
владеят това стои.'петво, на което
той сг.'и кити глаьа, т. е. като до
макин на стопанството Ешн баща,
настойник или управител на извест
но стопанство, ако управлява и ра
боти в интереса на стопанството й
нетното бъдеще като ИСТИНСКИ до
макин само .тогава ще осигури за
останалите• членове на тока стопан
ство условни "а -пълно; добро-и целесъобраано развитие-и закрепване
на" това стоцяпотво иль домакинство.
Варненската община, като всички
други общини представлява едпо го
лемо домакинство, което до сега се
е управлявало от различни хора, в
.нмет,..~т само па своите нартйни,
убеждения.
Може би между тия, които са уп
равляваш Вари. община в миналото
е имало честни, добри, енергични и
способни хора, обаче, от всичко, кое
то се е нравило личи, че и те са
били душени ог тоя партизански или
по-скоро политическо — сектански
сгоизъг:, който е оставил своите следи.
Конто и да е партия, каквато и
общинска програма и платформа да
идоа тя, поеме ли управлението на
общината чрез свои представители
и управлява това големо домакин
ство по-чисто партиен, маниер, дик
туван по-вече от партийни и лични
интереси, тя ще отиде явно против
общите интереси на общината в
гражданството.
- Едно такова разбиране т р е б а
8драво да заседне в общинската
управа, ако се иска насаждането на
една правилна-н целесъобразна об
щинска политика чрез каквато само
може да се постига и гражданско
равноправие.
Илия Христов, като веехме в пред
вид, че в интереоа на службата на
лага да ее гамени досегашния на
чалника на техническата служба
инженер Бончев,
РЪШИХМЕ:
Да ое уволни от длъжност на

8а 1 идн II страница — удвоено.

чалника на техничеоката служба
инженер Бончев от ЗГ май т. г.,.
от когато е почнал да се ползува
от отпуск,. понеже тоя му отпуск
бе му даден за иочнвкн, а той е
заминал да довършва частни работи.
Председател: Ю Пекарев.
•р
Н. Бочев.
1
Членове: < V»
Ил. Христов.
№17

•

гр Варна, 3 гони 1921 г
Тричленната комисия прп вар
ненската градска община в състав:
председател 10. Пекарев, членове:
Д р ъ Бочев а инженер Илия Хри•сгов, като веехме пред вид, че об
щината има вакантна длжжноот
АГРОНОМ, а нуждата от такъв
е голема и неотложна толкоз по
вече, че общинското управление е
носело достатъчно пространства о
равни култури, ва подреждане на
които е потребно агроном
РЕШИХМЕ:
Нввначаваме на вакантна длъж
ност агроном, дългогодишния нгроном Цветан Кюмюрджиев, считано
от деня на встъпване в длъжноот
с заплата предвидена в таблиците
ва класиране чиновниците при из
борните учреждения.
Председател: Ю. Пекарев. ,
Членове

Г Ил.
Ш Христов.
р Н. Вочев.

Чд

Хг 18
гр. Варна, 4 юни 1921 год.
Ний тричленната комисии на Вар
ненската градска община в състав:
председател: Ю. Пекарев, членове:
Д-р Н. Бочев и Ил. Христов, като
взехме пред вид, че от деня на
встъпването ни и длъжност не на
мерихме решение от бившите общин
ски съвети, какви такси да се взематъ за общинската вала .Съеди
нение, "• когато та бива отдавана
под наем ва събрания, за театрал
ни представления, за вечеринки и
пр., а такива требва да има от гле
дище ва общинските интереси, за
това скобраано днешните условия аа
наемите, които се плащат на части
те театрални салони и разходите,които общината права било за чи

