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ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 50 стот.; ааглавие, дата и
подпис по 2-50 лева.
Частни; на дума или на кв. см. по 1 лева.

Всичко що "се отнася аа вестника да, ое напраща
до редактора кметството — Варна.

За I или И страница — удвоено.

Поет#нор/шния

пасива и лнвенгаря на общинския
кннотеатр и го предаде па режн. ' • • • •
№
72.
сИорл на общинския театр.
. 2) Сделката сключена с договоНа Варненска Градска Тричлен
'
ра
от общинския магазин за нае
на комисия от зкседаиието й на
мане
и откунваке кинематографи
28 кк!И 1921 год.
чески
филм ог Яков Лупович с да
В това заседание комисията раз
та
14
V* 1921 година'да се счита
гледа рапорта на режисира при об
за
общинска
сделка и дхлжимите по
щинския театр.. с който моли да се
тоя
договор
суми
да се изплатят на
определи вхзиаграждение па г-жа
правоимеющите
от
общинската каса
Агнеса Мартен де Бонког.ска —
от
кредита
ао
§
16
и. 2 на т. г.
оперна певица, която е взела уча
бюджет.
стие. в художествения вечер, дадена
на 19 того н да се вуии един паПре*еедател: Ю. Некарев.
лячекски костюм за 411 ли.
Членове: Д р Н. Бочев.
Илия Христов.
РЕШИ:
• *

! Знае се, че общината притежава
щлейчукови градини и Орта Чаир,

1ейнерджик, Дамянова махла, до
Депото и до Електричечната цен
трала.
' Бившият комуннстичен схвет ре
ви в едно от засеуаннята си, зеенчуковите градини ла се стопаниват направо от общината, като «оивяра своето решение с тов1, чеая стопанска политика на общиата ще иодпомигие гражданството,
I намаление екхпотията, по отноЛЙепие зеленчука. С други думи вавво,, комунистите снегаха да рего"ират цента пя зеленчука, който
I иродава от мачраназите.-като об|иинта се наеме направо с обра
ботването па зеленчуковите градини
| добиването на зеленчук
~: Тая стопанска, иолмтика, обаче,
|а бнмпинт комуннстичен схвет да*
Ь много отрицателни резултати.
щ. Бившият схвет наместо да уре
гулира продажните цени на зелен,Еа и докара известни приходи па
"бщинската каса от тая стопанска
шитика, напротив обремени общипката каса с извънредно големч' пе*, които внесоха още на времето
и аномалия в н без това обрмене!ият общ. бюджет.
Това не беше само за зеленчукорте градини. Бившият общ. схвет
№ши стопанисването, на баните от
Общината и откриването на общин
ски магазин.
?*И тук общинският бюджет бе оI 1ременен с извхпредни разходи.
| |; Всичко това, обаче, съвсем не
[речеше на комунистите да продъл
жават тая своя стопанска политика
*з оглед на това дали тя наси блаа или обременяЕа общината с изшшаи разходи. Затова пък кому
нистите са яиалн сметка, защото
I*. подхржали много свои партиза
ни, като са ги настанявали в гра
дини, магазини а бани. Значи, спо
рено мсже да се направи завлюеваето, че бизшнят общ. савег е
Рдиржвд тази стопанска политика
(г оглед па своите партийни интере«•» като е охранвали вербувал пар
е н и . Че наистина тая политика
| бавшяат общ. съвет в бяла в

тяжест на общ каса, личи от циф
рите, които ние ЩЙ посочим.
За зеленчуковите градини и техното стопанисвали от общината през
комуяистично време е направен разхо 1 но вече от 1 милион лева, а
добит приход едва 300 и неколко
хиляди лева, значи разшкатд от пеколко е готи н хиляди .18. е била за
губа за общината и в тяжест за
нейния бюджет.
Може да се вхзразр, че за сто
панисването па зелепчуковите гра
дини е набавен инвентар за но-вог
че от 200 или 300 хил. • лз, но в
такхв случай, толкова по-зле за
тая стопански политика, водена от
комунистите, която при уреди, се
чива и необходимия инвентар, е до
несла загуби за общината в размер
на неколко стотни хиляди лв.
Когато при уреди и инвентари
тая стопанска политика донася ще
ти на общината, колко по вече тя
би донесла загуби, ако зеленчукови
те градини се обработваха без не
обходимите уреди и сечива.
Тази аномалия в общ. управл.
не можете и не може, да се тхрпи.
Тричлениата КОМИСИЯ В желанието
си да схкрати бюджета до вхзможпият минимум яотарси източниците,
които биха могли да предпазят общ.
бюджет от претоварване и дори до
несат облекчение. Един от тия из
точници тя вижда в премахването
на тая политика за стопанисване
зеленчуковите градини. Ето защо,
тричленната комисия с специално
определение реши, отдаването зелен
чуковите град. ва предприемачи чрез
тдрг. Понеже зеленчуковите гради
ни бяха засети, когато тричленната
комисия пое управлението, то отдаванието им под наем не можеше
да стане по рано от октомври т. е.
след прибирането на реколтата.

