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Варна, ГЙ септември 1921 г,

50 стот.
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ВАРНЕНСКИ
Издава варненската
И З Л И 8 А ВСЕКА

СЪБОТА.

. Абонамент 20 лева годишно

Един брой 50 стот.

Гтраадозка, ООщизЕЗга,.
ВА ОБЯВЛЕНИЯГНА|111 или IV СТРАНИЦА:
бфициални: на дума по 60 стот.; заглавие, дата и
подпис по 250 лева.
Настни; на дума или на кв. см. по 1 лева.

•снчко що се отнася яа вестника да се мяпраща
• •. • - до редактора кметството — Варна.

За I или II страница — удвоено.
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Жилищната политика на Тричлената

щински ежвети от тази тай голема се е приела и не с* се допустцали
грижа и ги постави при условия да двамата да вземат участи -в тжрга.
иоджржат без особени затруднения
:•:.•:."'.. •'.••••.•.
• -./КОМИСИЯ,След отваряне на пликовете с
политиката н а ' сжздаването града предложенията на доиустнатите кон
Жилищният вжирос за градските общата жилищна нужда, която окон Вярна' като нжлен курортен град. куренти : Христо 11екарев който да
общини усобенио сега е вашрос от чателно изменя физиономията на
Разбира со, че с това разреше- ва 82000 ли и Милан Петров —
яктюално значение.
жялищният вжпрос.
пие на гжпроса жилищната полити 60091 .1. тжржната комисия наме
При .това лошо социално положе,Тричлената комисия следвайки ..ж- ка на тричлената комисия ге се рила, че предложението на втория
ие, което се яви, като нослед.чца •тя на своята жилищна политика спира, напротив тричлената комисия не е ежобразао с чл 142 от сжщия
войните и ври валичноста на сметни, че с раздаването на места е замислила още редица мероприя запон и ежджржа условил ижн от
• -..ш.ва' бежанци, които, требваше да на бездомници и бежанци, може би тия, които 'целят пжлното разреше ония в поменатите условия, обстоя
'приберат в границите на джржа- изведнаж пема" да се промахне тая ние на жилищният кжпгос и сжз- телството противно на чл. 147 от
л'8,.^жилищния вжпрос изпжкна в крива, но след застрояването на но наване условия за успеха на една сжщия закон, но конто причина и .
.лата си болезнена форма., Особе- вите квартали, за която цел тя и политика, която требва да бжде иж- неговото предложение пе се приело,
•- в .годените градове, кждето усло- джржавата дават нялпото си еждей- теводнтел в общата стопанска поли следователно остава само един кон
1ата на живота са сложени на но- ствие и подкрепа, жилищният .вж тика на бждещнте общински ежвети курент Христо Николол. а ' според
уги начала и кждето една голема. прос ще бжде разрешен до степен и колто бе изразена в общограж- чл, 133 от сжщия закон тжргжт с
.ог от бежанците се стекоха да да не представлява . грижи, както данското тжржесто па 19 юни т. г, един конкурент се счита за неежеУа тия мероприятия на тричлен тоял, то на основание гореизложе
.•реят- своята прехрана, жилищната па общината, така и на" хиляди хо
ра
термоздви
от
това
положение.
Осната
комисия ние ще се повжрнем ното п протокола- на тжржната ко
ша взе застрашителни размери.
веп
това-с
разрешаването
1а
вжмисия.
в
един
от идущите броеве.
',ла нужда да се напомня, че Варирреите
на
бездомниците
и
бежан
.. като голем тжрговеки и пристаПОСТАНОВИ:
!ищеа. град, разположен близо до ците, както и на ред други вжнро1 Произведения на 25 того тжрг
18ница, зад която има бжлгарека си, квито идат да допринесат по
с тайна конкурепция за отдаване
-^риторин, от която са избегали.ма- нещо за окончателното уреждане ла
под наем морските бани за през
' №53. :
.. бежанци и са дошли тук, изинт- жилищният вжпрос, се убиват апе
титите
на
нскои
политически
орга
1921 г. да се счита за неежетоял,
всичкия ужас на това лото со
гр. Варна, 27 юпи 1921 г.
понеже се е явил само един кон
иално положение и в частност на низации, а най-много на комунис
Подписаните еяставляющи три курент.
илищната нужда, която след сто- тите, които цреследваха партийни и2. Настоящето постановление да
