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НА 01ШВЛЕНИЯ НА Ш ид* IV СТРАНИЦА:
вфицяадяи: на дума по 50 стот.; игдашие, дата м
подпис по '260 длаа.
Частни; на дума ялк на ки. см. по I дема.

В.ичко що се отнася аа веетняка да «е яанраар.
до редактора кметството — Варна.

На 1 кдм Н «трамяца — удао*но.
тл*ш

За изборите.
Жа 23 т. и. ще ее ировваедат
юри га общински сякетници. Каке извее т о вторите бака насрош за 2 октомври, но поради тех.чесяя неудобства се отложиха ва
*«ята дата.
И-;<к>рите ще се произведат по
ацав, камо' е ставало до сега.
|р се янбират НО души Варненски
аждавв за Общансни съветници,
душ», еасгавляющл Блягар. учи-

II уч. ул. „Ше1новска.и
б, Секция — Зала Слединение,
III уч. — градската градина.
IV. Итбврателкте от четвдрта
Стара СвКЦНЯ Ще гласосодапат в:
а. Секция - Еврейското учили
ще, 'III уч. ул. „Дебарека,"
б. Секции — турската прогим
назия „Руджне", !1 уч. ул. „Габ
ровска."
»\

V. Избирателите' «т пета стара

Секция ще гласоподават и :
души членове,- са;стайдян)^ци• '"' п. Секция — етонаневою учи
ьлгар. у щно настоятелство в лище па д-во „Майка," III уч.
срещу Юнашкия салон.
•лата „Сее Севмес"
б, Сеяц.м —«градско! о Смрото*
наборите* т$а-- 1«5щ.- сакегници
вземат участие всички Варнен- пжллищо. лад ножар, коиан. IV уч.
VI. Избирателите ог шеста Ста
граждани заинсани и ввбнрателра
СвНЦИЯ ще гласоподават в:
с
сиясацн
или
но
право
казано
^
редни като граждани на града
а. Секция — училището К. Ара(риа, бе! раашкА па народност. бадешв, IV уч. ул. Стара Нлянапа.
.В яворите за училищни настояб. Секция — училището Антим
и,, съгласно чл. 96 буква Б. от I, IV уч. ул. Сгара-Шаиииа.
*ояа за Народното Просвещение,
VII Избирателите от седма Ста
1-участвуват избирателите с&МО ра СвНЦИЯ ще гдасеиодаваг в:
а. Секция — училище „Св. Ме
' българска народност с изклюа«е па турци, арменци, евреи я тоди" IV уч. уд. „Втдислая."
б. Секция — училището „Св.
«рая, Избирателите на махалата
кс Севмес • ще гласуват отделно Наум", IV уч. ул. „Владислав."
VIII. Избирателите ог осма ста
«училищното си настоятелство в
*нещеняето на четвъртата стара ра СОКЦИЯ ще гласоподават я:
а. Секция I ка гр. амбулатории,
^ЩВЯ а именно: в .,А" секция —
ДреВското у-ще III уч. ул. „Де- V уч. ул. „Нишка."
б. Секция — училището „Се.
•.рска'1 и „В" секции в турската
1
Сава
II" V уч. ул. „Мнладпнова"
Нтямназня ^Руджие ' I участък
и
„Соколсва."
и „Габровска.
IX. И8бирвтеляте'от девета ста
|Сноре< едно сиециално поетановЯ«е ва Варя., общ. тричленна ко ра СвНЦИЯ ще гласоподават в:
а. Секция — уч. „Се. Саеа-Аикал, гласуванията ще стават в
геларв" V уч. до царкввта „Св/
идвате помещения:
* 1. Иабарателяте от първа Стара Петка," .
б. Секция — уч. „Апралов" V
ЙЩМ ще гласуват в:
[а. Секция — общинската боляя- уч. ул. „Оборище."
X. Набирате от десета стара
• „Параскева Николов" I уч. ул.
секция ще гласоподават а: .
Йарашкеуа."
а. Секция — Татарското учили
-.*. Секция •— бившето гржцко
ще
„Авизие," IV уч. ул. 12 а 13
алаше I уч. ул. „Св. Атанас",
линии.
*Р * 334.
.
•
б. Секция — уч. „От. Паися!",
Ц- Избирателите от втора стара
IV
уч. вад халите.
йиМ11 ще гласоподават в :
Тая
избирателя, на които влаж
*. Секции — училището „Сулмните
восят
тви ивиер (вечетво чи
^ П уч. ул. „Слявиица."
сло}
ще
гласуват
в помещението на
;*. Севцая —- Окол уоравлеяио,
секцията
буква
„А"
и обратното
П. ул. „Сливница."
тая,
конто
на
кявжкате
са чифт
Ш. Иабирателите от трета станомера
ще
гласуват
в
помещението
• секция ще гласоподават а:
>. Секция — уч. „Цар Борис", ва сещвята букаа „6", в която
щно настоятелство в гр. Варна

•

принадлежат.
Ивбирателяите квижки ее уешеяо
рвалвгвт, след два — трч дим те
ще бядат окончателно раздадена от
учасгаковите яггати. Ако обаче, не
кои избирателя «е получат волжки
те си, те грабна веднага да напра
вят справка н вземат книжките си
от общината, или в дена на избира
от секцията*, кхм която принадле
жат буява „А", кядето специални
общ служащи ще раздяла? недораздадените до тогава книжки,
Гласоподаването по закон е за
дължително. Негласувалите ще се
наназват с предвидените в занона наказания, т о защо венчнк
граждани, за да не попадат под
ударите на закона," трябва дасв
явяг и гласуват на 23 того. н

Лосшановленкя
Л 79.
гр. Варна, 1 юли 1921 год.