1) На г-жа Агнеса Мартен де
Бомвовска да се заплати 500 лв,
(петстотин).
2) - Да се достави един костюм
за* И л . (четиристотин единадесет).

.V: 74
гр. Варпя, 29 юни 1921 год.

Подписаните ежетавляващи общин
ската тричлепна комисия п схетав
председател Ю. Некарев, членове:
Председател': Ю. Некарен.
Д-р И. Бочев н инженер Ил. Хри
Членове: Ил. Христов.
стов, като взеха пред вид '
*•
Д-р Н. Вочси.
1) Че е откриване сезона на мор
ските бани се откри и общинския
$ 73
летен театр и има необходима ну
жда за доизкарвнпе на сцената и
гр. Варна, 29 юни 1921 год.
другите приспособления за тсатра,
Подписаните председател Ю. Пе2) Че за извхршване на тия ра
карев и членове Илия Христов и
боти, поради снешноста, която се
Д-р Н. Бочев, схетав-шощи варя.
налага в този случай, не остава
градска общинска тричленна коми
време за обявяване тжргове, понеже
сия, като взехме пред вид:
от бившия схвет не са подготвени
1) Че с иостановление Л; 15 от нуждиите КНИЖА за целта, а театра
3 юни т. г. е постановено да се е открит и работата не тхрпн от
приегхпи кхм ликвидирането на об лагане,
щинския магазин,
3) Че извжршванею на нуждии
2) Че този магазин експлоатирал
те поправки в такхв случай ще
общинския кннотеатр и за целта е
трябва да стане чрез наемни работ
сключил договор с Якоб Луновнч от
ници.
гр. Цариград за наемаие иотвупВд.5 основа чд. 162 б. от закона
ване кинематографически филми, то
за бюджета, отчетноста и предпри
за да се платят сумите по тоя до
ятията и окръжното от министер
говор на правоимеющите направо
ството на вхтрешпиге работи ог
от общинската каса ще следва сдел
26 IV под № 41560.
ката направена с тоя договор да се
приеме за общинска сделка, като
ПОСТАНОВИХМЕ:
инвентари на общинския кннотеатр
Неотложните поправки ва летния
както н правата и задълженията
театр
н работите по декорирането
С това тричленната комисия му да се приемат от общинска ко му да се извхрши чрез наемане ра
смета, че ще облекчи общ. бю мисия, за което
ботници, па конто да се изплати от
джет с неколко стотин хиляди ле
гл. 11 36 и. 22 на т. г. бюджет.
ПОСТАНОВИХМЕ:
ва, без да нарушава Закона и
Препис от настоящето да се из
1) Назначава се комисия в схлравилнина за градените- общини.
прати на г-на окръжния управител
Условията предвидени в поста став: председател члена Илия Хри за утвхрждение.
новлението на тричленната коми стов н членове общинския контроПредседател: Ю. Пекарев.
сия са тожв ежобразни с духа лЯор Т. Раев, чиновника по общян.
Членове: Д-рН. Бочев.
имоти
Ц.
Николов
колто
комисия
на Закона и правилника за град.
Илия Христов.
да
нристхпя
кан
приемане
актива
общини.
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на варненската градска община в ванизирана траба 6 8 0 л»„ 3) 3 * ва Наум Моеков ог Вариа 8» йрв<,
'.'•'.••'
№ 74-а- _ ;..
състав ваиеетияк> председател — ТО медни спиралия кранчета 685 ложеиата-:от него сума
И2Ь:Щ1[
гр. Варна, 2» юав 1921 год. V; члена от тричленната комисия Илия лв. в 4 ) . За 10 тещика 90 ж , а*;.
II. Понеже търгът_ ва-доеганщ
Тричленната общинска комисия Христов *• членаЙД: Р Н , Бочев, в -иеичю 7125 л в., ; а а а дверите ци, 30 квадратни метра цветна . . ц , ^ ;
ори варненската градска община в отсътствието на Председателя Ш ментов^ плочки конкуренти-не,, са-" тови нлочн не са. е състоял по веа.
състав: председател Юрдан Пека- "Пекарев, който е й командировки >" се явили, вследствие на коею ко- в я в а н е н а конкуренти за тех, Уо ,.
да се доставят направо от щ ^
рев и члеиове: Д-р Н. Бочев и нн- София, като разгледахме протокола мисията,
по епазаряване." ;.;.""
дсинер - Илия - Христов^ като взе в , от 27 того т.^г. на комисията, ко