щата, едва4 ли не нзй-миого се егоистични цели с тия вжироси, ка членната комисия на Варненската
_. зства в Варна, Ето защо общ. то отлагаха техното разрешение, за градска община в ежетав: Предсе се испраги на г-на Варненски окр.
дочлева комисия още с Ьоемането да поджржат това тежко положение дател: Ю. Пекарев, членове: Д-р управител за утвжрждение.
• и усилват мизерията и недоволство Н. Бочев и Илия Христов, като раз
нравленяето на общината се замисПредседател: (и.) 10. Пекарев,
то у много граждани, като ги за- гледахме тжржната преписка за про
- за облекчавапието на жилищната
лжгваха, че джржавиата власт пре изведения на 25 то го тжрг СТАЙ
Членове: Д-р Н. Бочев'
жда и начарта лжтд на своята
чела и сжздавала трудности — сме- НА ьонкуренция за отдаване под
и Ил. Христов.
нлищна политика.
тайки, че това положение ще сжз- наем общинските морски бани през
Безпорно е, че този тъй голем даде още повече недоволни, които
№ 54.
оциален вжпрос неможеше да ,се те ще привлекат в своите редове, 1921 г. от която преписка се виж
да,
че
па
тжрга
са
се
явили
само
.феши така скоро, но от всичко, бившият вомунистичен ежвет не е
27 юни 1921 год. гр. Варна.
что се направи до сега с разре разглеждал в проджлжение на близо ч е т и р и а конкуренти, а именно:
Тричленната комисия при Вар
шението , бездомническият . вжпрос две години петицията на бездомни Христо Николов, Милан Петров Ни*
кола Ненов и Христо Пекарев, всич ненската градска община в ежетав:
и.ашросът за раздаване места на ците подадена на 12. IX., 1919 г.
ки от -гр. Варна и след отваряне Председател Юрдан Пекарев и чле
зжанците. га жилища, говори, че
Тричлената комисия начело е г. пликовете за залозите и документи нове : Д-р Н. Бочев и Инжинер Ил.
.истина тричлената комисия начете се указало, че само Христо Ни Христов, като взе а съображение,
с г. Пекарева, варии смело по на- Пекарева поиска да ликнидира с то
колов и Милан Петров са предста
«ртания н«т за рационалното и ва положение и след едно три ме вили редовни докуиенти, а Никола че общинския бюджет за тази годи
-овчателно разрешение на жилищ- сечно управление разреши оконча Ненов не е представил залог в бан на още не утвжрдеп, а извършва
нето сериозните работи в морските
«т вжпрос, който по своето естес- телно тия вжпроси.
ково удостоверение, а предлага на бани, театра и др. не може да се
На 1 т. /м. с Указ № .626 се
чо ие можеше да се отмине незабеличност в 10000 лева, която не се извършат с кредити от дванайсети»
-иано, както това се е случвало разрешава вжпроехт за раздаване е приела сагласно чл. 174 от за
по размерите на мин. годишния бюд- |В
места на бездомниците. — Така
« Другите общ. ежвети,
кона за бюджета, отчетности и пред жет, а и много суми има да се по
Председателят на тричлената ко днес всички бездомници-малоимот приятията и офертата му не ее прие
лучават от Главната Реквизиционна
сия още от самото начало взе яс- ни и истински работници разпо ла от тжржната комисия, а Христо
Комисия, Дирекцията на Народното
- н категорично становище по бев- лагат е исканата от тех земя Пекарев е представил свидетелство Здраве, Финансовото Министерство
кинчеекият вжпрос, както и по преди две години, вхрху която те йод № 3641 и 3642 за граждански отделение общински налови и др.,
жилища.
.нросът за раздаване места на бе- ще построят своите
и политически права и поданство от от които общината ама необходима
Значи, този вжпрос от големо со 24 февруари 1920 г. на което ед
анците и с личното сн вастъпнинужда, а за отпущането им е вече
-"•о а подкрепа, допринесе" из- циално и обществено значение, бла ногодишния срок отдавна е изтекъл телеграфирало няколко пъти и от
„отелво ва разрешаването на годарение на тричлената комисия и на основание чл. 125 и 146 от говор няма; така също комисията
««проси, които със своето равре- отива сигурно кам своето разреше същай вакон и неговата оферта не среща спънки в изпълнение на не-аае дават една нова «форма на ние, като ще освободи бъдещите об