квяхуренцяя, веляага след утаъраиеняега ма ясемяигв условия.
И. Насголщего шктавоалеяие *едяо с специалните ПОСИНИ уелоияя
да се кзяратят иа г. ааряея. «кр.
упрамкгел з* гтя*рждеаяе.
:-1амест. иредсе*. члена от трмчл.
клииеяя: Илия .Трясша

Члея: Д-р Н. Ночеа
.^ «0
гр. Вариа, I юая 11121 го*.
Трачл*-ялата комисяя ма варнен,
градска община, а състав: нредсед.
Юркап (К-хареп и члеиове Д*р И.
Вичев и инженер Илия Христов,
като вле иред янд, че а» обичая
всяка година, се дават цоз»олит11»я
иа хгганпцн граждлми да ибараг
липов ц«ят м • драечегата т ули
ците иа града срещу ааилящаце иа
иввестна такса, по поради обстоятелстоого, че ааоаги това е ямадо
.<а рсаулгат карта нето ме само иа
клонове, на ш счупваме кацало яя
драичетата.

ПОСТАНОВИ:
Подписаните тричленната кч.мяДа се прекра.н вндаването щнл
сяа иа варнен. градско общинско
тая година, як т< млятелн» ха бра
управление, и скегл»: на председ.
не аа линов цвят, каш о<1щиаата
члеия ог трячлепяата комисия Илия
сама го набере мре* надничаря, ма»
Христов я члена Д-р Н. Вочев, в ети от градски грядинлр, след което
отсагствиетп на председателя Юр- нресно набран да се продава на
дая Иекаре», който е но служба кц- гражданите ио един килограм на
мандярован в София, като разгледа семеаство, срещу заплаща яе иа 10
сцецнадвмте ноемин услоаия за от лв. ма килограм.
даването на предприемач доставка
И редееха гед: Ю. Иекареа
та ма формено облекло аа общия.
Членове: Д-р Н. 1>очев
служаща в равните отделения през
Илвя Христов
я. г. чрез търг, с тайна конкурен
ция, а именно: 202 шинела, 20в
куртки, 206 панталони, 206 фу
гр. Варна, I ший 1921 год.
ражка (шааки) 60 чифта цярвули,
Подписаната —• тричленна комв2 голака — годями кожуси я 28
свя
ва Варненското градско общин
качулки от илат — мостра, от ко1ско
управление,
ааместяик Предсе
го е пряложеп и*м пвемвиге усло
дателя
Ил
ял
Храстов
и чдеяа Д-р
вел. Комисията като ме пред вяд,
че преда настъпването на вамния Н. Бочев в огсктегввето на Пред
сезон ще трябва да се вабаав това седателя Юр. Иекареа, като разгле
сблекло, от което се яма веобходи- дахме протокола от 4 того ва комасяага, която е клема в сиазаряма аужда.
вЯве е търговеца Александр Храс
НОСТАНОВИ:
тов а е купила 61 влечена метля
1. Удобрлва еъставеимте специ ва общвд ските нули в но 1*50 лева
ални поемяя условие аа отдаване едната метла, коята цена е доста
ва предприемач доставката иа «Ьор- ваносва ва общаиата,
жено облекло ва общиясаяте слу Н О С Т А Н О В И Х М К ;
жащи, иа воято се полага такова,
Удобряаа токи оротокол. Ст»1я*Скато търгът се произведе с тайна