П ОСТА НОВИ:
III. Настоящето постановка*
пред вид: 1) колективното заявле ято е влязла в епазаряване с ве
веднос тържната преивека да *
I.
Удобрява
станалия
на
27
юни
ние на общинските финансова аген лосипедиста Алексавдр Овчаров за
представи
.на г. Варненски окр(.т.
>.
търг
по
додроворлно
съгласие
ти под входящи •№ 18,837 от днес; поправка г па, един общински кело2) кредита предвиден в, разходния сипед марка , СВИФТ" и то е ус за доставката на изброените горе 4 жен уиравител за утвърждение.
§ 5. н. 2. б; и 3) съображенията ловила аа 250 лк. която цена е клекала комплект, 20 метра галваЗаместник Председателя, йо
на държавното контролВорство при доста износна ва общината,1
низирана водонроводна траба, 1 0 о т
Комисия: И. Хряетт
чден,
общината относително за по-еирамедни спирателни кранчета и
ПОСТАНОВИХМЕ: •'?-,'
Член: Д-р I I Вот
ведливото разпределение делата - су-*
тещила, която доставка се възлага
на от 10,000 лв. (понеже през бю- •
Удобрява тоя протокол. Сгойводжетната 1 «20/21 год. са събрани ста -250 лв. да .се -'изилати на А.
3 7 2 , 6 1 0 лв. недобори) между вси Овчаров от кредита по разхоения § 2
чките финансови агенти, за поло п. 3 на т. г. бюджет. . ?: -.' .-..'. *
жения от тях труя — едни за ек
Зам. Председ.: Ил. Христов
зекутивното събвраиие "сумите, а''
•*
•
.'
Член : Д-р Н. Бочев
други за; употребени усилия макар 15. Разбиченн и ерендосанн ча
работейки на гише,
мови к ли пови дъски като чает^
'•• # 7 7
поръчки от Никола Юрданов, Си.
е;- ;-.-.... "ГР. Е ; Щ И:".' ;,-.• ; . -гр. Варна, 30 юний 1921 година.
ридон
Атанасов, Ив. Кожухаров
От 30 септември до 6 октомври
Матеи
Кдра
Сименнрк от гр. Вари
н, г. вкл.
Предвиденото възнаграждение по
Подписаните тричленната комисия
срещу
внесени
такси в общннева1
разходния § 5. п. 2. б. на бюдже на Варненското градско общинско'
гр. Варна. 6 октомври 1921 г.
каса.
*
та за 1920/21 год от 10,000 лв. управление, в състав: заместник
1 5 3 0 лв. с впит. Л': 43543
1. <1]родаля,ав» ремонта иа общ.
аа общинските финансови агенти по Председателя члена от тричленната
3 % върху събраните от тях общ. комисия Илия Христов и члена Д-р валяк и, направата на джрвеиата 4 октомври 921 г;
* 19 9 2 лв. с квит. № 44606
нодоборн, да се разпредели ш> рав Н. Бочея, в отсътствието на Пред конструкции на вагоните от дековилната линия.
6 октомври 921 г.
но между всичките общински фи
седателя, който е в командировка в
2. Подковани 32 конски подкови
' 1 8 — лв. с квит. Д» 44607
ианеоии агенти състояли се на слу Сифня, като разгледахте протокола
жба нреа 1920/21 . год. — точно ог днес на комисията, която е влез с 227 клинци на коне от ножар- 6 октомври ''21 г.
така-, както и те самите са се еъ- ли в епазаряване с Таеин Мехме ната команда.
12.У42 лв. '.) квит. Х* 44624
глаейди и заявяват в колективното дов от Варна,, и е купила един чифт.
В. Поправен 1 велосипед за нуж
си заявление вх. Л« 18837 от днес. хамути с дезгинине нужни за коне* дите на персонала от морската гра
Препис от настоящето да се из те на градската градина аа 2275 д и н а . - •'••••. •"прати на г-на варненски окръжен лева, която цена е доста износна
4. Пристърган един кран ва ци
управител за удоб^еоие, а на кон- за общината,
стерните в електр. централа. '
тролЯора за изпълнение. , г
1. Окончателно свършена иго
5. Наиравена 1 нова кутика за
общинската скотобойна; .поправени ладията и ул. ,,Ватова".
П О С Т А НО В И Х МЕ:
Председател: Ю. Певарев.
2. Поставени са 3 нови канед|
4 стари кутнки за нуждите на тру
Членове: Д% Н. Бочев
, Удобрява тоя нротокол, стойнос- довото бюро и една кутика за са на градски чешмв.
и Илия Христов. та 2275 лв. да се плати на Тасин