поетянов/шния
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Врой

болтаг'48-Чфани скоби,-30
кои други свои решения, относягел- 10000 лв. по един § и.то- през > се преработва и продава месни кон-' скоби, 40 циганеви пчоаде,
серви и 16 такива на общинските
не мерките ав снабдяване града с целата година.
^-'йГ''ббЗт"6Ш'е;"" *•*-••ХИЛИ.'" -Г- к ! Г'; " : & :;'л-::,'й '"у":'1
курортни зданий, чргз сключване
|Й)' Напрйвйни *"'В далтй| 5
• Р ЪШ И:
-г. \ "г , л Упкщожеви 6 Вгр. развалени на-|
ваем, за давайе концесии иа .таца
!
боя, 2 крайцмаса, 2 дръжкй.
Да се помоли министерството, иа деници, на кой4о |фОй8Хо|а с| не-^
и фирми, конто биха се ангажира
кове
и 6 бйлтй за трансиисвц..
ли с построяването иа транвайната вътрешните- работи^ отдезеиие занз- известен (бе* ветер...Свидетелство)^ равени ривни инструменти о
{
линия.. разширението електрическата борннте учреждения, *й 'Допълнение .* ировереао е 2518 литри млеко.. тилиицата.
Конфискуваш»
е
21
литри
уводнено
мрежа, постройка иа курортни зда окръжното.му №4660 от 26 IV
3) Ирооължава ремонтаЩ
ния и пр;.г:намвра;те;; че е потреб т. г. да разреши.;: на по-големите млеко и: предадено в сиропиталище ните и направената на д р
4 в
но да бъде командировано лнцо от градски общини, каквато е парнен. то,. аа което съставени са 2 актал ^ конетрувния на един зимен
;
състава У а комисията "в София,' кое- •градска община^ щото за работите.. за глобяване млекоиродавцнте.''.'Л от дековилиата линия.
Прегледани са н издадени ,сииг.,
то да изложи пред надлежните Ми "и доставките от едно и също есте
4) Продължава речонта щ
детелстиа
за износ в вътрешности
ство
до
10000
лв.
и
но
кредитите
нистерства лично нуждите на Вар
щинскпя
валяк.
ненската градска община за но бър- по-големи от 10000 ли. по Които ;на царството следните сурови жи
6)
За
нуждите
иа пожаргвото разрешение па горните въпроси, не са състоят търгове, или по доб вотински, произведения: 34150 броя
манда:
стегнати
2
шини и роволно съгласие да може "да 'ста сухи солени овчи кожи ,29000 кгр.
РЕШИ:
ват покупките и работите на'части ПО броя сухи говежди кожи 475 вено 1 ново колело на волед
Командирова Председателя на по за 10000 лева на неколко "пъ кгр; 10 броя сухи биволски кожи. стегнати 4 шини на общин. фг
тричленната комисия Юрдан Пека- ти ирез годината, ецоред. нуждите, 180 кгр.; 180 броя сухи ярешки ,: направени I нов стол.и огрев в София за горната цел, с пра до общия размер на кредитите на кожи.70 кгр; 68 браа мокро соле чифт каруци.
7) Подковани 26 конски
во на пътпи и дневни-' нари.
такива разходни параграфи, до ка ни говежди кожи 1920 кгр. и 400
волеви
подкови, 8 хаш шипове
кгр
Отвара.
Препис от настоящето да се из то се съставят надлежните търгове,
клинци
на коне и волове от
Прегледани -и изнесени за Ца
прати па г. Варненски Окръжен или по доброволно съгласие.
ната
команда.
риград 712 овни, 40 овци и 50
Управител за удобрение.
Председател : 10. Пека рев. г
8) Поправени 2 кутиви;
иарча.•''"'•'•
'."•
Членове: Ил. Христов.
Председател: (п) Юр. Певарев,
Убито 1 бясно куче, кое о е у- вени 1 пова лопата и попрл
..,,,,,
. Д-р Н. Бочев.
Членове; (подп)Д-р Н. Бочев.
хаиало 1 человек, който е изпра- стара, източена 1 брадва, инаправена дръжка, за разни
тен на антирабично лекуване.
Иижснер: Ил. Христов.
.
Я
• •".
Докарания добитък на пазаря е ления при общината.
проверяван, също и всичките суро
гр. Варна, 27 юни 1921 год.
9) За нуждите на общинш
№ 66.1".".'.'.'.:'.:.
ви животински произведения.
тр направени 3 скелета и 1
Тричленната комисия нрн варп.
Ходеио е 4 пъти в градските
10) За набивание колове в
Варна 27 юни 1921 год.
градекч община в състав:, председ.
землища но обиколка на общинския при топлите морски баня пи
Ю. Певарев, членове: Д-р Н. Бо
Тричленната комисия ири Вар- чев и Ил. Христов, като взе пред добитък. -••--••
8 железни обувки.
непската градска община в състав: вид, че назначението и уволнението •: •" Лекуван, е ,заболелия общински
11) Поправени 7 стола и
добитък- •••'
• : •' .•',
Председател: Юр. Некарев. членове:
шина
„Адлер" за общината
на висшия персонал в общината;
Д-р Н. Бочев, инженер Ил. Хрис
рахтове
в статистическото отдел
су.гласно чл. 23 от. закона за град
тов, вате взе н предвид, че дейст
при
същата
община.
ските общини, става с.решение на Техническа централа