Отрлница 2

Рро| ц

Варневек! фтЗщивскй Всадтшк

ЯЙ е^ужба в Сс)ф1,»,*ари рааг^»..!
%"& г>й метлите З.ЗВТ-^ела^.тГ"'^*!!-"" Ш и : - А т а н а с ~&ЪГ Макс* ЛШ ' * » "8»8ю"търг са ее явила к^ху- не преписката^ по • претеип»»^ ,„1
плати на Алгксаидр Хрьстов о т § Г ш д а о е е н е т и и и дим»*ет. * • » ) . рентите:. Ангел Вачев п р е д а т е л жителите ' на^•'&• '~„%*?*1*ц*...1к^Л
4
и;
Т п,
Ли1Х--:г.#.Люкщег.у^'-^г*:% за куб. ш-гр чаноим .-талпи;? И « я : Н» Ванка „ О ^ е е т н о ^ ог Варииоколяй, за да/ им ее позвол» .1
В
Върбаиоа ЬЗ ли. . « «*«п кгр. оо& : ф а н д а р т ^ ^ ^ Ш
^
3*и.'; председател: Ил.-Христо». Охра и Васил Боядев 49.-ли., еж 1 Ьт които 'банка. ,,ргеч?ег1.о"* пред прекарват добитъка ей за вою^г
ложвла иа8-в-ноеай цени и* обща-, на. Девнеискчто езеро, нрез' о б ^
4; ,П Члена ( и ) : Д р Н. Шчев.г
.кгр.: безир и
•'/< '/
':ф- :.".,. ;'
ливади в" местноста „Иевнерд^цЕ
вата — 4-96 лв. ва един кгр.
" 3) Йа ••'доставката на 10 тона
2) За доставката на 10 кгр. ио кояп/ назначената с заповед =
А* 82
първекачестяеии каменни иъглищаКИНИГИРИД; 140 листи- ШКУР председателя на комисията Л I?!
от Тревненската вана яа копач»,
гр; Варна, 5 ший 1 9 2 ! год.
КА; 5 кгр. ИАДЖАК; 100 кгр, § И , комисия е обходил* 'меетв^!
иуждни за общинската техническа.
КОНЦИ и се е произнесла, че врем?аио|(|Варненската;', градеко-- общинска работилница прел н. г. иа който ВАЛВОЛИИ; *200 кгр.
-тричленна комисия в съсгав:,.. Зам. .. търг с» се явели коикуре«твт*'_: Ва- (павлн); една дуаниа ламбеня--СТА же-д» се позьоли пашата и отл "
иредеедател И.:жмнер Шмя Христов -енл Ковдев,. Филип Христо», Атанас ИЛА- Д М 5 я два брол ФИТИЛ Л* нето иа добятакв. аа водоиой. "
м член Д-р Н. Бочев,' иато разгле- Хр. Венко», Иван Караиванов и- •15 — нужни аа общинската елек като общаиата намери това з» № 1
дахиз заявлението. Вх. .М. 19529 от '•Диавтр Нацев, от които иаЙ-яамоу- трическа централа 'през н. г., «а можио, за да «о;«е правилно д« А
&. VIII т. г. на Герчо Димитров ни цени за общината е дал Ичаи които предмети не се авиха конку-- издаде каквото н да би.ю решещ,!
без ущърб на интересите па сбщц[1д|
бивш общински финансов агент, с Каранию.ов по 1200'ли. Щ 1 'той. ренуя н .
което мо.ш д» му б*де освободена
3).'За доставката на 10 куб. м.
Вследствие' на юреачложеного м
ПОСТАНОВИ:
|
гаранцията от 2000 лв. предсгаве- като-се вееха пред егд сегашните ДЖОНИ, 1-5 с. м.•'-дебела и 'равни
ва ог него ва длъжиости му, като пазарни'цени на гореизброените ирн- размери дллжина и шврочана; 3 куб.
Постоанното црнсътствае н» й|
межме пред вид: че от иаиравени иаси и материал», комйеагга, ,
и. ДЖОКИ 3 с. и. дебели и 10 *уб. щицата в «гъстав: членовете щ т|Л
те проверки в финансовото отделе
•м. ГРЕДИ 12/13 с. м. до 2 0 / 2 0 - членната комисия нвженер Хрми»
ние нри общината ее установи, как- х
ПОСТАНОВИ:
е. м.-•широки е ркани разигра дж.1- и Д-р Бочев члена от гражданели!
ЕО бигшнш. финансов агент Герчо
I. а) Да ее утвърди тарга ва дос живн, нужни аа общаиевиге зелен комитет при общината, Иван Д<.|Дами-трои иема задължения към обтавката ::а 6000 ,к'гр. бришио тип чукови градини през и. г. и а', кой коп ,да отидат на . .самото мес« -»
щинсиата'- паса, съгласно> с дадено •>
влрху Иван Влрбанов по Ь.'И лв. то ч*рг са се язвли конвурентите местноета „Пейнерджик",.за ха аро-|то миенке. от контролйора при об
за един к.р.; варху Фалип Хрвстов ^-Атааас Хр. Кенвов, Диммтр Иацвв, вердт и се. ировзнееат »а ероки-=
щината Т. 1'дев,
доставката и» 1500 кгр. пшеничен И*ан Варбанов, Иван Цацег, Нес който моа^е да ее позволя ..штщ
1 1
булгур но 5,40 л. жгр., нърху Иван тор Йшев, Милан Петров й Михаз и водчпоя на'добитъка на .седни *
Р Е Ш И Х М Е :
Върбанов 200 агр. агг.ешхо месо Михоо всички от гр. Варна, от кои от с. Зг:евдицч1 и 'тоя ва щщ.
Да ее освободи гаранцията от но 20 лева кгр. а ио отношение то ний-нзносва цена ва общината скотовъдци, ионеасе върху тен ерли
2000 ли. пи бившия общински фи свинската мас, канената еол и оце дадоха: Малан Петров ио 1843 ля, назначената с заповед .'б Т 30 114
та тирга дп ее не утвардава, Цо •еа-куб:. •мГ. от трупната 10 куб. м. комисия, е осталила да се провал,
нансов агент Герчо Димитров.
неви. добитите цели са ио' паеохк. даски, Атанае Хр. Веиков цо 1644 се общината. '.. . •
от пазарните, за които предмети д* •лв. за куб, м. от групата за 8 ятб..
Прение , от инек^щето да се и•Л8з'•;••.-.
се обяви нов търг, я до произвеж м. длекн я ио ; 1 3 5 лв. уа куб. н,' прати на г-на В;фиеи. олр»1И|-.
* 1р. Варна, 6 юлв! 1921 год.
дането на такл.в за удовлетворение греди,
управител, за утвърждение.{
нуждите
за
храна
на
работниците
. Подписаните съставляющм три
- В с л е д с т в и е на гореизложеното и
Предеедатедствующ: Ил. ХршГ
членната^ - комисия на Варненската от зеленчуковите градини, да се ку дато се взеха нред вид сегашните
,
л ., „ „ Члеаовег Д-р Н; Б?к;
ГраДака Общ. в състав: ва Пред пят нанраво от павара но еназаря- пазарни цени на гореизброените ма
седател — члена от Тричленната ваие 60 кгр. свинска мас 160 кгр. териали комисията
