Год. XXXI.

Варна, "7 август 1921 г.

50 стотТ^

Бпой 6.

ВАРНЕНСКИ О Б Щ
1<Пзд«,.ва, :~3^азрн.еЕ[оь<а,т^а

Гра-дозЕ*.»

ИЗЛИ8А ВСЕКА СЪБОТА.

О б щ и н а .

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА Ш или IV СТРАНИЦА:
«^Официални: на дума по Б0 стот.; вагдавие, дата и
подпис по 2-БО лева.

Абонамент 20 лева годишно.

Един баой 50 стот.

астни: на дума или иа кв. см. по 1 дева.
Всичко що се отнася ва вестника да ее изпраща
до редактора кметството — Варна.

ДЕЛА и КРИТИКИ
В един от миналите броеве ние
«очихме па обществото редицата
фоориятиа, които тричлената ко1исин е извършила през един дву.сечен период от своето управле
не. Сащевремено обещахме да от
варяме на известни бележки нап,вс'и чрез печата или в сабраиия,
да даден възможност на гражгнетвого да си направи една по
чна преценка «а дейности иа три1ената комисия и има истинска
^едегава за действителност
Преди абаче, да присга.п.м към
тговаряие на известни критики, от
давени чрез печата ще споменем,
изобщо критики върху меропри•ията и ваобще варху домакянскаполитика на тричлената комисия
[ипсвит или ако ги има те са от
лшинството Н:А бившия общински
,авет, което излиза в един местен
.мунистичен орган и критикува от^лии некон мероприятия, които ние
,е номеиен по-долу, ИЛИ по-често
- занимава с частният живот па
ш или оня от членовете на трилената комисия. Този *М4пНер -йа
.рнтика," уевиеп от бившите гоено1ри на Варненската община, не
ъхва особено доверие на общестюто, не защото той се употребява
~ хората на най-крайното лево те:вт, а защото е маниер па хора,
•иго след своето "падане от общ.
ласт, имат всичките причини, да
.ъдат ведоволни дори и от най>брото и цедесаобразно мероприя»е на тричлената комисия, която е
1шла, като техен наследник.
Оргават на комунистите никаде
- говори за намаление на бюд;ета е 40 милиона, за многото
••роеаго и добри начинания, за на
маление таксите, за откриване саториуи и реда други общеполезни
»аботн, а обвинява тричлената коасиа, че закряла общ. магазин, налвиа работниците в градините,
шннла много чиновници и разту>ида общ. драматическа трупа.
Трйча&ааТа комисия «йе закри ма-зина, защото е дело па комуписнте, а аащото е в тяжест на общ.
'юджвт, беа да донася каквато и
а било полза.
Комунистите може би не са жа

лели общ. сродства и са откривали
магазини, клонове и пр. «:"* да из
хранват своите хора и да вербу
ват партизани за сметка на оащественито средства и интереси, ето
защо те са у&емичилй общ. бюджет
с десетки милиона лева; тричлената
комисия обаче, е дошли и името иа
общите граждански интереси, и е
била длажна строго да саблюдава
тона. Тя не е можела да търпи иистнтути саздадепн за охранване и
подкрепяне на партизани. Уволне
нието на градинските работници е
станало, защото са били назначели
много, повече отколкото е било не
обходимо ва да се разработват гра
дините. Все пак, уволнени са били
само неколцина работници в градидините, които са ' били ежваршеио
ивлишни « дори вредни за работата
там.
По отношение уволне
нието на известни общ. чиновници,
надничари и ир. требва да се каже,
че това е станало по чисто бюд
жетни причини поради сакращекие
1та бюджета. Има сменени чиновни
ци или яо-скоро заменени с нови, но
всеки „ще се сагласи, че когато ед
на тричлепиа комисия, па даже и
един редовен общ. савет п о е м е
управлението, той требва да се за
гради с чиновници, особено на поважните и отговорни служби, които
не само не ще затруднят, но ще
улеснят неговата дейност. А каква
роля играят органите, на която и
да било власт, това е известно все
киму, ва да нема нужда от припомняпе. Колкото се отнася до общ.
драматичесва трупа, тричлената ко
мисия е взела грижата да баде тя
1
подбрана и организирана добре, без
обаче да бадат пренебрегнати общ.
интереси, за сметка на известни
личности, както това е било в близ
кото минало. Политиката на три
члената комисия не се е водила от
котерийност и сектанщнна, а от доб
ре разбрлните общински и градски
интереси, които тя се старае да за
пази в всичките свои дела н меро
приятия. "-;
Равумните и справедливи крити
ки' са не само пе вредни, но дори
и полезни за всеко управление, но
критики, които лежат на лична нли

8а I или Н страница •— удвоено.