стотата на залата деие, било и зл
електрическото осветление, ако се
отдава тя под наем вечерно време,
ПОСТАНОВИХМЕ:
За наемапе общинската з а л а
„Съединение" д! се събират след
ните такси:
1) За събрание от икономичен
характер —- 400 лв.
2) 3.1 събрание от политически
характер — 1000 лв.
3) 8а театрални представления
— 800 лева.
4) За гечеринкн и свадбеии тър
жества --- 1200 лв.
Забележка. 3* всички други слу
чаи се лава ио специални уедомия.
Забележяа 2-ра. За хуманни н
благотворителни" цели,' «.Шта се от—
етапна т.екма даром.
Председател: Ю. Пекарев.
Членове:-Д-р Н. Бончев.
и Ил Христов.
Л6 19
гр. Варии, 6 юнн 1921 год.
Тричленната комисия на Варнеи.
Градско Общинско Управление в
състав: Председател Юрдан Пека
рев и членове: Д-р Н. Бочев и
•Ил. Христов, вследствие уствата
молба на часовникара Огон Иванов,
да му се плати съответното възнаграждеиие за месеците април и май
1921 год. за поддържане и поправ
ка па, общинските часовници, каго
взехме пред вид:
1) че по бюджета на общината
за 1920 год. § 7 п. 6 са предви
дени ва тази цел 2400 лв. годишно.
2) че този бюджет е в сила до
утвърждението на бюджета ва 1921
г. от 28 нарт-1921 г. йод №299
на общински съвет за това и на ос
нование решението на ОБЩИНСКИЯ
съвет
ПОСТАНОВИ
От разходния § 7 п. 6 на бюд
жета ва 1921/1922 год. да се пла
ти на часовникара Отон Иванов
съответно то га месеците април н
май 1921 г. по 200 л. месечно въз
награждение, всичко 400 лв., от
размера 2400 лв. предвиден в бюд
жета ва, 1920 год., който е в сила
до утвърждението на бюджета аа
1921/1922 год.
Председател: Ю. Пекарев
. Г Д-р Н. Вочев.
Членове
' | И. Христов.
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•ненската «Гродеви ^ Общинска ^оянЮйГ.^р•|^с<т'йтВйе•-*на•-Варнеа.*^,•'л•'• -~ — ПОСТАНОВИ:. членна комисия в еастав: прр
ското Градско Общинско Уиравле-; ' Изказва «пение горните ТАргове,
дател
Юр: ПеЧгарйЬ й членбвй Д!
гр. Варна, ДО^юниГ; 1921 згод.:.>• ние^в сасрв: Председател: на три-| ^
подробно; излоа;ени "в.1
рху д ^ т а
Вочей':'й-'ВлТХристб'в,^
разглед«
'% 4-;-':; ЗД ? ;| 4
. : .-,
•;; --у
члеБната комисия Юрдан Певарев и^ П р 0 Г 0 В 0 Л и т е на тържвата.- кймисидг
протоколи :от '12 юнй;на?ком^с
Варненската; г^ад?ка тричленна;
члелоье:'Д:;р Н. Бочев и Илия Хри-^у ^ 1 < 2 р ж | 1 И т е цРепиекиУведир,с нре-| която е ходила на общинската
.омиеия в състав: П редседател Юр-*
ргоК разглддахме ^преписката .Вх.рг ц и с о т :яаСт0Я щето постановление'да^ денчукова градина в местноста
1
даи :Декарев йучленове;- Д?р .Бочев*
Илия Христов, пред вид на това, Лг 16518 с представените два акга, се изпратят на г. Варненски Окр. нирджик и като е констатирал»
че ^отнемането на добруджанските един от които за оказала се фира .Управител, за. утвжрждеаие, попеже вредата нанесена "от петете во/
.еми- от* ~иределите на Варненски 88,500 вгр. сол'морска- а'други за добитите цени са износни за общин интендановата рота при флот»
-.«гр. захарь нечиста при ската каса.
•;•„.. -( . „•/,.' 'са* унищожили савжршенно 25
шръг, градат1;Варва изгубва, • вай- 23,300
!
Бй>р6
Прехрана
при Варненската
?лавни и скгурни ресурси"за помирена от посетия боб нрецени.
Председател: Ю. Пекарен
нжка на -населението; сг което за-:< Градска Община, пропзлезла от раз
повредата в размер на 150
V'" х
Членове: Д-р Бочев
гили неговото и тава бедственно по* пиляваие от МИШКИ и изеахваае. **
Ваз основа на тоя протокол
Тричленпата Комисия, като на .;. •"''•'":''
и Ил. Христов
южение, че да се мечтае за старо
основание
чл. 59 от закона за
то положение в (териториална' сми- : мери, че оказалата се фираГ е но:
далженията
и договорите Общия»
- №'2б ^-••'••
•'••••
;жл) поне за сега, саставлява на независящи от магазинера причини . ' , - . ' ^ :
та
Тричеина
КОМИСИЯ
1
празна илюзия; че една нова насо-* и че тя сагласно ннражданията на "л гр. Варна, 11 "юни 1921 год.
ка в дирене на ресурси "требва да Дирекцията на С Г. 0. П. (<апоПОСТАНОВИ:
2е дири и "определи; *че в тази сми вед № 401/1917 .!'.), но конто се ра : " Цодписаниге ' схетавляющи Вар
Интснданската рога при ^
гал самата природа с своите пре ководи бюрото. Прехраната е допу ненската Градско Общинска три
да'
заилатя в полза на Вараенс
членна комисия в еастав: Предсе
"
~
лестни усилия най-добре, определя и стима и закона,
Общинска
каса стойиостаиа по
дател Ю. Пекарев, членоье , д р Н.
повелява премата, сигурна и най'•'-.. ; = : ПОСТАНОВИ:
дата
в
размер
на 150 -лева.
Бочев и Ил. Христов, разгледахме
целесаобразна насока. Превръща
!
нето на града Варна в специален
'Одобрява актовете й оказаната протокола от 11 юни на комисията,
Председател: Ю. Пекареь
морски курортен кат, който така фира 88,500 кгр. сол морска и която е ходила на общинската нива
^Членове: Д-р Н. Бе
преобрази, не само ще се саздаде 23,300 кгр. захар да "се изяитев в местноста „Пашл-Бунар" и като
И Ил. Христг
условиьта. за едно благородно поми; разход по: книгите па Бюрото Пре е ковстатирала повредата памесена
начно положение за населението, но храна ири Общината.
от четирите коня на циганката черградат ще представлява една гор№ 29
горки М)арийка Георгиева, че те
дость за Бьлгауив — нещо повече, Председател: (под.) Юр Пекарев
ся опасли от посетия ечемик около
гр. Варна, 13 юни 1921 г
неговото иш. ще се носи наравно
Членове: Д-р Бочев
60 кгр. преценила е повредата в
сНиц8,Монте-Карло, Ревиера и ир.
Подписаните, еаставляющи
Илия Христов
размер на 200 лв. по пазарна цена.
знатности.
членнати
комисия иа Варнева
Ваз основа на доя протокол и на
Градска
Община:
Председател:
А това значи градът" да се преооснование чл. 59 от закона за за
Пекарев
и
членове:
Д р Н. Бои
барне на златоносен улей, който ще
дълженията и договорите Общин
гр. Варна^ 10 юни 1921 г.
Ил.
Христов,
прк
разискване-в»
озарява тай големите нужди и на
'7' ската, Тричленна Комисия
самата даржава, *
са за отдаване на наемател,
Подаисаните, еаставляющи три:ПОСТАНОВИ:
члецннтакомисия Е& Варненската
тарг с тайна конкуренция, па
;4:Л;-Г,' РДШ и/-'. .'..7-.'
Градска Община в еастав: предсе. ;
Циганската чергерска • Марийва ските общински бани, пр& т.
Обявява града Варна за специа дател Юрдан Пекарев, членове: Д-р; Георгиева да заплатя в полза на дишния бански" сезон и разгле:
лен курортен кът, е един хинтер- Н. Бочев и Ил. Христов, като взех Варненската Общинска каса стой- него еаставениге за целта спе
ланд включащ прострапството меж ме пред вид:
носта на повредата в размер на ни поемни условия*, к а т о к
ду селата Кестирич, Голема-Франга,
аред вид:
1. Нуждата от: газ за общин 200 лв.
Аджемлер, Белово (Гебедже) и Га ските помещения: газол за общин•
1. Че сезона за откриване
' Председател: Ю. Иекарев
лата.
ската електрическа централа; ечеобщинските морски бани пасти
мик и сено за храна на общинските
Членове: Д-р Н. Бочев
Председател: (п.) Ю. Иекарев,
2. Че ексилоатирапето им ш
коне е крайно належаща.;
и Ил. Христов
пански начин, от общипнта ех
. Членове: (п.) Д - р Н . Бочев
2, Че до сащите са, произведени
големи неприятности и незгоди,
... .!•_•
, и Ил. Христов..,,
три пати ,таргове, обаче несаетоялй
то правят невазможно това ексв
во неявяване на конкуренти. ,,.".;