'•:•"•'
-^86
.
:
комисии Илия Хрмстов н члена Д-р каменна сол в 100 лвтрн оцет.
П
О
С
Т
А
Н
О
В
И:
Н. Бочев. в отсътствието на Пред
б) Да се утвърди търг* по дос
гр. Варна, 9 юли 1931 год. •
седателя Юр. Нехарев, който е в тавката на три куб- м. чамови тал ) 1.""а.'Да е'е''утвърди' тарга аа
командировка в. София, като раз-, пи 0 е. м. дебели 2 1 е. и. широки доставката на 2 0 0 0 0 0 кгр. Газйол,
Варненската градска общик».
гледахме т ъ р ж н а т преписка зи и 5 тетра дХлгн върху Атанае Хр. ; върху банка „Отечество" от Варна, тричленна комисия в състав: 31 _
;
произведените на 4 юди т. г. тър- Кенвов по 1820 лв. куб. м.; вар- / аредставлявана от Ангел Качев от Председател Инжиаер • йлиа %-Щ
гове ио доброволно съгласие," а ху Иван Варбанов по 83 лв. ва 1 Варна по 4 * 6 лв, кгр. (четнрале- тов и член Д-р Н. Бочев, катор*
именно:
кгр. воя Охра м въру Васил Кон- ва и деветдесет и шест стотинки). гледахме заявлението Вх. № 1980.1
;•. 1) Но доставката на 6000 кгр. дев по 4 9 л. за един кгр. Безир и . б. Понеже на тарга еа доетавка- от 7 VII т. г. на Петр Пеев 6щ
брашно тип; 200 кгр. свинска мас;
в) По доставката на 10 тона та на Кинигиред, Шкурка н цр. не общииеан финансов агент с 1*|
1500 ктр. Булгур Пшеничен; 200 пхррокачествени каменни въглища са се явилн конкуренти на търга .моди да му бъде освободена• гарм*
кгр. агнешко месс; 5 0 0 кгр. камен от Тревненските мини, варху Наан не се е състоял, то тия предмети цвята от 2 0 0 0 лв. представев» \
него еа длъжноега му. Като езда
на еол; 250 литри винен оцет — Караиванов по 1200 л. ва тона.
да се купят направо от назаря но.
пред вид, че от панравенвте Щ
нужднн за храна на работниците
II. Настоящето постановление най-износна за общината цена.
верки в финансовото^отделение -,
от общинските зеленчукови градини, ведно с тарашнте - книжа да се нсеа дос
л в. Да се утвардв търга
общината се установи, какво И"
ва който търг са се ивнди конку прати па госнодина Варненсни ок
тавката па 10 куб. м. даскн вършия финансов агент Петр Пее» рентите : Филии Христов, Иван Мал ръжен управител за утвърденне. '
/ ху Милан Петров по 1848 лв. куб. ма задължения ккм общинската
чев, Христо Пекарев, Симеон Ива
за Председател: Ил. Христов. ; « е т р ; - - Р * Г Атанас Хр. Кенков от са съгласно с даденото миение
нов, Иван Върбанов, Нестор Йонев
Варна за 8 куб, м. дъски по 1 6 4 4
всички.от гр. Варна, от които найЧлен: Д-р Н. Бочев. лв. 8а един куб. м. н 10 (десет коптролора при общината Т. ?•'
ианосии цени «а общината са дал»:
кубически метра) греди по 1135 лв.
Р Е Ш И Х МЕ:
Иван Върбанов 5.35 лв. за 1 кгр.
#84'
' , - '"•.'"' еа един кубически метр.
брашне; Филии Христов 5.4б за- I
Да се освободи гаранциат»
II. Настоящето постановление вед
гр. Варна, 6 юлий 1921 год.
кгр. пшеничен булгур; Нестор Йо
2
0
0 0 аб. на бившия община» г
но е тхржннте книжа да се изпра ;
нев йб лв. за 1 кгр. свинска мас,
нансов
агент Петр Пеев.
Подписаните, еаставляющи три
ти на Г-на Варненския ^ Окръжен
Иван Върбанов 29 лв. за 1 кгр. членната комисия ва Варненската
Управител за утвярждепие.
'
Зам. Председател: Ил. Хр!1
агнешко месо, Иван Върбанов .4.70 градска сбщвна в състав за ПресеЧленове: Д р Н. №
за 1 кгр. каменна соли Ивап Мад- дател члена от тричленната'комиеня
Зам. Председател: Ил. ХрнстОв.
чеи 10.90 лв. за литр винен оцет. Ил. Христов в члена Д-р Н. Бо
:у
' *1яеп: Д р Н . Вочев/
2) За с т а в к а т а на три куби чев в отсатствието на Председате
чески м. ча;ч1.й талии 0 с. м. де- ля Юрдац Пекарев, който е в когр. Варна, 9 юли 1931 год.
''•". . Л 85•''-'•*•?
бедн,^ 25 с. а. широки и 5 метра мнпдиро?:а п София, като разгле
Варненската? градска .',оби*»-.дълги, 3 кгр. боа Охра и 20 кгр. дахме 'гдржвата преписка за нрогр. Варна, 6 юли 1921 год.
трнчленна
комисия в състав:,»?
безир нужни за общинския летен
извеяените на 5 юлвй н. г. търго
Тричленната комисия на варнен. Председател Йнжнпер Ил. Хр"1'
театр, на който търг се явиха кон
ве по.доброволно съгласие, а нме- градска обсипа в съставГ предсе
и члеи Д-р Н. Бочев, като р»«курентите Васил Атанасов, Иван п я :
°
.....'
дателствующия член Йлиа Христов дахие заявлевветр Вх. № 1*»^.'.
Ъ/Ж*., Атанас Хр. Венков, Васил
на
РАЧП»ДП-В1*Т*
?00000
и. члена..Д-р Н. Бочев, в отсатст- 7 ю;т *• г, на ЙлняЖелезко»^
Копдоь и Икап Върбанов от йоито
яг,;. 1 А.Я1110Л нужен за общнне- вието на председателя на комисията общински финансов агент, с «гнов нзпосьи.. ценя за общнпата ; ,съ дата елеатрич, а централа за н. г. Йрдаа Пекарев, който, се намира
моли да му бъде освпбп»е'па аг
%
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ра. от 2000 лв. представена от
п за длъжности-му.-'Като.; взехме
•л ш , ч е " т направените-.. иро*
ни в фанавеового отделение при
аввй» се устаноки какво. ГниЖет фааавсов агент Илия Д,
II лема зедалженвя кам общвн.
самаено е даденото-' мнение
ювтролора при отщии.. Т. Раве
РЕШИХМЕ:
„а се освободи гараицвяаа от
д> лева на бившия общински фк•ов агент Илвя Д. Желязков
3»и. Председател: Ил. Храстов.
Чаеиове: Д р Н. Бочев.
. • ' Л 88