котерийна почва и имат едничката
цел да заблуждават й създават на
строение и атмосфера, в конто мвчно може да се работи, са осъдител
ни. Така наир Комунистите обви
няват тричленната комисия, че за
крила кинематографа при общ. теа
тр, и отнела назможноста на миа>г«»
хора да гледат кинематографцчеекп
представления.
Питаме пий, какво можеше да
*

*

Пинрави тричленната комисия, кога
то кинематографа беше наиално в
тяжест иа общ. бюджет и не по
триваше дори разноските, пра-нни
ва оркестр и нр. Можеше ли три
членната комисия да таркк подобна
аномалия и то при иаличноста па
ред други вапреси, които чакаха
своето разрешение.
Комунистите са иодаржали кине
матографа и са прахосвали общин
ските пари, като са правили с то
ва своя иолитикг. Тричленната ко
мисия, обаче, не можеше да про
дължава в това направление, не за
щото тоьа не беше в нейните пра
ва, а защото тя не можеше да пое
ме тая отговорност и подаржа раз
ни институти'', явно обременяващи
общ. бюджет и то за личпа нли
пропагандаторааи цели.
Тричленната комисия няма за цел
да прахосва общ. средства и за то
ва ги пести па пева това бъди пайголемата й грешка.
Тричленната комисия няма да се
бои от критиките на хората, които
праскаха общ. средства и сандпдоха убеждението, чв всени КОЙТО

янното нрисатствие на Варненската
Градска община, в състав: Пред
седател на тричленната комисия Ю.
Пекаре.. и членове: Д-р Н. Бочев
и инженер Илия Христов, като взех
ме прег вид, че храната на работ
ниците при общинските зеленчукови
градини се е- вече свършила и че
е необходимо «ще дт»е да се доста
вят за грлта 20 торби брашно, 6
те пек-.«и мас и 100 кгр. булгур,
па* одата л п. 3 ••: М. на чл.
156 ог зааоил за огчетносга по
бютжета и п. 9 от окръжното
\- 466.9 ог 26 IV 921 год.,
ПОСТАНОВИХМЕ:
Да се (ггиу.м.е на общинският
бирник Йовчо Ся пои един а.тис от
10000 .|.-«* от § 36 н. 29 е на
бюджета >л лк.ган<»ата иа 20 тор
би брлш.ш, 0 .е.и'«<.и мас п 100
кгр. булгур, пуждни зл храна иа
работниците при ..еи-ччуковите гра
дини. кято достанкат.1 се извърши
от кимисид и ежетан; члена от три
членната комисия инженер Илия
Христов, общински контролор Т.
Раев и вам. общински градипар
Стефан Савов.
Председател: Ю. Пекарев.
Членове: Д р Н. Бочев.
Инженер Ил. Христов.
№ 36.
гр. Варна 16 юни 1921 год.

Подписаните еаставляющи три
членната комисия иа Варненската
поеме управлението на община градска община, в състав: предсе
та, може безмилостно и безцел дател Ю. Пекаре» и членове: Д-р
но да прясна общинските пари Н. Бочев и Илия Христов, като
за* пропаганда лична или партийна. разгледахме гаржнатд преписка по
Тричлената комисия нема да вар- доставката чрез търг по доброволно
ви по този пат, а по патя на ико съгласие (спазаряваие), съгласно
номиите, н целесъобразното и ра- решението на общинския савет под
вумпо използване па общ. средства № 356 от 8 април т. г. на ррзни
н запазване общите 1 раждапски ин платове американ в док, нужднн
тереси, като даде възможност на за декори, костюми и завеси за обгражданството да проучи и оцени щипския театр през я. г., което
справедливо делата и мероприятия спазаряване е станало иа 6 того,
като съ се явили само двама кон
та й.
куренти, а именно 11. Б. Бъчваров
н Тодор Герчев от Варна и че
ПОСТ#Н09/1ЕНИЯ парвия е предложил най-износни
цени за платовете, конто има да се
№ 34
доставят, а именно:
гр. Варпа, 16 юпи 1921 год.
300 метра американ 80 с. м. ши
4960 лв.
Подписаните, еаставляющи посто рок по 16*50 лв.