вията по предписанията на чл. чл.
12)
Разбичен
дървен матерна!
съвета, а изборите за избиране на
196 до 199 от закона за бюджета,
I.
По
водопровода.
частна
поръчка
от г. Георги
общински съветници на варненекаотчетяоста и предириятията се от
мански из гр. Варна на супа
от,2 м. м. до 3 т.. м.
насят за съществуващия общински та градска община, ще останат през
лв.
срещу внесена такса в
съвет, а с окръжно предписание от м. ноември т." "г. до когато общи
каса
с квитанции под Д* 321
"1.-.Свърши
се
окончателно
на
Министерството-: па Вътрешните ра ната ще се управлява от. тричленна правата на чешмата в местноста 23. VII. и № 34457 от 27,
боти Л» 4660 от 28 IV. т. г. е комисия, конто неможайкя да -гърци в С о у к - С у л а р . "
•••;'-••
* 1921 год.
пояснено: 1) с н. 8 правата на обетрукциите и тиканите на некои
За време от 2 септември де
2.
Поправи
серазваления
стар
тричленната комисия по-горните слу от тези висши чиновници,
водопровод
в
местноста
„Шашкъна"
1. Напралени за ренонтир.
чан и 2) е н. 9 на същото окръжР Ъ Ш И
' г
и при кйошка на Тракоолу.
на вагоните на строящата се
но е укавано, че общинските управ
3. Поправиха се 8 градски чешми. вилна линия: 13 болта, 20
Да се помоли г н мияистра.-па
ления . и училищни настоятелства .
4) Поправиха се 3 спирателни ви свървки ъгалшщи, 8
вътрешните
работи
да
направи
могат да извършват работи и дос
скоби и »8 железни плани
крана.
необходимото
.за
даване,
мандат
на
тавки от едно и също естество на
размери.
5)
Поставка
и
заливане
чугуне
тричлената
комисия,
да
се
ползва
стойвост 10000 лв. през годината,
ните
тръби
за,
тоилите
морски
бани.
*
2. Подковани 18 подш»
бе"з посредството на устаиовенн ко с справката на съвета предвиден в
клинци
на коне от пожар, во;
6)
Свършиха'
се
землените
рабо
мисии за търгове', ила доброволно 4.11 23 от закона за градските об
ти
по
направа
на
ревервуара
при
3.
Нанртвени
20 болта
съгласие и без да се иска разреше щини като за горния случай, така
,,Шокара",
дължини
и
дибелини
за трасн
ние, чрез комисии предвидени в чл. също за всички други случаи от
7)
Работата
по
направа
на
рев новото стругарно отделеаь
161 и «л. 2а чл; 162 от закона компетентпост на градско общин
за бюджета, отчетности и предприя ски съвет,/до конституирането'-на зервуара в ,,Сес Севмес" продължава работилницата.
Приход от вода 30346 лв.'п
тията, обаче,' с това последното у- нов общински съвет.
4; Шкл-Л,ани 2 лемежа га
казание, нуждите па .общината п
на общинския лозов разсади»
;
Председател : Ю. Пекарев..
1
II По канализацията.
разните сблист на упрявлеиието й *•, '
5. Направени 6 железни
Членове:
Д-рН.
Бочев.
съвсем не могат да се .посрещнат ;;
пала
за резервуара в „Сес-С:
1) Работите по довършване на
' • "'
' ' - Ил. Христов. '•-.
по'тоя-, стопански начин само до
6,:
Стегнати 6 шини на
новостроящия се нуждйик в морска
от
пожарната
команда и поц
та градина продължават.
''.'.•..
една
кутика
за
лзхвърлявие
, 2) .Почистиха се 13 улични утока,
из градските улици.
Приход от канал. 31096 лв.
7. Поправени колелетата
щинските
кабриолет и файтон
,111. По пътищата.
за дейноста на отделенията при общината
равен 1 нов сандък н 1
се рагодите в улица ^ кола при пожарвата команда.
ветеринарно отде През това време са бракувани* и , ,,'М./Почистват
-'•'пека."-: •' " •...-:
8. Направени 11 дръжки
унищожени 2 биволици ,326 кгр.
ление.
струменти
от работилница?'
от ЗерИсаспиа; .1 бг".
163 . вгр!
'•оажкь
на
брадва и тесла
Техническа рабстидОт 29 август .до 4 септем,. 1921 г. от РС-^ша; 1' би . 2 6 кгр, от
равепа
едпа
бичкия г» главТии.'Гси1оз13 ЬсаИз и еди и вол 313
,..;!
..'
ница.
'.
"
:,
.
;
л;
зе^чуар.:.)?. •: ,
През изтеклата седмица в град кгр. от Р)8ор1а8що813. I:.--.- -у,-,.....
9. Извлепанн 1 брадва з»
, от 25 авг; ;т до I септемврий
ската скотобойна е взклан следния • ВСИЧКИЯ заклан добитък е,, поетрическата централа и 7 »-г
\;.
1921 г.п ввлюч!.^елно.
Добитък: 194 гливн едър , добитък гледан преди и подир -закалането ..,;
за морсаата градннл и попр^
и 855 глави дребен добитък- които
Шправени са г 23 \. ^ на ра
;
са дали всичко ЗМ46 кгр. м«,*д>, ботилниците яг магачи'н"те. а кпито • - 1-У--:Чаи1.^Ь|»ий"та-' усялванир г- .:- стар <ч - ~чжоп за съг^та т
'товете, по даког-лпата д и ни а 30
-Ю,: "•-'Ллл^ва-^напрв"-5 6