-;

гр. Варна, 9 юли 1921 год.
одинеаните трвчлеп пата КОМИСИЯ/
ирнев. градска община и еаирелседатед: Ю. Пекарев а
ове: Ил.. Христов и Д р Н Бо
ш о «зехме иред вид-, че нрм.та
градина е отгралеиа и
»а да се. оградя'е железен'гря-както о направена една малка
и. понеже един ногонеп|нетр
1» ограда ще струва кай-налсо
Ю лв., а . т а в а в грвлаж от 600
>а се намира в' оградата на ногробнща, която ограда е от'н пострадала и целил гралаж
разруши. ако не се пребоядиса,
ПОСТАНОВИХМЕ:
неето да се направи на гробв* ; ограда-ремонт, да се дигнат
.я железния грнлаж м каненплочи н се поставят на ограна приморската градина, а
«щата се оградят с зад, хакто
(градени гробищата в другите
Председател: Ю. Пекарев
Членове: Ил. .Христов
Д-р Н. Кочев
№ 89.
,. Варна, 9 юли 1921 год.
щшсаннт») — съставляющи гри
вата комисия на Варненската
:ва община в състав: заместпредседателя члена от трнчленхомисин Илия Христов, и члеЯ
,Ф Н. Бочев, в отсътствието на
-лседателя Ю. Пекарев, който е
«авдировка ио служебни рабоЕ
София, като разгледахме тхржпреписка за произведения на
)щ търг за продажбата на око-.
60 криви .жито, три вриди ечетрв жрини $об, ' Г к р и н а овес,
.крива просо и две крнну фий,
лай от мостри в житната бор*о«отр. количество па които
т оде се .сцредйи при измер'«•» и предаването, иа който ---.вг
", явили за 'наддаване Варпе.;<>
автел'-: Андон Анеетев, Иван
? в % Хрцсто Пекарев и НесНоаев, от които конкуренти най--, цеви, за един кгр. са дали:
' Лвдон Анеетев 3,12 лв. на
-10; 1,70 .'лв. аа олба 1,45 лв.
-То; 1> --. 1 !а фая-и
^
- Христо Пекарев • * 2,28 ли. ва
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еченака, 1,76 за овеса.
•-•;.• • ,
&.91
. » . ;,-.*
Комисията като »зе иред ввд гор
* ф . Варна, 11 юли 1921 год.
еизложеното, качествата ва храните
и свг»шнитег надарил цепя ио която.
Подписаните еъетавлающи три
се продават на борсата,
членната комисии при варнен. град.
община в състав председател члеиа
Г ПОСТАНОВИ:
от тричленната комисия Илия Хрн^
1) Да се утварди произведения стов члехоие Д-р Н. Бочев, отсатна 9 топо търг с които ее ирода-* ствието ва председателя Ю. Нехават ежбраните мостра от храни в рев, който се иамвра в щшкндярожитната бореа, вдрху Андон Анес- вяа в София по служебни работи,
тев от Варна, който е предложил като разгледахме ткржинге нрепинай-ввеокм цени за килограм а и- еки цо станалите на 11 того тармепно:
гове по доброволно сагласне, н иМеио:
») За житото ио 3,12 л., б) За
1) За отдаване на цредиркемач
боба но 1,70 лв., в) За просото по нанечатването на разна видове «ни1,46 л., З и ф в з но 1,60 лв. Вар- жа и бланки подробно озиачени н
^у Христо Пеаарев: д) За ечиника епнеака приложен хан таржната
по *2,2Ь л. и е) Зи овеса но 1,76 препвева нуадни иа вариен. гр»д.
лв. на конто храни количеството вде общинско управление нре^ н. г. насе събере съотзетствующата им се аечнтанв на книги сиоред дадените
стойност, след уткаржденис-то тарга. обраацп ва сметка па доставчика,
И. Препис от нактовщето поста на'Еовти чърг се авпли конкурен
новление заедно с тържната пре- тите от Варна: Иегр Миханлол,
писка да се мсиратя на Гсеаодмна Теохарм II- Желязков, Иван Аи.сВарненски окрхжеп унравним за лов. Добри Тодоров и Хр. И. Гай
утварждение.
танджиев, о.- конто най-последния
— ГаЗтаиджиив е дал наВ-ишосиа
Замест. П/)едеедател: И*. Хрнетоп.
цеиа — 7490 лв, (седем хиляди
Член: Д-р Н Кочев.
чстнресшщн и деветдесет) .*.е..а.
2) За проднжба ка една бс-зетоА: 9§.
паис?а пятка находища се в ио
гр. Варна, 9- юда 1921 гед.
карняти- команда при оЗщннаг», аа
конто на 1жрга се явиха коикуренТрачлсиита общинска комменя при
чите Янио Тапаляков от Варна н
Варненскита Градска Община в сае
Димо Алекскеи от с. Страшимнроио,
тав: зам. Председател Илия Хрис
от КОИТО иврвия даде (39) триде
тов и члена Д - р Н . Бочев като вле
сет и девет дева за патката, а вто
в пред вид, че заведующия водопро рия (36) тридесет и пет лева.
водното отделение с писмо & 227
Ь) За отдаване йод наем буфета
25 юни с. г. донася, че за сварзири общинската екотобобна ва вре
ване градския водопровод е дхржавме от сключване на договора до 31
яите ВОДИ „Кара Буиар" главно за
март 1922 год., който тарг пе се
да можало да се доволствува насе
състоя по неявяване на конкуренти.
лението от "IV градски участак е
Вследствие на гореизложеното, ко
било необходимо да "се купи една
мисията като взе пред вид сегашни
повратен клапан.
те пнварнн цени на прелистите,
конто има да се достивлянат и пре
Р Е Щ И:
дават и като панери, че те са из
Да се отпустнат 1500 лева от носни ва общинската каса,
кредита по § 24 п. 2 а с която
ПОСТАНОВИ:
сума да се !куцн искания клапан.
За извършване тая покупка се навI. а. Да се утвърди търга вър
начава комисия в състав: председа
ху Христо II. Гайтанджиев от Вар
тел Д р Н. Бочев, членове: контрона, 'за напечатвапето па негова
лйора Тодор Раев и главния юнхартия според дадените образци и
дуктор Иван Митев.
доставянието па равни видове кни
жа п бланки нужднн 8а общинско
Председател: Ил. Христов,
то управление през 1921 год. спо
Член: Д р Н. Бочев.
ред както подробно са озиачени в
списъка
приложени кай таржната
,
№ 90а.
преписка ва обща сума (7490) се
Подписаните — Тричленна ко дем .хиляди четирестотии и деветде
мисия на Варненската Градска Об сет лева.
щина в състав: Илия Христов като
б. Да се утварди тарга върху
заместник председател и Член Д-р Топаляков от Варна, за купената
Н. бочев,, в. ртсъаствнето на Пред- от нгго едва безстопанска патка,
еедателя [Юр. Пекарев, който е в находища се в общинската иожаркомапдировка в София, разгледахме
• ••• _;__.________•__,:,
протокола от 7 того на комитета по
трудовата повинност прп общината
с който проткол са определпи работ^-е, конто требва ла се «;зрабо, тят чре^ вренеинатч трудов? довннноет йрез 1 9 2 1 / 1 9 2 2 година и