,-**
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Юристконсул^ еДназначава
; еб* н „ ю в , з а завеси. 1'20 и.ши-,,, общинския .ло8рв„ разсадник,,. врятсС редбнте^иа^ рбщиневата тричленна Начев, считано от деня на
комисияГединственна отговорна за
рок по 47 лв.
8065 лв. длажност с вакантна,
ванет^му^^^лВДЙ.??.*.--.-^.^.
]7
^управлението
лна •общината^ и дал
80 метра док,'*крак ДО см. ши- ; Щ -п о от А н о в и х м^.УУ
г
снава нейната-дейност;
у
Х-'%
'-•"••' ПредеедатеаГ Щ: Ш
ров/по 2 3 5 0 дй.У |^ 4.1880! лиг^:
120 м./дов панама, равни цвето-: ^Назначаваме Димйтр Райков, спе^; Й^ЙО;О^Аеб*ВЙХ-М'Е:| ,|"
~-- ?.! д у.\'ч.фнове:!Д-р,Н.;' ,,
ве 70 с; м. широк по 30 лвй: 3600 л.. циалист-винар-лозар-за о'б щ и н с к и
145 я.гвалпеа-Зклат Г10 м'"ши- управител' на общиневия розов {-аз- $ 1 ; - ; У|золнявамвйОт длажност сраб? •' ^ 1 . 1 1 0 И'*1' Мл. Хри.»
2
ров но 90 лв.
15050 лв., ваднив, считано от деия на встъп шия градски 'лекар-началник на
.:.; .-..:,,-..-: 1-№,..40,а..;
санитарното,
отделение
при
община
ването,
му
на?длажпост.
:-у
,
г
•' ^:::.;"г:;.г::г::;:всадко ^6535 дв.
та, Д-р*Александр Стателов.
гр, Варна, 21 юний 1921 гг
Комисията, като в^е нред вид го
,. ,.Председател: Ю, Пекарев...
' .'-'•/; Л'.п'-1
•'• ! • : . , : . • : .
%
Натоварваме
участакокия
ле-1
- - .;' -..реизложеното и износните цени, ко* '>' • ЛИ. . "-. '' . Тричленната комисия нри В
,кар
Д-р
Стоян
Тоиев,
да
завегкда
Ч л е н о в е : Д - р Н Бочев; ......
ято прцдлага първия, конкурчртН..
ската градска община в сг
• .••
Христов.^ :. • санитарното отделение при община Председател Юрдан Пекарев а щ
Б. Вачваров и които, са без раз- ,, ;" ;"
та, до; назначаването на титулад
лика от сегашните аазарии цени,
кове: Д-р Н.'Бочев и инжиг
,;<.... , у_л. ; я з 8 \'У(^:::; 'г •3.'.-''Прение от настоящето да се Христов,
,:!
и
вследствие устоата
ПОСТАНОВИ:
*
, . - . . ' на часовникаря Отон Инан-»
гр. Варпз, 16 юпий 1921; година. изцрати на утварждение.
1. Удобрява ставалото .-:йа.6:того;
;.,- V Председател : Юр. Пеаарев.,, л 'му се плати саотнетното вдзгТричленнта комисия на Варнен
спазаряване за доставката на. оз*
депие за Т921 год. по по«ц.
Членове: Д-р Н, Бочев:
вачените по-горе платове но пред ската градска община, в еастав:
:
" ""Ил; Христой.'*' и поправка на общинските гложените цени ог Н. Б. Бачаров & Цредседател Ю. Пекарев, членове:' " " •'""" '-""*"":
ци, като веехме пред вид:
С-ие Синот Варна', на обща сума Д р "Н. Бочев и Илия Христов, пред
IV Че по бюджета на общи
.
Г
;;,>№40-?.
;.';?'•;;_"
;'
.
•
вид на обстоятелството, че поста
26535 лева.'
ва
1920 година," § 7 п. 6 са
2. Настоящето постановление, новлението № 20 от 7 того по от
Варна, 21 юни 1921 година. видени за тази цел 2400 лв.
гр.
заедио с таржната преписка да се ношение назначаването за секретар,
Подписаните тричленна комисия но и
изпратят на г. Варненски окражен на общината Атанас Яранов, вмес
;
то уволнения такъв Петр Иванов, е на Варненското градско общинско -' 2, Че този бюджет е в св;
управител ва утварждение.
погрешно издадено, понеже с запо управление, в еастав: Председател утварждаване на бюгжета за
,,. Председател: Ю. Пркарев.
вед на Председателя на тричленна Ю. Пекарев и членове: Д-р Н. Бо година за това и на основааш
та комисия "№ 116 § 15 от 8 юний чев и Илия Христов, като взехме. шението па общинския ежвет
,Члерове: Д-р Н. Ьочев
март 1921 година под № 2!»
т. г. за секретар на общината е пред,вид:
;''-/. ••
*'
'
я Ил. Христов.
назначен Иван Касабов, а Атанас
Понеже отпускат на общинския бившия общински съвет,
Кранов е назначен за Началник на Юристконсул Александар МедникаПОСТАНОВИ:
бюро за недобори.
ров потече на 18 того и той не се
гр. Варна, 16 юний 1921 година.
Ог. разходния § 7 п 6 и
е заварвал на длажноста си, а на
ПОСТАНОВИ:
против, подал е заявление за допал- щинския .бюджет за" фина»Подписаните саставляющи три
1. Корегира постановлението си нителен отпуск, от което се %виа;да, 1921/1922' юд. да се план
членната, комисия на Вариенското