, гр. Варна, 13 юни 1921 год.
тиране.
\.
.."
№ 2 2 .- ....':•-"
; .}'
. 3. Че с. решение Д 356/1921 г!
- • гр. Варна, 10 юни 1921 г: • ....' ва общинския савет доставката. им^
3 Че и да би било удобно;
Подписаните еаставляющи три"Подписаните тричленна комисия е разрешена, да стапр по добровол члениата комисия на Варвенското годно експлоатирането на тия
на Варненската Градска Община в но сагласие, като .за;целта са про Градено Общинско управление: пред от общината, пред вид на о№
еастав: Председател Юрдг.к Пека- изведени таргове на-6 того и ваз- седател Юр. Пекарев и членове: телството, че тричленната кои
рев и члевове: Д-р Н. Бочев и Ил. ложенн от таржната комисия както Д р Н. Бочев и Ил. Христов, като поради късното. поемане уир^
-,- .:.- ; "
! взехме пред вид, че заплатата на нието на общината, нсма в»я
Христов, като^взехме пред вид, че следва:
както заведующий общинската тра
а) Варху;Иван Кара Иванов '—• кметския наместник в квартала „Сес- ност да обяви своевременно
пезария, тава и некой от членовете доставката на 2,000 литри амери севмес" в околноста на гр. Варна, в законея едномесечен сров,
на настоятелството на сащата са кански гас по 7*20 литра общо за не подпада в щата на общинските това сега се изварши, ще №
Н8пустпалл длжжностите си, то аа 14400 лева. Доставка ва 30 мтр. ч и н о в н и п - и и служащи, на основа- половината, от банския сезон.
правилното ф)йнциовиране и уредба фитил № 14 но 5-40 лв.—-162 лв; ние забележката на чл. 75 от за -. 4. Че чл. 14 от Закона зв
.
жета, отчетноста и предпрш»
на теапезарията
10 пакета кибрит по 10 лв. паке кона за Град. общини
позволява
произвеждането на
та — 100 лв.; и 5 дузини лампени
ПОСТАНОВИХМЕ:
,
ПОСТАНОВИХМЕ:
"
гът
и
в,покас
срок,
втакла № 14 по 65 лв дузината
Назначават се: члена от тричлвт т— 325 лв. или всички за 14978
На кметския Заместник в квар
ПОСТАНОВИ:
;
ната комисия Д-р К. Бочев а пред лева. _., , ' . , - . • ' • . . ' .
тала „Сес-севмес" в околноста на
седателя,. секретаря па общината
I. Удобрява ' еаставените .»»б) Варху банка .Отечество" две гр. Варна, се определи 1500 лв.
Ат. Яранов и подсекретаря Б. Гомесечно считано, как?го па бившия ални поемни условия ех отдавл
цистерни
газойл
от'
20000
-кгр..
по
логапов за ^членове. за настоятел
такъв Д. Овенов за изслуженото преоприемач експлоатрането ство на общинската трапезария, кое 5;50 лв.кгр. или всичио за. 110000 време, така и на настоящия^ М.
щинските морски бани през "
то още днес да поене уиравлевието. лева;'.'/..'^ ..• , , •,.- .-.,..,,,,• , .. ..... :ч . Борошовец.
.;,
бански
сезон.
.
•••• в) Варху Симеон Васил — 5 тона
-Председател: Ю.- Пекарев; . ечемик по 3 7 5 лв. кгр. или всичко
"
"
"
*
НДа
се
обяви
съгласно
-И'
,{-,
Председател:( Ю. Пекарев ' '.'[
' у Членове: Д - р Н . Бочев ^ за 18,750 лева и
от
закона
за
оюджета,
отчета
,, ... ;;,
8 7,х
Членове: Д-р Н. Бочев. ! и цредпрйятияга, тхргат по
^ \
' '
и Ил. Христов" : . . г) Варху'Коста Ив. Крвстев —
•.•.?. •.?;«;,??..б*л. 'и'Ил.' !Христов.^:- нбет, за отдаването под в**
кгр. или г!<-л-:'<и±
. № 2 3 . - . ^.?;*.'«>Ц 10000 кгр. сено т.' 2,40
е.:•.';•/'^С-;' -''1^'-«7 •:•! '••>"4$и ; ! ! '
тия бани. ,.
всичко'за 24,000 лв.и У; *• ;:'.ц,..:
К 28 П Й ; , Ч ,,.,,..,,..
и:з - гр]- Вар&а^юни; 1921 ,г.
III. Да се изпратят на -'
гр. Варла. 13, юни 1921 год.
. , : 4. Че добитите* цени с « износни 1
ненски
Окр;!- Упраьитуз *г" ;^"
- ' • ' . ; ; . » : Зт
Подписанату^ дставляю1ци по- ва общината,
;
Подписаните съставляющи Вар- дение, -както'•1 спецаа^ня^ да
•
-'-<' •'••V-... • - • • • ? ? ! . . : ; о - - .
, ; п ^ 1
! :