яа команда за (39) тридавст и дв|*ет лева, коа»« сука иеднага да «е
еъбере- от него и внесе в общян»
ка*;а, като сащевременво му се вредаде патката.
в. Тлргдт за отдаване под ааи*м
буфег» при общмневата сно1«о\«йаа
да се счита вестаавл по неявяване
иа киакуренги, като се възложи иа
общаи. ветеринарен декар да доклад
ва ва каква нужда може ха се упо
треби този буфег.
II. Настоящето иостаиоалеяие 54._
_
едио с таржната
преписка
да се
язпратн на г-иа нарвеи. мфаж«*
управител.
ЗА Председател: Ил. Хриегоа
Членове: Д-р Н. Воюи
М 93.
гр. Варна 13 голи 1921 год.
Варненската
тл

п

градска

К1,И1 с

общанек*

в

^ ^"
» «я
еаетав: Юрдан Пекарев — Председател, Д-р
II. Бочев и Илва Христов — чле-*
1НМЧ- като взе иред ввд, 1) че сао|ч'л ЦК.ЧИЯ закон за облекчение, жял.
нужди тпеличееие иа наемате за по
мещение могато да блдат до 600
2 ог осетите цени иреа 1 9 1 6 год.
2) Даржаната е ваела общинско
то здание находлще се срещу ново
стронщни се Градски театър за Цеи-'
трална Телеграфопощенска Станцва
с поем -46800 лева, определен ат
бившата Варненска Жилищна Ко
мисия, действующа по силата на
стария закои за облекчение Жилищ
ната Нужда ио порна 300*/* уве
личение от средните наеми прек
1915 год.
3) Че ваиреки иеколкото преду
преждения кам управлението на не
щата да се увеличи наема според
нормите на сега действуващия ве
ков за Жял. нужди то не е напра
вило нищо, п напротии иска да се
сключи договор ва време от 1.1У{ДО
31.111 1923 г. по старите условия,
то за да се запазят интересите аа
общината, комисията
ПОСТАНОВИ:

ч

Упалнонощава общинския юрис
консулт да заведе иск иред надлеж
ната Жилищна комисия срещу Уп
равлението на Варпеиската Т. В .
Станция ва увеличение наема аа
заемането от последиото общинско
здание — от 4 6 3 0 0 л. на 90000 л.
Супи за садебни и деловодни раз
носки да се авансират по § 9 от
общинския бюджет.
Председател: Ю. Пекарев.
;Членове: Ил. Христов и
Д-р II. Б:иев.