• '

.

•

•

•

"

'

•

•

•

•

•

.

•

/

•

'

"

'

'

.
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да си набават стоки при най.износ
ни цени.
Полевото правителство и Лемберсвата община указва иално сьдействие на източния нанаир. Напра
вени ва всички улеснения за посре
щането и настаняването ва гостите.
По-подробни сведения за въпрос
ния панаир ннтересующите се мо
гат да добият от Полската Легация
ул, "Славянска"' № 3 в София.
Поправката на разваления стар
водопролод в местноста „Шашкан а
е вече приваршена.

Почистването па реголите в ул.
"Македонска" е започнало.
Землената работа по направата
на резервуара при „ Ш о к и р а " е
окончателно приваршена.
Всични необходими железни час
ти за ремонтирането на вагончетата
за строящата се девовилна линия,
са вече направени. Ремонта па ва
гончетата е вече почнат.
Изпратен е в командировка на
чалника на техническата работил
ница г4 инженер Д. Балев в Со
фийското депо за да извариш там
острагването на бандажите на об

щинското локоиотивче за девовялната линия. • • • ' • • '
До сега са приготвени две зим
ни вагоачета аа дековилвата. Те
ще обслужват пътниците от. и ва
кйошковете.

Пералня.
за м. август н септември
на без
испранк Стойностнепрана
безплатно платно
парчета
парчета
лева
ст.