••'••••'••••••••'."•

:

-

№

2

7

•:

»

.;•

•
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•ловия, тъй и настоящето йостаювление.
-

м. или всичко на обща сума 42000 ската скотобойна е изклин следния
лева.
•• * \' , -' "**
добитак: Волове 33 глави,' крави 6,
в)
Върху
дрогериста
Давид
Пано
телета 1, биволи 4,~ овни и обци
Председател: Ю. Пекарев
доставката'на разни медикаменти и 2121, пърчове и кози 83, агнета
.: Членове:,Ил. Христов . превързочни материали за общинс 1382 й ярета 78, или всичко 43
... и Д-рН.Бочев
ката аптека с .)°/0 над девиза или глави едър рогат добитак и 1764
на обша сума 453^4 лева и 12 ст. глави дребен рогат добитак, от кои-'
• № 3 1 . ..._.''.,,, ., ,., ,'.. г) Варху Христо Пекарев дос- |то <» получено 19935 кгр. Месо.
тйвката на 30000 кгр. негасена \\ През това време са бракувани й
гр. Варна 13 юни 1921 г.
вар по 70 сг. кгр. или на о б щ а унищожени 1 агне 4 кгр. от „СаПодписаните съставляващи три- сума .21000. лева;
сЬехта" и х/в вол 13 кгр от „Тп
.лената комисия на Варненската
д) Доставка на 8 куб. м. талпи Ъегси1о8М 1оса1ш.в'
радска община", в състав: Предсе- варху Ат. Хр. Кенков по 1695 л.
Всичкия заклан добитак е и ре-'
.тел Ю. Пекареи н членове Д-р к. м. или всичко за 13560 лв".; 8 гледван преди'л подир клането му,
3. Бочев и Ил. Христов, като взе- ку.б. м. греди варху Милан Петров
Направени са 11 ревизии на за•ме5пред вид:
по 1300 лв. или общо за 10400 л. ведениятв, в които се преработват
1) Нуждата от разни мотериали и за 1000 снопчета камащ по 7.40 месни консерви и 20 т а к и в а на
1а общинската техническа работил- лв, варху Коста Ив. Кръстев на градските хали.
Проверено е 7210 литра нресно
ица от 500 куб. м. ломени кама- на обща сума 7400 лв.
3) Върху Милан Чалуоглу 80000 млеко^ унищожени са 37 лит уводи, разни медикаменти и преварчени материали, 30000 кгр. не тухли по 545 лева или всичко за нено млеко като на стопан. млекари
са. съставени актове и са глобени.
гасена вар, разни строителни мате! 47720 лв.
1иали за студените, морски Вани и
4) Че нуждата- от горните мате- Съставени са 12 акта на млекари:0000 тухли за ремонт на общин- риали е крайно належаща, добитите те ва разни нарушения и еж предцени са износни за общинската каса, ставени за глобявнне. Взети са две
*ки здания и пр.
ПОСТАНОВИХМЕпроби от нресно млеко, които се
2) Че по гащите тия предприятия
анализираха в градската химическа
взето решение № 356 от 1921
Исказва. мнение горните търгове лаболато*рия.
юдина от общинския ежвет щото"
Прегледани са и издадени свидеоставката им да стане но -добро'- по доброволно съгласие варху лицата, подробно изложени в прото- телства за износ в вжтрешноста на
юлно оагласие
•3) Че за тая цел на 6 того еж колите на таржната . комисия по Царството следните сурови животроизведени тжргове по доброволно тжржните преписки, ведно с препис тински произведения : 911 броя су
ъгласие н са добити следните цени от настоящето постановление да се хи ярешки кожи, 478 броя сухи
:акто следва:
изпратят на Г-на Варненски Оар. агнешки кожи, 87 броя мокро со
а) Върху Васил Кондев — дос / Управител за утвърждение понеже лени говежди кожи 850 кгр ,. 424
тавката на разни материали и ин- добитите цени са износни за общин кгр. сухи пречистени кокали, 42
;трумевти за общината с 8°/« над ската, каса.