тжмштшш -

за дейноста на отделенията при общината

ПОСТАНОВИХМЕ?
Одобрява тоя протокол.
Зам. Председател: '---.. Христо?
Член: Д-р Н. Боте:

ЛрхогасНгаур.-рс^улацоойо,

от 29 септември до 5 октомври т. г.
1. Дадени са 12 строителна ли
пий за постройки и огради.

2. Доварши се спимвата на иезакопво построените постройки в IVу«.
3. Издадени са скици за частни
имоти 9, ва съда Ю и нотариуса 7.
4. Ишъляеьн са 10 преписки до

Съда.

."•>*'5;-.:Съставени -«* -28 - иротокола Мате! Кара Симеонов, Търгоа.-Инне овднкм па явсгтяцеъгхвснг» чл. дустриалио. Д-во .Сила," Ялия Д.
27 • вт Законава Благоустройството. Нейков,". Игнат Трифонов от гр.
, 4 . Издадени са 34 позволителни Вариа срещу такси внесени в об
билети »а нови постройки на разни щия. каса: дв 88 77 срещу квит.
А* 41698 от 7. X* 1921 г. лв.
реивяти на етери постройки.
7. Неделени са 2 9 постановления 91*90 срещу аввт. 76 4 1 7 1 0 от
еъглаеио чл. 47 от Закона за бла- 7. X, 92 Г год./ ле. 17*10 срещу
гаустиойетвото яа аркчввне на на квит № 43189 от .8. X . 1921 г.
лв. 105 срещу квит. № 44758 от
рушителите,
•8. Иаахлнени са 33 преписки от 10. X. 921 год., лв. 300 срещу
общ архитектурен и регулационен ввит. Л: 4 5 0 3 1 от 8. X. 921 год.
лв 305 срещу квит. № 4 5 1 5 3 от
характер. •-•:•
'•'•
.' 9. Продалжава се ремонта на 12. X 921 год, лв. 3*60 срещу
настройката в лозовия разсадник квит. /6 4 6 4 0 6 от 15. X. 1921 г.
нужди а ва жилище па персонаеа.
10. Упражнява се контрол вхр1у всички сроежи из града.
. о т 5.1Х до 6-Х 1921 год. ; :

ет 7 октомври до 13 октомври т. п

.1

щ

Дерадня.

ршншКа рабошшпча.

Ври

Ваояеявм Общивижи Ведтж!*
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Стойност аа белИснранв
пмтао н е . р м н
безплатно
парчета
парчета
дева •- | ет.

.е

845 . 422' 50
78
" 1. Продхлжава направата на дарV
вената конструкция, пейки, врати й
782 •• 866
65
7
прозорци на вагоните на дековнл1052
85
'•8
вата линия и ремонта на общин
•. Д- ..д е
я
не
9
ския валяк.
526
678
' 2. Заварен главния ресор и пос
• 10- 56'
тавели 8 болта железни на общин
489 50
979
89
П
ската дезинфекционна линейка.
!
460 50
12 7 , 7 , ' 921
3". Продалжава направата на из
бори • котли и ва нуждите на об
щината,'
Ьим 445 3207 2254 50
4. Нарезайи 140 болта разни
разяери ва уеилване моста п р и
в Жокера" за новостроящата се декбвнлна линии; 3 болта за дхрводвлсхите теагяхи в работилницата и
3 ' б о л т за мотора при циркуляра
Движение на населението. През.
зарезапие дърва.
-* §. Направени 1 далта, 1 долна месец септември са уцряли 38 ма
гладилка,•1 змила ва работилницата же, 39 жени. Осганалп без майка
II 1 стонанон канепарски чук за 34 сирачета, без баща . 3 0 и крхгли сирачбта .21. .
водопроводното отделение.
6. Подковани 16 конски подкова
Жилищна комисия.' 1 жилищна
с 112 клннаи на коне о т . пожар
комисия е разгледала от 1 — 14
ната команда;
того 12 жилищна дела.
7. Направено 1 колело и' присНастанителната комисия е наста
тегиати 2 шипи па колелетата на
нила 40 семейства.
хола от приморската градина й по
Има висяща дела от ,3 — 4 хял.
правени 5 мотики, 10 тхрнакопа и
които чакат разрешението си. Де
4 лопати за схщата иринорска гра
лата са ва настаняване, размества
дина.
- ,-/у ..
.
не и наем.
'.*
8. Извършена поправка на 1 ко
ла аа общ. лозов равсаиник и проПостройката на дековилната ли
дхлашва направата ва вратите и ния вхрвн усилено. Релсите са сло
ирозорците за ремонтираното жи жени по улица „Съборна".
лищно помещение ва еащия раЗСаДСлед няколко дни почва разда
НИХ. •-- -V' . ването на дърва за бедните граж
9. Заварени 3 шини на кола и
дани. Всяки беден вражданин ще
1 стойка на помпа от пожарната
може да получи 1 тон дхрва срещу
вонапда и поправени малката и го
225 лв. Записванията ва дърва ста
ляма катафалки.
,'
ват при участхковите агенти в об
10. Направени 6 краста дървени
щината.
и една дъска ва нивилиране на нуж
дите на петно водно-канализацион
На 2 ноември ще ее произведе
ното отделение при общината.
търг ва продажбата на общ. прав
11. Направени 4 дрхжки за чу ни места между търговското у-ще
кане за работилницата и . 4 колчета и бирария" „Грозд" по шосето аа
ва стегаае циркуляра за разни дърва. Евксиноград морската градина.
12. Поправена една чифт кола от
Трудоваците от редовният тру
пожарната команда.
дов набор продължават-работата
13. Продалжава направата на
по направата на пътя ва морските
дърводелските тезгахи за нуждите
бани. Вхвиамерява се залесяването
ва работилницата и
на брега от кам стария канал, ка
14. -Равбпеаи и ерендосани ча
то крайно необходимо за укрепява-^
мов и лннов дървен материал като
не крайбрежието.
частвй ирръчкн от Пею Иванов,
Панайот Самсаров, Петр Николов,,
Командировай е в София члена