нитарното отделение при обшнната.
3. Направи се нова чешма в,
Мехмедо.в от кредита на разходния
6. Поправена 1 кола от морска ,,ЖинзиФова" и „Червенска"
..«75
§'21 п. 2 на т. г. бюджет.,
" ;. та градина; 1 волска кола и голя вв. X 7 5 .
*;. гр. Варна, 30 юнп 1921 год,
мата катафалка при пожарната ко
, 4 . Направиха се 6 частни"
Зам. Председател: Ил. Христов.
манда.
сталнции.
Подписаните тричленната комисия •
Члена: Д-р Н. Бочев;
7. Ремонтирана вратата на са
5. Направиха се каналите 81
при варненското градско управле
нитарната линейка и направен 1 . чешми.
ние, в състав: наместник председа
. №. 78. .
стълб за фенер за саниг. отделение.
Приход от-вода 21760;10 ле
теля - - члена Илия Христов и
8.
Приготвен
1
дървен
модел
за
гр.
Варна,
1
юлий
19.21
год.
члена Д-р Н. Бочев « отсътствието
инжектор па общия, валяк
на председателя Ю. -Певарев,-който
Подписаните —• тричленната ко
II. По канализацията.
9. Започнато направата на 4
е в командировка в София, като
мисия на Варненската градска об- дърводелски тезляфа и направени 2
разгледахме протокола на комисия
щина в съставът за Председател дгоймета и 1 н у к а н а шкафове яа
1. Дадоха се б линии за нмр
та от 28 того, която е влязла в
члена
от
тричленната
комисия
Илия
съхранение
инструментите
в
рабова
на частни канализации, като
спазаряване с фирмата „Пазар ПаХристов
и
члена
Д-р
Н.
Бочев,
в
тилннцата.
м
щевременно
се приехи елед дов.
.руш и е купила 10 метра ленвн
отсътствието
но
Председателя
Юр10.
Довършен
ремонта
малкия
шваието
им
илат широк Г 4 0 м. нужен за пок
2. Почистиха се 6 край у"
ривки на маси, но 66 дв. метърът дан Певарев, който е по служеба мотор от-.Орта-чаир", който ще се
командирован
в
София,
като
разупотребя
при
рязане
на
дърва
в
утока
н 3 ревизионни шахти,
и 10 метра ленен плаг широк 1
гледахме
тържната
приписка
за
пропожарната
команда.
3.
Поставиха
се 4 капака
метр по 42 ла. метърът нужен за
изведения
на
27
юний
т.
г.
търг
1
1
.
Направени
10
дръжки
за
мешахти
из
града.
пердета и канцеларвита иа община
Приход от канализация 19884
та, или В1 ичко 1080 лв. които це по доброволно съгласие за достав- ди по иочистване улицвте, 2 дръжката
на
4
клекала
е
резервуарни
ки
на
йпетрутепти
при
работилни като намерихме за доста износни,
лева.
тръби комплект, 20 метра галвани- ницата.
ПОСТАНОВИХМЕ
зирана водопроводна тръба, 10 мед12. Направени 4 дървени рамки
III По пътищата.
ни спирална кранчета V* цола, нуж ча портрети ° 8 , /о е* см., за нужди
Удобрява тоя протокол. Стойно
ни ик направата на два клозета в те на общикат
1.; Поправката на моста в.-ста 1080 лк. да се инллатн на
приморската градина и на 30 ки.
13-.
.Зааочааи
направата
на
8
носта
,.Ваялар'«.
фирмата „Ппзар Паруш от § 8 . и.
м. цветни цаментои» плочи, от Р'.
црозорцн
и
10
врати
I
н,.и
14
см.
2
.
Лро.»ж^'
чнне работите по
3 на т. г. бюджет.
то преписка се . г ' ч л а , че на .р- за ремонтираното жилищно помеще
прана декг .«ната линия.
копкурептите: ние на лозовия, разсадник.
Замести. Председ: Ил, Христов гът са се Яа-лиг*
- ', ;
", По-р.>,вка н заякчаване ва
Член: Д-рН. Кочев Господин Д. Сотнр«0, Наум Моеков
14. Направени за закрепване мо- та ни.д канала при Шокара.
и Павел Хаджиев от Варна, от кои- ста на дековидпата ЛУ :>..-ирн „Шо4 . Поправка. па мостовете .:';;:-..-'. •
: . Л 7 6
то втория е дал най-низката цена, каре 1 т и Оолта , разни.--дх.1»иь^. канала ц. и ата водя щ за Д»Р
гр. Варна, 30 юна 1921 год. .
а ииенн: 1) За 4 клекги*.—
^ь м „ , » 0 0 4 и ... о 0 ; , -г.гци железа натг. *• «ица и .гЧ«Нрмитв н»
Подписаните тричленната комисия мек-. 3670 л. 2) За 23 метра та:.- , к о и и 5 жс.к.;ци грявгн
«I
„Т*рновжа*\ н
чшка