кгр. кайсер пастарма и 2024 кгр.
...виза или на обща сума 5784 леовче солено сирене.
Председател.- Ю. Пекарев.
1а 84 ст.
През седмицата са убити и ау-.
Членове: Д-р Н Бочев и топеирани 5 бесни кучета и 1 кот
б) Вжрху Наум Панайотов 500
;уб. м. ломен камак по 84 лв. к.
Ил. XI
ка. Убити са 4 кучета и .3 котки,
•к които ся ухапани от бесните кучета
^,и котката
^ 1 Изпратени са на автирабично ле
куване 17 деца и 4 жени, понеже
са ухапани от бесните животни
за дейноста на отделенията при община
Проверяван е всичкия яобитак
Прегледапи са и са издадени сви докаран на градския пазар, също и
детелства за износ в вжтрешноста всичките сурови животински произ
на Царството следните сурови жи ведения.
УГ 27.УТ до З.УЛ 1921 г. включит.г вотински произведения: 17,100 броя - Прегледан е и е лекуван всичкия
През изтеклата седмица седмица сухи овчи кожи 4670 клгр., 100 ваболел общински добитак
градската скотобойна е изклан броя сухи агнешки кожи 80 клгр., ..... Ходено е 5 пжти в градските зем
следния добитак: волове 23 глави, 200 броя сухи ярешки кожи 100 лища но обиколка на общ. добитак.
Унищожени са 4 коня заразени
-овежди бикове 1 — , крави 9 —, клгр., 40 броя сухи солепи бивол
ски
кожи
543
клгр,
200
броя
су
от
болеста ..Сап."
телета 2 — , биволи 6 — , биво
хи содени говежди кожи 1848 клгр.,
лици 3 — , малачета 1 —',.,- овни и
27 броя мокро солени биволски ко
овци 101 - , пжрчове и кози 17 —,
жи 900 клгр. и 180 клгр. овча
агнета 1868 — и 121 ярета или
всичко 55 глави едар рогат, доби- неправа вълна
01 1 ЮЛИ ДО 6 С М .
*ак и 2107 глави дребен рогат доПрез това време са убити 1 бе1. Продължава се покриванието
Зитак, от които е получено 22134 сно куче и други две кучета ухаагр. месо.
,. ; .
;,
пан и от него. Изпратени оа на ан- на ложите и резервеното место на
През това време са бракувани и тирабично лекуване 1 дете ухапано летния театр.
2. Проджлжава се изважданието
унищожени 1 бивол 124* клгр. и 2 - от бесно куче. ,.
на
железния градеж на новите гро«гнета 9 клгр. месо, по причина на.... Проверяван е всичкия добитък
биЬда
и поставянето им в морската
еилна мжршавост (СасЬехта).
докаран на градския пазар, също
градина..
Всичкия заклан добитък е нре- и всички сурови животински про
3. Проджлжа8аг се работата по
гледай при живе и подир, клането му. ивведения.
~
.^ <
Направени "са 8 ревизии на заПрегледван е и е лекуван всич-' разширението на студените морски
бани.
.^*; ..?' • ;>'
( -' • ;.':;
веденвята, в които се преработват кия ваболел общински добитък. %
4. Дадени са 4 строителни линии.
месния консерви и 17 такива на -^ Ходено е 3 иътк,д_ градските земградските хали. .-.:
'
лища по обиколка на общинския
5. Изработени са 5 скици за
чаени имоти.
Проверено е 6295 литра нресно добитък.
..
6; Дадено е ход на 15 препи
млеко. Унищожено е 52 литра уводКонфискувани са две яретаг 9
нено млеко, а на стопаните-мле клгр., нонеже са заклани вън от ски, от които 8 по.чл. 71 и 7 по
чл. 27 от Закона за -Благоустрой-.
кари са съставени" актове затло- градската скотобойна.'
'У
'ството.;
"I' '^".'
...,''
бавание. Съставени са 14 акта на От 4.УП до Ю.УП 1921 г.включит.
4
7.
Издаде
пи
,
са
15
позволителни
млекари за равни нарушения, кон-:
I изтеклата седмица в град- билети ва постройки па 'сгради и
т/>. са, представени за глобяване.