градско общинско управление в еас № 20 от 7 юний.921 год, в сми- че той не ще може да се яви на часовникаря Огон Инанов си
работа още . 1'0-тина дена, счита се ното месечно по 200 лв. ш
тав: Председател 10. Пекарев, и сал: - . ...-.у..;
членове: Д-р Н. Бочев и Шия
Вместо уволнения -секретар на' за в самоволна отлачка, поради възнаграждение от размера
лв, предвидени в бюджета за!'
Христов, като взехме пред вид:
общината Петр Иванов се назна което,
който е в сила до утвърждава
1. Че из разни улици на града чава Иван Касабов, бивш секретар
П
О
С
Т
А
Н
О
В
И
Х
М
Е
,
бюджета
за 1921/1922 годим
има около 136 иравдни общински -на Варненското окражно управле
места за които има издадено Цар ние и Финансов Инспектор.,
, Уволнява се * общинския юрист
Оредседател: Юр. 11д
ски Указ, с който се разрешава
2. Уволнението на Петр Иванов консул Ал. Медникаров, считано от
продажбата им.
да се счита от 7 юний т. г. кога- 18 того включително, когато му,е
Членове: Д р Н. Г
2. Финансовото положение на об ю е напустнал длажноста, а наз- , истевал отпускат и г^ се е заварИл, Хри»
щината и иуждата от иостаияение значението на Иван Касабов да се нал, като вместо него за, общински
на приходи.
счита от 8 юний т. г., когато е
8. Че за продажба на ти"п места поел длажноста.
е нуждно поемни условия, сагласно
3. Препис от настоящето поста
закона 8а бюджета, отчетноста и новление да се испрати ва г. Вар
предприятията, каквито ни са пред ненския овражеп у п р а в и т е л за
ставени за разглеждане и удобрение утварждепяе. 1
за, дейноста на отделенията при общината
като прие, то
Председател: Юр. Пекарев.
ПОСТАНОВИ.
Т е х н и ч е с к а ц е н т р а л а шмата на ул. ,,Миладинсва '{
Членове: Д-р Н. Вочев.
,,Апгел Капчев *'.
Да се изиратят тук прлложените
Ил. Христов.
3) Почистиха се вава..и«
I.
По
водопровода.
поемни условия за продажбата на
шетки в ул. Дринова
праздпи общински мести из разии ;, •Из града.
* Л« 39
Приход ог канализац. 2.1091
улици на града на Г. Варненски
1) Поправиха се: 13 градсви че
Окражен Управител с молба па у- гр. Варна, 16 юний 1921. година.
По пътищата.
шми, 4 частни водомера, 3 спира
, тварждепие, но силата на които да
Подписаните саставляющи Вар
1) Почистиха се риголите^
се продадат но изработения план и ненската градска общинска тричлен телни врана, спуваната тръба на
опис общински места, за които има на комисия: Председател Ю. •Пе- чешмата в ул. „Храбр," стария „Фердинаид."
Царски Указ.
,
. 2 ) Направи се- ньг в Й
варев и членове: Д р Н Бочев и водопровод в лозята местноста „Траволу."
•'•''.- • : •
част на морскята грабва ".
Иожинер
Илия
Христов,
като
взех
Председател; Ю. Пекарев.
2) Направиха се 5 нови частни паване през градинита с ф'
ме пред вид:
водопроводни
инсталации. .
Членове: Д-р. Н. Бочев.
велосипеди- и пр.
1. Че старшият общиневи левар
Ь)
Премести
се на по удобно ме
3) Пренасят се виената '
и Ил. Христов!
началник на санитарното отделение
сто
чешмата
на
ул.
„Дринова"
III
уч.
ковилния
пат от електри*.
при общината Д-р Александр Стацентрала
ш»
новото трае-1 '
телов, вапреви
-чжките на Пред
В
градината
Орта-Чаир.
рортната линия
гр. Варна, 16 юний 1921 годи;;--:, седателя на общи.ската тричленна
4) Нарели се е щ '/ю» У
комисия, продалжава да немари с
Постави се сифоната тръба и в
Подписаните — •;: . .лсапатакемисия длажноста.сн, по отношение чисто най-горния кладенец (събирател).
вовилен пат.
на Варненското градско общинско тата на, града, която е тай много
Приход от вода
11399*65 лв.
управление, и състав: Председател занемарена, та напомня орйенталТ е х н и ч е с к а рабо[
Ю. Пекарев и членове: Д-р Н. Бо свите градове.
По канализацията.
чев и Илия Христов, като взехме
2. Че познатия лекар, по всич- ,.,. 1) Дадена строителна линия на две
аред вид, че има нужда, да •„. . .и въпроси, е г-.ави.] и продалжа
от 28. .VII , 0 4 VIII
частни канализац...-.
назначен общински управител :У>. ва да нравя оосгрукдия па разно2)'Направи се у , угок за че
1) Изклецани и и^мчени ^
;>•*:
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Електрическо отде
ление.