III

фвенага конструкция и ремонта да се доставят 60 нови научни п
железна*а конструкция на' вагм-;~ художествени сачинение.
ц-е от девовилвата лвниа,
11. Продължава ремонта на обЦените на пазара.
-саия валяв.
12, Започнат е ремонта пя малкия
Зарзават.
>взинов мотор от „Орта-Чаир!" /
?Дук червен — 4 лева.
13. Започнат ремонта на* печки-'"'
Зелени пинерки.— 2 лева.
от училищното настоятелство.-; .•*
'•' Зелен фасул —. 4 лева.
14, Поправена една ечупена ви- , Зрел фасул — 5 лева.
от общинския автомобил; попра
Червени домати — 2 лела.
ви 10 стола и направени 6 чекБабени пресни — 6 лева.
;»джета на 1 скрин за домакинс
ко отделение при общй*ната.
Рибата.
16. Направен безплатно I ков
Шаран
18, 20 лева.
чег и кръст на починалата бедна
Вената
16, 18, 20 лева.
арненсва гражданка Султана ГеСирене небнто — 30 лв.
(гева.
Сирене бито
28 лв.
16. Ерендосани чамови дъски,
Кашкавал обик. —- 32 лв.
,то частна поръчва от Търговско
Кашкавал балкан. — 40 лв.
то Индустриално Д-во „Села" гр.
нарна срещу внесена т а р а от 567
Ориза.
«сва в общинската каса с квитанОрис — 20 лв.
ииа № 37247 от 5.1Б.921 год. и
Орис европейски — 18 лв.
.* 37603 от 7.1Х.921 год.
Захар ситен — 28 лв.
на буци — 30 лв.
Градска библиотека. Захар
Маслини -— 18 до 20 лв.
На 15 август под председателс
Добитака.
твото на-члена Д р Н. Бочев и в
ариеатствието на г. г. С. Калев,
Биволица 2,300 лв.
«иректора па девическата гимназия
Бивол 3,000 лв.
Ц. Календжиев — директора на В.
Вол 3,'>00 лв
Търговско училище, В. Гочев — окКрава 2,800 лв.
ажен-училищен инспектор и Я.»
Кон 3000 лв.
Ромапчук — библиотекар*се сжстоя
Кобила 3100 лв.
годишното зпседание па библиотеч
Магаре 450 Ув.
ния комитет сас еледующия дневен
Катар 1900 лв.
лед: I кратък отчет ва изтеклата
Овца 400 лв.
Година, II абонамент, III библиог
Овен 500 лв.
рафия и VI други въпроси.
Коза 600 лв.
: Ш пункт I се* доложи, че -'• през
Прач (козел) 700 лв.
изтеклата година са били записана
Яре 120 лв.
в инвентара 505 нови еъчяненш. в
Агне 100 лв. д
' .
753 тома. От тех 190 съчинения
Прасе 100 лв, от 6 месеца.
са били подарени от следните лица:
Свиня 1300 лв. от 60 до 70 кгр.
1) Н. Мирославов —-;4 съчинения,
Шопар 3000 лв. 100 кгр.
2) Д-р П. Нивов — 4 съчинения;
Масла.
3) пок. Георги Замфиров — 8 са-"
Чинения, 4) пок, Д-р Ив. Фарашев
Свинска 40 лв.
Овчо масло 48, 50 лв.
ВО съчинения, 5) пок."Д-р Н. Со
Кравешко масло 50, 55 лв.
тиров — 41 съчинения, 6) Д-р Н.
Баркепов —-.: 1 сачинение, 7) СофМесото.
ка Панайотова — 7 съчинения, 8)
Йв. Церов— 1 съчинение,-9) АнГовеждо месо 20 лв.
Оакешко месо» 2 2 лв.
крей Березовсвий — .1 сачинение,
Овчо месо 22 лева.
10) Д-р Киров .-'-• 1 съчинение, 11)
Д-р Стамболскн (от София)-- 1
сачинение,; 12) Хр. Цанев — 68
съчинения,; 1"3) Добринин (от Пра
га) — 1 сачинение, 14) Д р ТеоДоров — 1 съчинение. Освен това Източния панаир в Лемберг (Лвов).
Са били подварзани от трудоваците Полша.
около 700' тома разни формати.
От 25 септември до 5 октомври
\ По останалите точки се взеха след- ще се састои парвия междунаро
Вите решения:
;
ден панаир в Лемберг.
* 1) Да.се .абонират и занапред
Целта на ианаира е да. съдей
само партийните вестници и държа ствува за завързването на прями
вен вестник; 2) да се абонират 22 тарговсви сношения между изток
по-добри местни сиисания, 3) от и- и запад, както и да постави в не
ностранните вестници и списания посредствен контакт продавачи с ку
Да се изписват: Яоие Рпее- Ргезве", пувачи. Според изложените мостри
ВетвсЬе ЕипавсЬаи, КеУие и к сМх Купувачите ще н м а т възможност
шопйев, Руссктй Сборникъ (София), веднага да сключват сделк .
Изложителите на п&рвия източен
4) да се благодари на редакциите
на вестниците^ и списанията: Ъа нанаир представляват всички бранЙ а ^ у ТйпеЗ: *(с 4) литературно-йа- шй.на полската Ь чуждестранна ин
5
учаи &рй%&0, Вйеред -пой: К а р - дустрии Шложените артпкулн по
Йагск|| ^уб'Ш1безйЛатй0 изпраща- ; качество Ш • )(шлйчество иредставллн
е на своите ценни издания и 5) рат за куиува.йте негоден слу.гай

Дата

Врой 18

29
80
31
1
2
3

49
84
52
70
93
95

645
971
725
872
1148
1193

322
475
362
436
.588
596

50
50
50

Всичко:

448

5554

2781

—

50

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

№ 22616.