•

за дейноста на отделенията при общината

Техническа работил
ница.

Техническа центрад
I. По водопровода.

Варвенси Общински Вестник
"и.* овчи.''черва; и ]65 к. неирана
.'вълка'. Изнесено е за Цариград: 12о
к. овчи черва; 50 к. надейици; 50
19 до 25 септември 1921 гол. а. пеетйрма; 35 "к,-"луканки; 20
нърча и 180 оини. Ухапан и из.
"рМ «зтемата седмица в град- •пратен на антирабично лекуване I
% е*отобоВва е исклан следния человек.. Проверен е яейчквя доби
йдо едр — 1В7 глава и дребен тък, докарай на пазаря, слщо в
000 ?ши или всичко 996 глави всичка сурови животински произве-^
|ИЛ», аойто * дал 37867 кгр.-. дениа.Лекуван е всичкия заболял
'• През това време е бракуван общински добитак.
|й|ЩО»ев следния добвтак: во'. 1 глава, 68 кгр в 1 бивол от
, от ТиЪегси1оз15 8о1апа»1а и 1
!Я от 1* *ГР- о т уапо1а о1епоа
1
' еевчво ;• 3 глави добита в от 146
от 25.1Х до 6-Х 1921 год.
• месо.
Црисаст- Исяраяи Сто&ност на беа-1
нв.раян 1
„;ЙЧ1.Й11 заклан добвтак е пре•У1)ЩИ
безплатно •латно
.парчета
1
ллца
варчета
н преде и след клането му
лева | ст.
давени са 18 ревизии на - ра25
члви.ците и магазнните| в които
преработва и иродава месни коя26 66
443 211 50
»и и 22 такива на общмн; хали.
27 52
407 203 50
невепо е 5339 литра млеко. Кон28 90
834 417 - —
1уваио е 28 литра млеко уводот което 8 литра се унищо29 100 1913 456 50
на самото место, а 20 литра
30
73
805 4 0 2 50
,101818 в градското смуолопата1 97
763 381 50
., Саставдни са 6 акта на нателите млекарв. Прегледани и
я
л '•
д е
2 н е
.ци свидетелства за износ в
3 145
1394
697
чпността на Царсгзото на сле4 93
484 | 50
1У75
у сурови животински произве' 80 кгр. сухи говежди черва,
аз
н и ! я
5 п р
1
броя говежда, 31 броя бивол6
кокс, 8923 броя овчи кожи и
броя сухи агнешки кожи.
кино: 461 6543 2366 I 1
онстатирзни с ъ Н бесни кучета.
1
*.
й«в са и азнратени на антинше лекувапе 1 человева. Прое всичкия добитък докаран
шара. Също и, всичкия сурови
юганскв произведепвя. Ходепо е
патя в градското землище по
>ш на общинския доблтав. Ле1. Бивол от средна пор. 3500 л.
е всичкия заболел общински
2. Биволица от ср. пор. 2000 л.
3. Вол от местна порода 3400 .л.
4 . Крава от и. порода
3700 л.
26 сеитем. до 2 октом. 921 г.
5. Крава от н. подобр. п. 4000 л.
рее 18тев1ата седмица в гр&д6. Кон от местна порода 2600 л.
скотобойна е изхлан следния
7. Кон от подобр. порода 3000 л.
и: едр—192 глави, дали 16902
8. Магаре от ор. порода 409 л.
месо, или всичко е нзклапо
9. Катър от ор. порода 1800 л.
«дребен добитак 1018 глави, 10. Овен обикновен
500 л.
са дали 51660 кгр. месо. 1 1 . Овце обикн.
500 л.
това време ех бракувани и 12. Коза обикновена
400 л.
^ожени: 1 вол от гноен плев- 13. Козел (арач)
400 л.
42 кгр., 1 вол от ТаЬегои1ои18 14. Свиня ОТ 70—80 кгр. 1500 х.
'«ай, 26 кгр, 1 бивол от Та 1а. Прасе от 3—4 м-ца. 120 л.
кови 1осаЦва1а 62 кгр., 1 овен
ПТИЦИ.
«по1а о1ша 16 кгр. и 1 овца
,й
оен плеврвт 5 кгр. или всичко
40 л.
1. Патка (Гасва)
Држено 161 кгр. месо. Всич30 л.
2. Патица (юрдечка)
•шан добитак е прегледан аре21 л.
3. Кокошка
•; след клането му. Направена
— л.
4. Пуйка (нистрки)
16 ревизии на работикннците и
МЕСОТО.
-виге, в които се преработва
20 л.
Мава месни консерви и 14 та
1. Говежд, месо
22 л.
ва градските хали. Проверено
2. Телешко .,
22 л.
>07 латра мляко. Съставени съ
3. Овнешко „
— л.
•«* ва млекопродавци, които
4. ААгнешво „
25 л.
аат уводнено млеко. Конфа5. Свинско, месо
34 л.
^но е 29 литра млеко и се пре6. Сланина иреена
в
40 л.
градското сиротопиталнще.
7. Сланина еоленя
45 ~.
8. Шстарма гоаежда
*е".»на съ и издадени евнде-»** валювое в вътрешноста на.
МАСТА.Г
-^ого на следните сурови жи40 л.
-гка произведения: 320 броя
1. Свинско маело (топено)
Враве
масло
(
„
)
50
л.
•а* *о«и; 1133 броя биволекн
2.
50 л.
> 1И30 брои овчи кожи; 60 • з . Овчо маело ( „ ;