••.'*'- ; • . ; .

V-'-

•лации и поправки. Пломбиране елек •••- 13) Упражнява се контрол вър
трически ламби в „Тихия Кат," ху всички строежи-из града.
Изплатили консомирапата''електри
ческа енергия 234 души-на сума
36376-50 лева.
Електрическата централа от 26"
юли до 3 август т. г. включително
от 25. VII. до 31. VII. 1921 г.
изразходвала 8120 киловата.
През изтеклата седмица в град
ската скотобойна е изклан следния
добитък: 103 глави еджр добитжк и
1314 глави дребен добитжк, който
1) Дадеви строителни линии за е дал всичко 27561 кгр. месо. Прев
постройки и огради 10.
това време еж бракувани два вола
2) Изработен план за реголация от ТиЪегси1о818 1оса1. от 182 кгр.
на улици и дворища около болни и 1 коза от СасЬех1а 9 кгр. Всич
кия заклан добитжк е прегледан
цата. .
3) Издадени са скици за частни преди и подир клането му. Напра
имоти 5 броя' за сжда и натариуса вени еж 16 ревизии на заведенията
в които се преработват месни кон
37 броя.
4) Даден ход на 40 преписки от серви и 18 такива на. общин хали.
Архитек. и Регулационен характер. Поверено е 10380 литра млеко. Сжс
5) Извършени са 12' преписки тавени еж 6 акта на млекопродавпо чл. 27 от Закона за Благоус ци, които продават уводнено млеко.
Конфискувано е и изпратено в град
тройството и 7 по чл. 41.
6) Проджлжава се изважданието ското сиротопиталище 21 лигра мле
на железния градеж на новите гро ко. Прегледани еж и издадени сви
бища и поставянето му в морската детелства за износ в вжтрешноста
на Царството не следните сурови
градина.
7) Проджлжава се работата по .животински произведения; 15 би
разширението на студените морски волски кожи; 6340 овчи кожи; 380
бани.
агнешки кожи 118 ярешки кожи и
8) Проджлжава се работата по 150 к. разни консерви.- Констатипостройката на един нужднив до раии еж 6 бесни кучета, които еж
убити и аутопсирани. Изпратени еж
бюфета на морската градина.
,
9) Проджлжава се инсталирането 7 человека на антирабичво лекува
на 12 кабини топли морски бани не в София. Отровени еж 116 нразпо-продължението на студените та ; дноскигающи кучета в града. Про
верен е всичкия добитжк докаран на
кива.
10) Започна се покриването на пазаря сжщо-и всички животински
централната част от летния театр животински произведения. Коифискувави са 17 кгр. наденици разва
с платно.
11) Издадени са 19 позволител лени и негодни за консумация. Хони билети за постройка на жилища дено е два пжтя по обиколка на
общин. добитжк в град. землища.
и 25 такива за разни ремонти.
12) Сжставени са 15 акта за на Лекуван е заболелия общин. добирушение чл. 47 от Закона за Бла так.
гоустройството.