ХРОНИКА

от общ. трачленв» жоамчия архи •- Наредете да ее ашрк ц,
тект Леоикиев, като еаецаалвст по -ката дрехиуреждането на теа реголациава ва- Начала, на отдел, (п.) Иа;
:
цроои с я вето па благоуегройствот».
В о!щата джрвод. ТруДОм
ботллнице. в, Шумен се «р,^
разни, ковачееки, елесарем ,
ларски работи.
Главната Дирекция п » Тр№щ
Повяност извести на, че могат
На 6 т. «., в трена Търново— нужда да се дават на рабоц,
София е била открадната па Ма-^ дата наряди за неработна из)?
рил Ал. Цветкова
София ул. ог казания вид срещу цлаша ц
Булевард ;,Ф*>рдинаид" № 66 една на поръ1ха стойността иа коато
голема горна. бела дреха от дебел бъде всеки случай ио-изаосн!
ленен НЛЙТ гарнирана е светло си колкото у частните работвлщц,, ~
ва тънка ивица по яката и рвка- редете да се разгласи тога я д
ввте. Цветанова забелезнла, че дре населението.
хата к е открадната на втората гаг Началл.*па отдел, (п.) Ик. КР-3
ра преди София идяща от Тхрново.

Изработена е програмата от
граждански новите." пв етпразнуване юбилея на поета Цанко
Бакалов (Цврковсии).

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

Я 26445.

гр. Варна, I I Октомври 1 9 2 1 годииа.
Обявмса се па мнтерееующнте, че на 28 Октомври т. г. «
часа сутринта в помещението на Варненското окрхлшо фиш
управление ще со произведе тхрг . с лваа конкуренция «а оцл
нод наем иа (5) пет общински нави от 7 9 ' 3 0 0 декара в иет
„Руп«".5а време от 1 Ноември 1921 год. до 1 Ноември 1922
Първоначалните наемни годишни цеяи и валози ще се опрел
в деал аа тарга за веяка нива по отделно от таржвачя комиси
Натдаването става годишно на девар.
Желающите да ги наемат да се явят в определеното иреи
млето и натдават, каго наемните условия са иа разиоложевне .
' приехтетвен ден в общинското управление, а в дена на тхрга
тхржаага комисия.
•'"•'''1."
За Председател: Р.. Тананоа.
Секретар: Нв. Касабов.
- - О Б Я В Л Е Н И Е .

№ 26463.

-

гр. Варна, 11 Октомври 1 9 2 1 год.^
.••'-.• Обявява се на интересующите, че на 2 1 того до • 11 часа
. ринта в помещението ва Варненското окръжно финансово управ,
ще се произведе тхрг с тайна конкуренция за отдаване иа аредг
мач превозването на дървата за горене, които ще се добият от
сечища на общината.
Приблизителна стойност "на предприятието е около 400000
Залог се изисква Ю'/о в банково удостоверение.
Конкурентите трябва да се схобравяват наихлно с чл. чл. 1143 от закона за бюджета, отчетноста н иредпрнятията.
Тхржните книжа са на разположение на интересующите,
приехтегвен ден в общинското уаравленне, а в деня на тхрга
тхржната комииия.
3"а Председател; Р . Тананов.
Секретар: Ив. Касабо!.
ОБ Я В Л Е Н И Е

№ 26153.

гр. Варна, 8 октомври 1 9 2 1 год.
В допалненме на обявлението под № 2 4 1 1 8 от 17 септекв,
г. публикувано в бр. 149 от 3 того на .Дхржавен вестник", оба
ее на интересующите, че на 2 ноември т. г. в 9 часа преди -'
канцеларията на Варненското окръжно финансово управление ..
"Съединение*), ще почне да ее проивведе тарг с явна конкурс
за продажбата ва 86 праздпн общински места в кварталите нод
581 — 1 8 парцела; 595 — 1 4 парцела; 5 9 4 — 1 4 парцела;
' — - 1 2 парцела; 5 9 8 — 1 2 парцела; 597 — 1 2 парцела; и 600
парцела, които се намират в гр. Варна, между Търговското }и Варненското д-во „Гровд."
Първоначалната цена ще се определи от тържната комисия »
ва търга, наддаването ще стане ва квадратен метър.
Залог ее изисква 1 0 % , който ще се попълва веднага върху
битата последна цена на търга.
Шейните условия и тхржпнге книжа са ва разположение •*
тересующвте всеки приехтетвен ден в ханцелар. на общ. упраа-

Печатница на Добри Тодоров, Варна.

• за Председател: А . С. ЛЕОНКЕВ.
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