гр. Варна, 3 септември 1921 година.
Варненското градско общин. управление обявява, па ннтересую
щите, че в помещението на Варненското окражно финансово управ
ление ще се произведе търг с Я В Н А конкуренция на 16 того в 9
часа сутринта по следните предприятия: •
1. Доставка дървена покъщнина: Чинове, Стблове, и пр. за ос
новните и прогимназиални училища във Варна. С приблизителна стой
ност 45000 лева.-"'
• 2. Доставка покъщнина: Часовници, Огледало, вванци, кърпи ва
ръце, омивалници и пр. за същите училища. С приблизителна стой
ност 40000 лева.
3) Ремонт на училището Антим I (външно ивмазване и белосвапе,
заменяване гнили наянти с нова и пр.) С приблизителна стойност
113Г20 лева.
•
• ' 5 •
4. Доставка всички материали и направа допалнителпи работи в
първонач. училище св. Климент. С приблизителна стойност 17688 лв
5. Доставка всички материали с поправка първоначалните учи
ли^а Княз-Борис и Сулини. С приблизителна стойност 22497*70 лв
6. Доставка всички материали с външно белосвапе на III Вар
ненска прогимназия. Приблизителни стойност 5200 лева.
7. Доставка всички материали, с външио белосване на училището
св. Климент. Приблизителна стойност 47740 лева.
8. Доставка канцеларски принадлежности и печатане на г> зии
книжа и бланки на Варненското училищно настоятелство през ч. г.
С приблизителна стойност 35000 лева.
Залог се изисква по 1 0 % аа всеко предприятие но отделно в
банково удостоверение.
. ..
Тържпите книжа са иа расиоложгиие ксеки присатетвен ден в
общинското управление, а в деня на тарги нри тържната комисия.
Председател: Ю. Пекарев.
Секретар: Ив. Касабов. .
•

О Б Я В Л Е Н И Е ' . » 22615.
гр. Варна, 3 септември 1921 год.
Варненското гри о общинско управление, обявява на иатересующито се, че на 2. того в 10;часа сутринта в помещението па
Г" .снекото окръжно финансово управление, ще се пр -наведе търг по
^броволно съгласие за доставката иа 130 парчета двойни джамове
разни размери, 200 кгр. Маожун и 1 куб. м. дъски — С приблизи
телна стойност 13500 лева.
' ""''' "»••"••
Залог се изисква 10%, '
<•.•..•."• •--•.•
Желнкч.Т'- ,"•?• ги доставят в определеното врем' н место и.яаа*
, :уб^лог.-ес "Й..а. "". ,
Председател: '0 :ек!*рев. ,
, .;
*•*
,
* .
Секретар: Ив, Касабос. , ;. ,,. ч

БроМ ^
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Варненска ТжкоВуКО-ИяиаришУШ^

№ 23754.

гр. Варна,, 5 септември 1921 год. *
• Обявява се на интересующите, че в канцеларията на Варненското ^
Окръжно Фйиапсово Управление на 20 того в 10 часа преди обед,
ще се произведе търг по доброволно саглаае за доставката на един _
чифт 1-во качествен Фрапцусаи мелнични канлни, С приблизителна
лоЯвост 12000 лева.
Залог Ш/ш..
;'
Желающате да ги доставят, могат да узнаят условията всеки пригътетвен ден в общинското управление, а в деня нв тжрга при ткржната комисия.
>'.;
* '
Председател: Ю. Пекарев.
Секретар: Ив. Касабов.
. (
0 В Я В Л Е Н И Е

№ 22926.

.

гр. Варна, 6 септември 1921 год.
Обявява се на. интересующите, че в канцеларията на Варненс
кото Окръжно Финансово Управление па 20 того в 10 часа сутринта, ;
ще се произведе г*рг с ЯВНА конкуренция за продажбата на 3 свини,
от които едната женска около 10 месеца, и двете мяжки около.6
месеца. Първоначалната цена ще се определи от тжржната комисия. ,
'„ Залог 10°/о.
Желающите да ги купят, да се явят на определеното място и
време за наддаване, а самите свини може да се видят всякога в по
жарната команда.
.-. Председател: Ю. Пекарев.
"Секретар: Ив. Касабов.

О Б Я В Л Е

НИ Е

№ 23257.

им» а

•РИ

•;

;ь

ОВЯ В Л Е Н И 1

'" :;:.;'::" ,: -;№ 3764
;

гр. Вярна, 6 септември 1921 год. ... . .
Г-

.