Ветеринарно отде
ление.

#рхитектурно-регудационно.
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Сведения за
пазарни ценв

за деятелноста на комисарите при Варненската Градска О'
месец Юлий 1921 година.
Раздадени сь
общения на
трудоваци

23) Заварени 5 листа яйове (пру
па 8а моторния плуг в градинатажини)-да
чифт .кабриолета от по
Орта Чаир*.г.и 1»к емищ на ,цлуга;>
жарната'команда.
. '
.....
-общинския; лозов разсадник.
.
24)
Стегната
1
шина
и
напра
2) Пробити 300 планки за стог
ове от зимния театр. '"' ' " ' вен нов санджк на една кутика от
3) Обточен 1 повратен клапан с водопроводното отделение.
25) Извлепани 5 кирки за мор
иаметр 100 м/м за водопроводното
!
свата
градина.
иделепие.
* .
4) Обточени й нарязани 1 вонсол
26) Проджлжава направата джра трансмисиите в новото стругарно ; вената конструкция на вагонетките
(тделение при работилницата. ";
от новостроящата се дековилна линия.
5) Направена газова резба V*' ' 27) Направена 1 джлга, опашка
[а 14 кранчета от топлите морски на санитарната линейка за пренаани, "•'''"_ '
сяниена болните.
6) Довжршен ремонт на железпа- ' 2 8 ) ' Направена 1 држжка на
•а конструкция на третата вагонет- брадва за нуждите на пожарната
„• за новостроящата се дековилна команда; 5 држжки на железни чу
ннии извжн града.
кове за равогилницата.
7)" Направени равни части по ре- , ».:29) Направени 5 обциди и 5
онта на общинския автомобил.
спици (пармаци) и поправени 4 ко
8) Направени две тепсии за об •" лелета на санитарната тек-кола.
щинсвата трапезария.
30) Поправена 1 -пурия (бувша)
9) Направени 5 болта 35 с/м. на общинския кабриолет.
"лги и с диаметр 15 м/м, за мое31) Направена 1 климия за чифт:а на новостроящата се дековилна кола от пожарната команда.
ивия и 4 болта джлги 10 с/м. с
32) Напгавен 1 нов ок на чифтзаметр 15 м/м за градината в Ор- кола от пожарната команда.
1а Чаир.
33) Поправена седалката на ко
10) Подкована 12 конски подко- лата.иржскачка при п о ж а р н а т а
и с 90 клинци на коне от Пожар команда.
ната Команда.
.
34) Направена 1 нова коса и
11) Изковани 2 болта от сгома- поправена 1 стара коса 'за нужди
;а 15м/м, дълги 20с/м. и 3 пар- те па пожариата команда.
зта от стомана 18 м/м., джлги 12
35) Поправена железната рулет
/м", за втулки пужднн за ремонта ка на архитектурно регулационното
а общинския автомобил.
отделение при общината.
12) Шправена 1 лжжица за го
Направени 7 джрвени рамки за
нение композиция от 3 м/м, ламари картини за общинската художестна с диаметр 25 с/и., дълбока 10 венна изложба.
../м. ва нуждите на работилницата.
1. рамка 42/47'5 см. широка 4 см.
13) Стегнати 2 шини и 8 халки
1.
„ 36/46 см.
)> 4 см.
за каруца от пожарната команда.
1.
„ 39/50 см.
4 см.
1»
14 Направено е 1 малко йорче
I.
„ 37/Г,9 см.
>. 4 см.
едно чукче от стомана за точение
1.
.,' 26/35 см.
4 см.
>1
осите от пожарната команда.
1.
„ 18 5/21 см.
4 см.
М
1 5 ) 1 2 железни стойки джлги 2
1.
„ 245/18-5 см. »» 4 см.
и. с диаметр 55 с/м. внадени по две
37) Направени 16 железни скоби
за покривната конструкция на ва- с джлжина 30с/м., а шиповете 5с/м.
'оветките от новостроящата се де- нуждни при направата моста за
овилна линия извжн града; Напра новостроящата се дековилна линия.
вени 12 скоби от шина 40/10 м/м.
38) Поправен крака на една ку
•жлги 30 </м. ва приврепявание го- тика за сжбирание смета по улиците.
«казаните 12 железни стойки в по39) Направени и боядисани 5
»рива на вагонетките.
джрвени табели 55/ЗО-с/м. с над16) Направени 4 свржзви от ши ,пис: ,,пжт ва Евксиноград през пар
на 50/8 м/м и джлги -1*25 м. 8а ка за хора, файтони и велосипеди."
покривната конструкция ва с&щите
40) 0*210 куб. м. чамови джски
вагонетки от дековилната линия.
ерепдосапи и нарезани за направа
17) Направен 1 чук от стомана пейки в студените морски бани.
за нуждите на работилницата.
41) 5 4 8 0 куб. м. чамови джски
18) Стегнати 2 шини на една ерендосани за направата на топли
кутика от санитарното отделение те морски бани.
при общината и направена 1 нова
ос и стегнати 4 халки на една ку
тика за морската градина.
19) Ни правени 16 скоби от обло
железо 15 м/м, джлги 30 с/м за мо От 26 юли до 3 август 1921 год.
ста на новостроящата се дековилна
Скачени 11 сжединения частни
линия.
'
, .
20) Нмиравен 1 нов емиш за поддаржане на градското осветле
ние и арковите ламби. Поправка
плуга в лозовия разсадник.
•21) 11 «правени 6 парчета желе- на вжздушната мрежа. Снемане на
ва от ооло желязо 15 м/м., джЛги счупени се изолатор. по частните
5й с/м. за хамутите на волски ко съо;* „с?-ия. Поставен един електро
ла и но..равен един хамут на дру- мер. Боядисване на абаджурите по
1а волска кола от п о ж а р н а т а градските ламби. Преместване на
едно кабелно саединение на ул.
КОМаНДН.
'-; ;;..'
Снемане инсталациите
22) Н|пранени един 1 кюстев, „Владислав."
;
" морската
2 халки, 2 дюймета за косите при от ложите на г
градина. Приемане '»ъ до?и нвсгап<'Жьрна1н, команда.
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БЛАГОДАРНОСТ
Сираците иа Родителско-Вжзпитателният Съ
юз от София, пребиващи за сега в Гр. Варна ивказват своята сърдечна благодарност ва щедрото
дарение на г. Стоил Велев—: Сладкарница 9Тулча"
за подарените от него 150 пасти.
1