^терннарно отдв:^:,.. ление.

Пералня.

Пазарни цени.

'

«

.

.

,

•

.

'

,

.

_

4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
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<
Червиш (лой)
*гъ&сйЗй л.
Млекото (пресно)
Сирене небито
.Кашкавал балкан
Балкански
Яйца сто
Ориз Пловдивски
Чуждестранен
Италиански
Маслини
Захар на квадрати
„ ситно (торби)
Сапун ва пране
Марсилски
Тон кам. ваглища
Каменни
„
Кола дарва
Тон дарва резани
Морската сол -

9
"••

!>

II

3. Кафето

ХРОНИКА

чават: 6гг стопанисването на общ.
зеленчукови градини, общ. тричлева
комисия е решила, те да бадат да
дени под наем, като ва тава се про
изведе тарг. *
Работата около .постройката на
дековилнат линии варвн усилено. Да
дени са нарежда и на работата да се
усили повече, за да може да се
искараа кам края на месеца.
Министжржт на вжтр. работи е
утвардил парвня допалнителен об
щински бюджет} представеи от тричлената комисия.
Тричлеката комисия е наредила
раздаването безплатно зеленчука на
бедните граждани от крайните квар
тали.
• В сноро време ще започне пре
насянето на дарвета от общинското
сечище. Дарва ще бадат раздавани
и на гражданите с бележки от аген
тите.

Трудова работа. Трудоваците от
I трудов набор прода.?жават да ра
ботят патя, който води от аквариу
ма покрай морето за морската гра
дина.
Трудоваците са разделени на две
група. Парвата група е изкопала и
насипала 900 а м. ираст, а втората
— 1259 3 м. — в«ичко 2159 а и. в
разстояние само па 26 дена. Като
се вземе предвид, че времето пре*
тези дни саваршенио неблагоприятегвуваше за работа, показва, че тру
доваците са работели доста усилено.
Пресметната работата им по 30
Изказвам Вам и на Варненци
лева дневна надница вазлина на
най сдрдечна благодарност.
69750 лева.
ЦАРЪТ,
Повикани с « . 5 0 души от Варна
- Раздаването на избирател, книж
за нннапредна трудова работа, кои
ки е вече започнато. Агентите на
то са предадени на техническото
всеки участак раздават книжките
отделение при Варненската градска
на гражданите. Която от гражда
община, които що работят на дените обичат, могат да си получат
ковнлпата линия за доваршването к
книжките и н общината от участа- по вазможност но-своро. За забековите агенти.
лезване е, че от повиканите} за та
Пред вид на големите разходи и зи цел, са се явили много малко
малкото ползване, които се Полу: на работа.