,

Секретар: Ив. Касабов.

Бюлетин за движението на заразителните болести въ града.
Волеотв

Има Забе Оздра Уине лел» вели релн

ЗсагШта
1 —
1ИрЬ1Ьегл1к
—
1 —"
МогЪЛИ
—— * ~ .. —
ТурЬиз аЬаопипаЦв
8
1
5
Тозвм сопп1а.та
2 —*
2
РузепееНа
2 —
2
Уапо1а тег»
ТурЬиз ехапПюгааЦсив
ТурЬоз гееоггепя
РагоИИя ерМепнеа
Егув1'ре1ая
РаЖурЬив
—

•

—

—
—
—

Оста„в?™»" Имало .амм.
**т ^Ь^-Г" Инката от
1
1

8
1 38.У.921'г.
2 — 18.УП.921Г.
_> — — Ю.Ц.920Г.
4 130 26 6.УШ.919г.'
— 15
3 26.1.921г.
—
3 - 1.ТШ.921г.

— —
1X920 г.
- —
1X921г.
1 -~29.УЩ.921г.

.

.

.

•

.

.

•

•

.

Председател: К. Генов.

'

Секретар: Д. Влахов.

|

БЮЛЕТИН
за продадените храни от кола в Варненското Житпо Таржище ва
"
29. V I ' ! до 3.1Х. 1921 год.
,

.

•

а.
о
а
%

.

'

•

-

•

-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

V

Вид п а храната'
•

-

Средна
та цена
на хектолитр

Килогр.

Числото
иа

колата

-

ВСИЧИ
КОЛКО II

толитри!
ПрОДЙД1

лева ст.
:*

Санитарно отделение.

(

Вменява се в обязаност, на г.;; г. общинските кметоке да ш
най-широка гласност на настоящето, чрс:. .глашатоя и облепването'''
на видни места в общината. ,
^

-.

за Председател: А. С. Леовкнев.

.

кжено до 5 октомврий — получените след тая дата заявш!
ще бждат отнесени за елвдующата изпитна сесия.
к

гр. Варна, 9 сентемвре 1921 год.
Обявява се на интересующиге, че в канцеларията на Варненс
кото Оаръжно Фнпапсово Управление, ще се произведе тарг с гайна
конкуренция па 23 того до 10 чиса преди обед, 8а отдаване на пред
приемач доставката на 200 тона сухи дкбови нарезани дарва за го
рене, нужни за Варненското училищно пастоятелство, с приблизителна
стойност 50,000 лева.
< • ..
.- .
Залог 5000 лева в банково удостоверение.
Конкурентите трябва да се ежобразлват напълно с чл. чл. 125—"
142 от закона за бюджета, отчетността и предприятията.
Т*ржните книжа са на разположение всеки присътствен ден в
общинското управление, а в деия на търга при тжржната сомисия.

•

Варненската Търговско •Индустриална. Камара обявява на Ц,
ресующите се занаятчии, че изпитите на кандидатите за майсп
разните занаяти4 в района м ще се произведат както следла:
1. В гр. Варна от 15 до 18 октомврий, 8а кандидати от
окржг.
" '
'
:...•••
2. В гр. Разград от 11 до 14 октомлрий за кандидати от р&
градска околия.
р
3. В гр. Шумен от 17 до 22 октомврий, за кандидати от I
менеки окраг.
,
I"
4. В гр. ТжрнОВО от 11 до 17 октомврий, за кандидати от Т|.
новска Гор.-Ореховска и Е1енска околии.
5. В гр. Габрово от 19 до 22 октомврий, .за кандидати от ]
ровска и Дрепосска околии. •* •
Незаявилите до сега кандидати, да побързат да подкдкт заявлеш
придружени с удостоверения от респективните запаятчийсаи сдружен!,или при липса на такипа, от общинските управления, по образеца!^
калфа, от които да се види точно колко .годи;.и е упражнявал ка..М|
занаята и 15.30 лева за изпитна таке;», направо В намарата щк

Жито
Колос
Ечмик

°/о К
370-—
425*—
272" —

.

Мисир
Овес
Просо
Боб 100 кгр.

•

•

-

.

-•-

.

332
1
12

24И

9

о.

8'

1-

226.—

112 50

429 —
260- —
400'—

182 •*—*

•

Ръж
Рапица
Фий .
Разни леща

•

289 50
350
170|

.

•

-

•

:
' •'

4
1

'

400'—
'..%-.

1
289

Четете Ващен. Ойщнси ВЕСТЕ