Сиротониталйщетг

Варневски"0бщйнскй""Вестн1в
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Варйенс«й)3 Градско Общинско Управление.

Санитарно отделйие. ^: ;
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«БктАагПи *за ^аммеммеТо йа заразителните болести въ града
Има: Забе Оздра Ун- Оста
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Варненско Градско Общинско Управление

БЮЛЕТИН
за продадените храни от Кола в Варненското Житно Тдржище на
25/30. VII. 19 21 год.
:•
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* '
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ш
ех,

•Вид на храната

*

1 Жито' ,. • .
2 Колос
,•
.
3 Ечмик
-.
4 Мисир
5 Овес
6 Просо
7 Боб 100 кгр.
8 Ръж
__ .
.
9 Рапица
10 Фий .
•
11 Разни

*,

,

'

;
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•

•

. .
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Всичко
Числото
колко хекКилогр.
на толитри еж
колата
ародадени
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- З а Председател: Ил. Хриец
с
- Секретар: Ив. Касщ

0 Б Я В Л В Н И Е
,

№ 19272

/ г р ; Варна, 1 август 1921 год.

. * Варненското градско общинско управление, обявява на »
сующите се, че на 12-того в 9 часа сутринта в помещеавм.
варненското окржжно финансово управление що се произведе щ
доброволно съгласие за следните доставки:
1) Разни железарски материали на стойност- — 40000 лев
2) Разни инструменти и материали на стойност — 34ОО0
, Залог 1 0 % в банково удостоверение.
Ч Желающите да извжршат доставката, да се явят на опреде;
место и време и направят предложенията си пред тжржната и
За Председател: Ил. Христ
Секретар: Ив. Каса»
ОБЯВЛЕНИЕ № 1 9 5 8 6 .
гр. Варна, 3'Август 1921 година.
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Варненското градско ^общинскиГ управление обявява ва в?
сующите се, че на 12,того в 10 часа пред ебед в. помеще%
варненското окръжно финансово управление, ще се произведе ^
доброволно съгласие за доставката на разнццечатни. книжа „ (,„
с приблизителна стойност — 4000 л в . . г ,
Залог чзе изисква. 1 0 % в банково удостоверение.
'"'-•' Желающите да извършат доставката, да се явят в опрел,
време и место и нанравят предложенията си пред, тжржната и»
,'.,:,:,.:'
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ТАБЛИЦА
за заклания н унищожен добитък и теглото му в килограми в Варнен
ската Трвдска СкотобоЙнапрез месец Юлий 192 Г година; •,"""•
Бруто: ивебщо пзклано; 192 вола 27293 кгр., 3 вол. бикове 390
кгр, 60 крави 5849 Кгр.', 42 телета 3018 кгр., 24 биволи '4717 кгр.
6 биволичи 961 кгр., 8 малачета 1012 кгр.; 1644 овни 24330 кгр.
205 овци 2591 кгр., 265 пжрчове 4667 кгр., 292 кози 4188 кгр,, 5439
агнета 31395 кгр., 264 ярета 1668 кгр. Унищожен, конфискуван по
причина: Въглен (АшЬгах) 1 теле 60 кгр., Охтика (ТиЪегси1о81з) ;4 вола
176 кгр., Мжргаавоет от старост, болест, лошо хранение. усилена работа
