Год. XXXI.

Варна, 5 Ноември 1921 г.

50 стот.

Брой 19.

ВАРНЕНСКИ
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ИЗЛИЗА ВСЕКА СЪБ.ОТА.
ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III или
Абонамент 20 лева годишно.

'Официални: на дума по 60 стот.; заглавие, дата и
подпис по 260 лева.

Един брой 50 стот.

Частни: на дума или на кв. см. по 1 лева.

Веичцо що се отнася за вестника да ее напраща
до редактора кметството — Варна.

За I или II страница — удвоено.

Варненско Градено Общинско Управление

ЗА

но в е д

IV СТРАНИЦА:

жета, отчетаоста и предприятията
позволява произвеждането на тарг
и но кае срок,

ПРЕПИС
№94
гр Варпа, 14 юлнй 1921 година.

ПОСТАНОВИ:

Удобряват се еаставените специал
Варненската градска общинска ни поемни условия, за отдаване на
тричленна комисия, в еастав: Пред предприемач, чнетението на гр. Вар
седател Юрдан Пекарев, членове: на, за време от 1 VIII 1921 год.
Д-р Н. Бочев и Илия Христов, раз до 31 VII 1924 год. чрез -тарг с
гледахме заявлението вх. № 18254 тайна конкуренция,
па Алексапдр Иванов ст гр. Вирна,
2, Да се обяви сжгласно чл. 114
бивш деловодител при Общинското от закона 8а бюджета, отчетпоста
газово влагалище, с което моли да и предприятията тарг но спешност
баде освободепа гаранцията му от за отдаване на предприемач, чистеЗаповядвам:
2000 лв. представена от него за нието на гр. Варна, след утварж1. Сжобщава се на жителите на града на коне, мулета и магарета, сащата ялжжпост, като взехме пред девието настоящите поемни условия,
п»дл Варна, че по конете мулета, и да ги поят I. отделни кофа с пре~ вид: 1) Че от направените провер за която цел се изпрадят на Г-па
даретата.та е, кочетатирциа.;. бо„. дохранйтелоа цел от заразяване. Ь-.. ки от финансовото отделение при Варненски окражеп управител вед
•спа-'»С з и,".; следствие на което • 7. Всички места, предмети и кон общината се установява, какво бив но е настоящето постановление.
1яд.г се обявява за заразен. •
ски снаражения, омжреени от зара шия деловодител при общин. газово
Председател: Юр. Пекарев.
2. Да се убиват веднага всички зата, да се почистват и дезинфек влагалище Алексапдр Иванов нема
Членове: Д-р Н. Бочев
:ия животни с явни признаци на цират за.сметка па притежателите, заджлжения кям общинската каса,
сжгласно
с
даденото.мнение
па
конИл. Христов.
местта „Сап", (чл. чл. 176 и 178 а па бедните — безплатно по ука
тролйора
при
общината
Т.
Раев,
№96
закова за .санитарно-ветеринар- зания и надзор на общинската ве
теринарна власт.
елужба и полиция).
Р Е Ш И Х М Е :
гр. Варна, 15 голий 1921 година.
3.. Всички самнртелни коне, а
8. До констатирапето болестта от
Да се освободи гаранцията от
Тричленната общинска комисия
,»що и ония, които са бали в са- градската ветеринарна власт всички
,.ав,освовеиие, -в еаседпо живение, едмнителни коне да се изолират 2000 лв., на бившия деловодител на Варненската градска община в
при общинското газово влагалище. еастав: Председател Юрдан Пека
*вао заразените, да се изследват предварително и да се даржат на Александр Иванов.
рев и членове: Д-р Н. Бочез и Ил.
градската сапйтарио-ветеринарна отде лно място от здравите.