ветеринарно отдедение.

Ярхитектурно-регулацнонно.

Страница 3
10 такива за разни ремонти на
постройки
3. Съставени са 17 автове по'
нарушение на закона за Благоу-'
строНството чл. ^>7:
• л
9. Дадено е ход на 20 препи
ски ст архитевтурен и регулационен
характер.
.'"
10. Упражнява се контрол вър
ху всички строежи ..из града

Техническа работил
ница.
от б.УИ до 13.УИ т. н. включително.

1) Направени 2 ковачески клещи'
и 1 дървен чук и 4 болта 15м/м, >
дълги 35 с/м за нуждите на об
щинската техническа работилница.
2) Направен 1 прибор за точене?
ножовете на рендовачната машина
нри работилницата с всичките му
нринадлеашости и части.
3) Направено 1 двойно къдрило
за нуждите на общинския театр.
4) Поправени-и взвлепави 2 тарнакопа за морската градина.
5) Направени 3 ключа за елек
трическите лампи в града.
6) Направени за студените мор
ски бани (400) четиристотин желез
ни ъгжлника 20/ао с/м дебели' 5 с/м
по даден образец.
7) Стегнати 2 шини и 4 халки
и направени 1 ново колело и 2 кан
тара (терезии). за колата -- нржекачка при пожарната команда.
8) Наиравен 1 нов ламаринеа
навес 22 % м. за ожав в новото ковачно отделение при общината.
9) Направени 3 гаечни ключа за^,
нуждата на работилницата.
10) Поправен 1„ железен креват
необходим за помещ. нри общината.
11)'Поправена н източена 1 коса
ва косене сено в градини.е в Пейнирджик.
12) Източени 3 емиша на илуг
за лозовия разсадник.
13) Подковани 10 конски и 8
волски подкови на коне и волове при
пожарната команда.
14) Шправена 1 трамбовка и 2
1аи( за нуждите на водопроводното
отделение нри общината.
15) Направени 5 нови ,яби, 4
гребла и 1 тарга за, пренасяне на
слама за нуждите на пожарната ко«
маида.
16) Направена I држжка на брад
ва за кухнята при общ. трапезария.17) Направени 1 бтажерка1,15/о,во
м, I закачалка за дрехи с 4 дър
вени куки и плювалник за лозарното отделение при общината.
18) Направени и боядисани 3
фирми (табели) от ламарина с падпие „улица „Д р А. Пюсвюлилв.*
19) Напреведи 2 дързени тезгяфй с размери 3,80м./1м. и 1 , 2 0 м '/'м.
35 слагане зеленчук при общински
те дюкяни на пазаря.
20) Направена 1 дървена стълба
V 0 / 0 . 9 0 °/ м с ° стъпала за нуж
дите-на статисгическото отделение
при общината.
21) Поправени дго^иеаетата на 2
стаи в градската болница „Иарае. кева Николй},"
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удостоверение.
„ .,..„,„„,
добили близначета —' по две мом
•
.
.
Желающите
да
вземат
участие
за
доставката,
да
«аправат
чета, от които 3 живи в 1 нартво.
:
През същия месец са умрели 36
ложенилта си пред тържната комисия.
м. и 31 ж. Ог тех 27 м и 22 ж.
за Председател: Ил. Христов.
Са балгари — ист.-православни, 5;
Секретар: Ив. Касабов.
и. и 6 ж. турци и татари — мо-|
хамедани, 2 и. арменци, 1 м. и 2
, ;
О Б Я В Л Е Н И Е №17025
ж. гарци, 1 м. евреин в 1 ж. фран-1
цузойка. Ог умрелите 30, м. и 211
гр. Варна, 7 юлий 1921 година.
ЗР. са от Варна, , м. и 2 ж. от
ДесниЧество.
Варненското градено общинско управление обявява, че на 18
Варн. околия, и 5 м. н 2 : ж. от
• През,, изтеклата седмица от 6 до Провадийска околиа.
в 11 часа сутринта, в помещението на Варненското окръжно ф13 т. м. е извършена в лесничей
сово управление, ще се произведе търг по доброволно съгласно 8а
Умрели са в частни кащи 24 «..'•
ството следната работа:
тавва на, •-.,
;
:..... >
.'
й 25 ж. и в държавната болница
ч
1) В секидневните обиколки из 12 м. и 6 ж.
. ,200 кгр.,свинска мас. с
гората.
—!"
500 кгр. каменна сол.
Разликата между родените и ум-'
2) Открити и констатирани с ав релите --• 21 м. и 22 ж. — това
200 литри винен оцет, нужни за храна на работниците в об~
тове^б. нарушение ва закона за образува естествения прираст па гра
ските зеленчукови градини. С приблизителна стойност 9500 лв.
горяте.
да през месец юнп.
, ,
. .. Искания, залог 10%.
е 3) Пле..ение и поливане боровите
През месеца са станали 42 ясе-.
Желающите да вземат участие в тарга, да се яват на бпредв
фиданки в разсадника Г. Чегаме.
пидби, от които 30 балгари с бълното време и место и направят предложенията си пред тврг
1 руснак с балгарва, 4 тур
комисвя.
. . , •....-....- • • .
«•
Газово влагалисце гарки,
ци с туркини, 3 цигани с циганки
' '
.
за Председател: Ил. .Христов.
В Гозовото влагалище на 1 юли и 4 арменци с арменяи — от тех
.••,..•
Секретар: Ив. Касабов.
постъпиха следните стоки, от фир всичко 34 м. и 32 ж. са били не
мата Червенов (Сив) Карджиев женени, 6 м. и 5 ж. — вдовици,
' !О Б Я В Л Е Н И Е № 1 7 3 7 1
81971/2 кгр, гав Индиянка в варе 2 м. и 1 ж. разведени. 37*женид-;
гр. Варна, 11 юли 1921* година.