На телеграмата, отправена от
председателя на общ. Тричлена
Комисия гн Пекарев до Негово
Величество Царят по случай вжз
шествието на престола, Н. вели
чество е благодарил с следната
телеграма.
Господи*у Пекарев, председа
тел общ. Тричлена Комисия,
Варна.
„С особена радосг приех лю
безните благопожолания по слу
чай днешният ден.

Ю

ВИЛЕЯ

на поета Цанко Бакалов Церковки.
Окражния Училищен Инспектор е изпратил следното барао окражно
до г. г. директорите па прогимназиите, главните учители, председателите
на училищните настоятели и кметовете.
На 16 октомврий т. г. ще се отпразнува тридесетгодишнипата от
книжовната и културна дейност на иоега Цанко ЦерКОВСКИ, сегашен министар на обществените сгради, патищата и благоустройството. За тая
цел се издаде н „съответен'позив, и който като се иетакват големите васлуги на ноета ва нашия нарил, апелира.се кам последния да укаже
нуждното внимание и признателност, като в са що го време, прояви както
бе случая при чествуването на народния поет Иван Вазов в готовност
да подкрепи поета и материално Защото, отдал душата си ва нррода
творил и продължено на 30 години за него, служил му ревностно н е
увлечение със сгоето поетическо
-рчество, поета заслужава, както
обичта в признпелно-гта, тай и мат1.,.,.я.ш.пг подвреиа пе народа. ПоеДЙЯНИДТ и в то
лучай трябва да нреяпи свьлте чулства. Ц"«._л1;. ва
й^е'.'1 и да ги подкрепи материялно, като се отзове с готовност кам ....<д;ката за коята е дума в позива.
Каго явявам това на г. г. Дирсвю; •.'!" па прогомнавийте, и глзвните учители, сагласно 1\ ди.... Л» 21203 от 2.VIII т.- г. и теле- амат» Л Л8327
'. IX т. г. м-. Л^чуси ч-гвото ьа Народното ^освещение поканвай I. ла мнд.-.шт елитните нор кдання.

Варвовс^в Обткнеди Веетииъ

Отрлцщп* 4

, I..Да употребят най големи .старация ва да оповестя? ва позува и
д*» разяснят ва населението внач,шието на дарението, та да може и на
рода 'да, се отзове е нужната готовност и. да даде своята морял па и ма
териална .золкреаа. ' \ .
'
2. Да вземат незабавно всички необходими мерки, за да се разпро
дадат между учениците и народя, изпратените чрез инспекцията от Ми
нистерството на Народното Просвещение две книги за Церковски.
В. Да наредят в дена на чествуването — 16 Окгомври т. г, да се
уетроят е. вход утра, забави и вечеринки в чест на юбиляра, а на 17
същия креещ през един от последните учебни часове да се държат бе
седи на учениците ва значението на юбиляра и неговите торения.
4, Сумите събрани- от даренията,, от продажбата на книгите и ат утратау. забавите и вечеринките ще се внасят в окръжната училищна > инс
пекция. ' . . . ' . - • . . • • • •
. ..
.; ..