Препис от това постановление да Христов, като взехме пред вид:
«ст.
9. Стопаните, които не изпълня се изпрати на Г-на Варненски о1. Писмо вх. № 20017 от 9 то4. За да могат навреме да се ват и не саблюдават горните на кражеп Управител 8а утварждепие. го на заведующия общинската тех
1ястатират случаите на отделните реждания, да се преследват сагласническа работилница Иижннер Балев,
Председател: Юр. Пекарев, с което иска отливането па три ре
.болнвания, вменявам в длажност но закона за санятарно-ветеринаробщин. санитарно - ветеринарна ната служба и полиция, като им се
Членове: Д-р Н. Бочев шетки от по 20 кгр. и един чугу
*аст да извършва периодически съставят актове за даването, им под
нен кран — всички на обща сума
Ил. Христов.
«мед на всички общински и част- сад, съгласно същия закон.
2500 лв. нужни за доваршване кла
коне в града.
денците
и саедипявапе с сифон ва
№
95
10. Понеже епизоотическата ко
5. Задължаващ всички градски
изтегляне
водата в централния кла
•аМтонджин, бричкаджии, колари и мисия от 31 миналия месец намери, гр. Варна, 14 юний 1921 година. денец и резервоара,
зтни стопани при купуване или че варлуващата болест „ЧУМА" по
2. Че изваршването па тая дос
Подписаните: еаставляющн три
зняваие на коне, произходящи от свилите се е прекратила, вследствие членната комисия на Варненското тавка е от такоиа естество, щото
/ги градове или села, обезателно на което болестта „Чума" по сви градско общинско управление в еас- не аоже да стаие чрез тарг, а нуж
ги по/лагат на предварителен ве- ните се счита за прекратена н на тав? Председател: Юрдан Пекарев дата от тех е крайно належаща,
'
ДОарен преглед от градския ве- ложените ветеринарно - полицейски и членове: Д-р К. Бочев и Илия
П О С Т А Н О В И Х М Е:
мерки на града Варна от 22 фев-'яяарен лекар.
Христов, като взехме пред вид:
». Зздалжакам венчкгг стопани в руарнй 1920 год. се вдигат.
Да се отпустне от общинската ка
1. Че стонапскин начин по кой
Препис от настоящата заповед да се изпрати на господина Варто става за сега чистенето на гр. са сумата 2500 лв. по § 24 н. 2а
Варна, е крайно неудобен за общи па т. г. бюджет, за доставка чрез \
-некия окржжея управител за знание.
ната толкова повече, че за целта спазарявапе горните решетки и чуобщипското
управление пе разпола гунен кран за изтегляне водата от
Председател: п. Ю. Пенарев.
га с свой инвентар, като коне, ко центрадпия кладенец в резервоара,
за която цел се назначава комисия
В Е Р Н 0,
ли и пр,
• 2. Изработените поемни условия в светав: Д-р Н. Бочев, коптролйо- ,
п. Секретар: Сахаров.
за отдаваие на предприемач чисте ра Т. Раев и заведующия техничес
нето на гр. Варяв, за време от 1 ката работилница Инжинер Балев.
Председател: Юр. Пекарев,
август 1921 до 31 VII 1924 год.
Членоле: Д-р Н. Бочев;
чрев тарг с тайна конкуренция и
Ил. Христов.
3. Че чл. 114 от закона за бюд
№ 303.
гр. Вирин, 1 ноемврий 1921 год.
Предвид, че болестта „Сап" (Мангафа, МаПепв ЬигаИиз), по едно
копитните животни в града от ден па ден взема се но широки размери
яа разпространение, то, за да се ограничи понататъшното й разпростра