(СасЬех1а) 2 кози 29 кгр., 7 агнета 31 кгр. Всичко унищожен (конфис
куван) добитаи от изобщо закдании: 4 волове 176 кгр., 1 теле 60 кгр.
2 кози 29 кгр., 7 агнета 31 кгр. Нето остава за консомиране: 188 во
лове 27117 кгр., 3 вол. бикове 390 кгр., 60 крави 5849 кгр., 41 те
лета 2958 кгр., 24 биволи 4717 кгр.,' 6 биволици 961 кгр., 8 малачета
1012 кгр., 1644 овни 24330 кгр., 205 овци 2591 кгр., 265 пжрчове
4667 кгр., 290 кози 4159 кгр., 5432 агнета 31364 кгр., 264 ярета
1568 кгр.
•

БЛАГОДАРНОСТ
Сираците от Столичните Сиротопиталища, изпратени на курорт в
Варпа под покровителството на Родителско-Вжзпитателния едюз в София
лагодарят на Г-да директорите на цирковете „Колозеум" и „Тореадоре"
>а безплатните места, които Г-да директорите отреждат всека вечер за
:ираците.
От Свротопиталището.

Варненското Градско Общинско Управление, обявява на в,
сующите се, че на 16 Август в 10 часа сутринта в помещеаш
Варненското Окржжно Финансово Управление, ще се произведе
: с ЯВНА конкренция за отдаване под наем местото определено
фет при градско общинския летен театр през н. 1921 год.
Парвоначален годишен наем 10000 лева. Залог 10°/0 в &
удостоверение.
Желающите да "го наемат да се я?ят в оиределеното време и
и направят предложенията си на тжржната комисия.
за Председател: Ил. X,
.*...'.
с
. Сесретар: Ив. К|

ХРОНИКА
Направена е железната ограда
Около морската градина, както и
пжтя в горнлта част на градината
за минаване на файтони, велисопеди и пешеходци.

Постройката на курортната дековилна линия проджлж'ава — на
8 — 9 т. м. тя ще бжде оконча
телно свжршена. Дековилната линия
ще претжрпи едно малко изменение,
в смисжл,ч че 5 ?вема -да • започва !'от
морската градина, а от катедрал
ната цжрква ; Св; Богородици," и
от там • ще отива -• в пожарната ко
манда, където ще бъде нейната ба
за "~ клОн'жт на дековйлката по
шосето за Евксиноград кжм мор
ската градина,' поради липса на
ввени и цоради напредналото време,
нема да се построява през този
сезон.

идват около 160 трудоваци от
кия т. е; тракийци, които три
вата комисия смета да използв
изравнението, поправянето и
лането па крайморската р*
пристанището до морската тр|

Театралната трупа ира
ната е наново сформирова
мнозина от уволнените артж.
наново приети.

С известни СА кращеиия е
рен и повжрнат бюджета
тен от тричленната комисия
Варн. община.
Поради известни ежкраше
бюджета на неколко чиновразните отделения при обц
се вакрива длжжноста.
Пристигнала е в града в

па от народната опера, ко;

даде в общинският летен
два, или три благотворителна
такла, съджржащи сцени от
Почистени са вече реголите по,
опери: к
улиците. „Фердинаид" и „МидадиВ идущият брой брой
нова" • —. ще бжде.; започнато г по
печатат
статистически сведе!чистването и поправянето на др.
улици. ,На разположение на общината

Печатница Д. Тодоров — Вар*»