ли, на 4/УИ от фириата Сава М. би са между Варненци, 3 младо • \
Китврнопуло бензип Романския ва женци* ваншни, отвеждат жени от
' Варненското градско общинско управление, в допълнение
рели 1136 кгр., на 4/УИ от фир града, 1 варненец довежда жена от
обявлението ой под № 15699 ог 27 юни н. г. публикувано в л
мата А. Илиев и С ие бензин Ро другаде, 1 женидба е изваршена
жаввнн вестник брой 77 отъ 8 того, обявява се, че на 18 топи
манска каси (1000) кгр., На 8/УП тук от ваншни липа, които ще жи
се произведе тжрг е тайна конкуренция ва отдаване под наем
'
1921 мд. <<т сащата фирма газ веят другаде..
щиноките мороки бани на през 1921 година при същите усю.
1
4628 /г каси.
споменати в обявлението № 15699.
Горните леспозапалителнн веще
За Председател: Илия Христов
ства са иоетааили на горните дати
от текущи»- месоц юлий 1921 год.
Секретар: Ив. Касабов
Умоляват се всички абонати
на вестнина да бждат редовни
Пералня.
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 17680.
в изплащанията, а тия от тях,
които не желаят получаването
Стойност на без
гр. Варна, 15 юлий 1921 година.
платно непрани
му своеврвиено го повлрнат
2Я
парчета
Варненското Градско Общинско Управление обявява на инть
дева
ст.
Строежа на железната ограда
сующите се, че на 25 того в "10 часа сутринта в помещението
около морската градина продалжа41
6
414
Варненското окръжно финансово -управление; ще се произведе търг
ва, като сащевремено се слага и
доброволно съгласие за следните доставки: ;
62
' 7
860 50
721
калената основа. Сабарането на
' Водоземни скоби ва горнйо просведляване. С приблизителна ек
железиата ограда около новите гро
78
8
502 50
1005
ност 45000 лева.
:
- ,, ? . ,
..,.
бища тоже продвлжава. *
Телено
въже
и
галванизирани
тръби
—
приблизителна
стой»
111
9
602 50
1205
;
г
8400
лева.
.
.
•/'
По решението на тричл. коми
97
565 50
11
1181
^Съединителни части, намалители и медни нови канели 6500 '»
сия 120 сирачета от София ще пре
карат на общински' разноски през
5 вагона-цимент — 45000 лева. .
889
4476 2288
летото в града. Сирачетата ще се
100 куб. м. домени каманя — 7000 лева.
изпращат на партиди, за да имат
Нужни за подържане, общинските здания, водопровод и канали
вазможност всички да се банят и
ция. Залог се изисква 10%.
• ,
- >. . , . * , - .
за движение на населението в
лекуват. Първата групичка сира
V Желающите да ги доставят да се явят в определеното вре»
града ни през м юни.
чета е вече дошла.
„,
место и направят; предложенията си на тържната комисия.
- През месец юни е имало в града
Назначена е комисия, която ще
,
'
за Председател: Ил. -Хрис?
114 раждания от които живородени провери и подбере персонала от об
• С е в р е т а р:• Ив.. Касабо
— 57 м и 53 ж. и мъртвородени щинския театър. " 3 м. в 1 ж.
От вторник.. започва да играе в
. От, новородените 34 момчета и
общ.
летен театар оперетната тру
44 момичета са на балгари, источпа
на
теагр „Ренесанс" от София.
но-правосласяв, 16 м. и 6 ж. са
ва турци и татари-мохамеданв, 1 м.
Бюлетин за движението на заразителните болести въ град"
Общ. Летен Театр ще бъде заи I ж. на цигани-мохмедани, 4 м* граден с обосена тухлена ограда.
Всичко от Натаю «•
Има Забо Овдра- Ум Оста
Болести
шч. « «паше лели вели ре»
деннят» *
и 2 ж. на арменци-григорианци и Постройката е почната.
ват,
дажаята
8»б.
уМр.
1 м. на чех. католик. Две майки са
цечатмща Д. Тодоров* — Варна.
—'
5саг1айпа
4 ...:Лл . —
5
7
1 28.У.9"
__
В1рЬШептл8
—
—
,
—
—
«—
..—а
Варненско Градско Общинско Управление.
МогЬПИ
2 2
4 5151 42 Ю.П.92'
ТурЬиз аЬйоттаЦа
О Б Я В Л Е Н И Е № 16959
1 . ' — • _ ' .. —
1 121 24 6.УП1.91
—
'
—
__
Тиазм
соптИмта
2
2 15
3 26.192
гр. Варна, 7 юлий 1921 година.
— —— " —.
' ',,
Вуветепа
-«.».
«_
Варненското Градско Общинско 3-правление обявява че на 18
Уапо1а уега
—.. _
того в 10 часа сутринта, в Варненското Окръжно Финансово управ_ _ ' , ——
*ТурЬпз ехапШета^сия '.—..
——
;епие ще се произведе търг по доброволно съгласие за доставката на
—
—
ТурЬив
геештепв
—_
—
— • --.х
1000 кгр. минерално масло за дизелови мотори. С приблизителна стойРагоиИз ерхйепиоа ' 3
юст 17000 лева.
.
. .,.'".'.
,
1
3 —
1.1.9.
1 -83 п !
Залог за правоучаотие в търга се изисква 1700 лв. в банково
Егув1ре1а8 "
'
__
4 —
а
2 10 —
1.1.9!

22) Поправена дървената част
| на едно пияно взето ве нуждите на
'общинския г>атр..
23) Направена-1 рисувална дъс
ка 3мАм. за нуж. па работилницата,
24) Брендосани и разбичени на
летви за кабините на студените мор
ски бани 3.200 куб. м. чам. дъски.
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