Варненско Градско Общинско Управление.
••№ 25827 о

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Варна.6 октомври 192 Г година.
/'
Обявява се на интересующите, че..в. канцеларията .ва Варнен
ското окръжно финансово управление на 18 Октомври т. г. в 9 часа
сутринта ще се произведе търг по доброволно съгласие за доставката
на следните материали нуждни за общинския театр:
1. 160 метра американ 1.05 широк;-2; 80, метра. плат панама
(тъмно зелена, оранжева, тъмно, кафяна, черна, синя, бордо и крема
ва; 3. 6 метра плат копринен (бил и. червен); 4. 65 м. басма (по
приложените цветове); 5 / 1 6 м. муселин помучни р/ши цветове;. 6.
50 метра разни ширити; 7. 5 дузини макари (бели, черни, червени,
сини и, кафяви); 8. I дувина секретни копчета (бели черни); 9. 200,
кгр. мукави но образеца; 10. 8 кгр. циневайс; 11. 2 кгр. желта бс»1;
12. 2 кгр. бордо боя; 13. 2 кгр. зелена боя; 14. 3 кгр. охра боя;,
15. 4 кгр. еиня боя; 16. 2 кгр. пинобр боя; 17. 3 кгр. черна боя;
18. 2 кгр. кнфяна боя; 19. 2 кгр. английска червена боя и 20. 4
кгр Туткал. О приблизителна' стойност 10000 лв. Залог се' изисква
1000 дева. ..-., '.,-•
/
Желающите. да извършат-тъзн доставка, могат да узнаят усло
вията, вида и образците всеаи присатствеп ден в общинското управление.,

'
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1

I.

2

II.

3

Ш.

4

IV.

б

V.

57

26

Свидетелства
за само
личност

1

ш1

19 —

8 ' «33
2 Й «и ои ^«
3 *

н

°

» * ГО

м

Ц в -.
Й • "

ш

м -. с* вя
8 и** ВЯ

& Ф Ш

359

Колос„' . . ... .,,-"•
Ечи^иг*'"'-';'"^^;-'

199,
2.04!

340
277

26
36

МИСИР

.•

. Л ^

Овес
."
Просо . VБоб 100 кгр.
Ръж
Рапица

. "'"
. "".
.

5151
260!

515
360

64
2

Фий .

.

.

34Г

Разни леща. 100 кгр.

на 20. ! Х 1921 година.

;

на 22. IX. 1921'тодина. ••

. : ' - • " - , •

..«V

-•-••.
на 24. IX, 1921 година.
°/» К. Жито 400. .308 'лв. хл., 20 кола; Мисир 286. 212'
хл... 2 кола; Овес 275 110 лв. хл., 1 кола; Боб 100 кгр. 504.

Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните болести въ п
от 21 до ЗО'ГХ-920 год.
п.,,",,,,
ЬОЛеСТИ

И
а>,

& •» 8

а ш н о • Е
5
•* м « О

>» й й

• «а.

5

52 189

21

15

28

188 143 136

94

95

27

26

72

26

416 372

45

20 300

17

30

48

50

3
—._

245

96

!3 147

*15

28

77

16

9

90 123 230 • 1 0 1

*в

1230 660 480 179 775

543

на 23. I X . 1921 година. .
°/. К. Жито 378. '^91 лв. хл., 9 кола; Ечмик 318. 191
3 кола; Мисир 286. 212 лв. хл., 5 кол»; Овес 280. 112 лв. п
Боб 100 кп). 495. 12 коли.
* . . . : , •

М

в,

24

90

411

'Житс""" г-'" "V"

о/0 К'. Жито 375. 289 лв. хл., 25 кола;'Ечмик 315. 186
2 кола; Боб 100 кгр. 490. 14 кола; Леща 420. 1 кола.

се

•и

*
ВЯ

10

29 210

VI
2
3
4
.5
6
7
- 89
10
11

--•'

44

323

лева ст

.

За Председател: А. С Леонкев.
Секретар: Ив. Касабов.

Сведения оо
разви пре
писки

о
я

Градски
участък

Числото Вг
яа ко;колата тог

Жито 288 -лв. хл.,. 21 кола; Ечмик 185 лк. хл., 3 кола; Овее
Ькола; Боб 100 кгр. 470 лв. хл , 25 кола: Ръж 190 лв. хл,, 1

•0'бавява.се на интересующпте, че на 25того в 10 часа сутрин->
та в канцеларията на Варненското окръжно финансово управление,
ще'се произведат търгове- но. доброволно съгласие за доставката на:
а. Медивамепти и др. превързочни материали за общин. аптека
подробно озпачепи в списъка на тжржната преписка. С приблизителна
стойност 33718 лв.
'•'•.--••'.
.,
б. Един струг за общинската техническа работилница с размери:
2500 мг м. растояние между центровете,- 350 м./м. ширина на легло
то и 260 м./м. дълбочина в леглото. С приблизителна стойност 49000
лв. Залог се изисква но\10*/о в банкови удостоверения.
Желающите да ги доставят, могат да ирегледат тържните книжа
всяко работно време,в канцеларията на общ. управление.
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Ж 25975

гр. Варна, 7 Октомври 1921 год.
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