нение, с&гласпо протокола на епизоотнчееката комисия от 25 и 31 ок
томври т. г. и п допжлпение заповедите ми № 292 от 25 юни т. г.
и № 333 от 18 юли 915 г. и чл. 72 от закона за град. общини,
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в) Идаденн са 4 6 позволите.-"
чо Колев и Никола Ненков от гр.
билети
за нови постройки и зар 5 ,|
Варна срещу такса внесени в об-.
ни
ремонтя
А иа стари, построим, •
щипатз вяса: ,
..
7)
Идадени
са 2 5 постанов^!
120.36 дева срещу квитанция;
" з а дейноста на отделенията при общината
сагласно
чл.
47
от Закона за Вд=
4
$ 46490 от 14.Х.921 год.* •'}. Ч
ко
и
предадено
на
сиротопиталището.
гоустройството за. вржчване ца й1«*
ветеринарно отдвПрегледани са и издадени свиде- * 208.32 лева срещу квитанция рушителите.
".' *
ДвНИв.
л-елства ва износ в ватрешпосга на ^ 4 6 П 9 от 1 5 X 9 2 1 год.
8)
Изиалнеай
са
49
нреавесвои
251.68 лева срещу квитанция
За работата на Ветеринарното царството на следните сурови живообщ._ Архитектурен и Реголащ0|Д
№
4
6 1 9 6 от 17.Х.921 год.
г
угдолепие за време от 10.Х
~ — 16.Х
" пшски произведения: 45 влр. мок
15.75 лева 'срещу' квитанция харатер.
192* год. включително.
ро солени говежди черва, 72 броя ;
9) Довърши, се ремонта а*
тави
овни
1000
кгр.,
416
броя
76
48032
от 18 Х.921 год.
Пред изтеклата седмица и град- , зак
тройката в лозовия разсадник пуилг!
4ж
от 20. X. до I XI.
зката скотобоЙна" е изк.1ан следния сухи говежди кожи 4070 кгр., 86
пу»|
ца
за
жилища
на
персонала.
Щ
I
.
1)
И)вдршен
пален
ремонт
ва
нобитав: 203 главя еджр рогат до- броя сухи биволски коясн 1159 кгр.,
,10) Упражнява се контрол вхЖ
"итав дали* 26213 кгр. месо и 871 2096 кгр. сухи телешки кожи, волята на пожарната машина.
ху
всички строежи в града.
Г
2)-Направени
60
гвоздеи
нуждня
'лави дребен добитав дали 14497 24470 броя 'сухи агнешки кожи
за
водостоците
по
новостроящата
се
игр. иесо, или всичко 1074 глави 16254 кгр., 10000 кгр. овча недековилна линия.
Дзижение на населението в гр'
>дар и дребеп добнтак, който е дал прана вална и 34 кгр. наденици,
Варна
през правото полугодие и,
•
3)
Подковани
24
конски
подкови
40710 кгр. месо. През тш» време
Прнгледани и издадени свидетел
бракувано и унищожено: 1 овца ства за износ в Цариград 60 сви С 168 клинци на коне от пожарна 1921 г о д ; — От м-ц януарий д*
м-ц юний включитвлно.
та команда.
7 кгр. от ЕсЬшосоуу, 1 свиня 44 ни и 103 кгр. салами.
;гр. от Сузтлсегеиз СеШоеае и 1 ао4) Направени 26 дражки за кирЖенидби 2 7 2 .
Проверяван е всичкия добитав
докарап на пазаря, сащо и всички- ки за трудовото бюро при община
,а 12 кгр, от Саскеу^а.
Умирания: маже 337; жени 281
Всичкия заклан добитак е пре- те сурови животински произведения, та в две дражви на железарски чу- — всичко 6 3 3 .
Лекуван е всичкия заболял общин- 'кове и. ноправеии разни инструмеп- V Раждания: маже 400, жеви 3 »
ледван преди и след клането му.
ти за работилницата.
Нацравенир,еа 17 ревизии на ра- ски добитак.
•
5) Стегнати 2 шини, 8 халка и — всичко 7 5 7 .
.отнлиицяте за месни консерви 12
Естествен
прираст:
маже93же§
Техническа работилница.
зАвбреиа една железна ост на ка
такива в градските хали.
НЙ 6 1 — всичко 124.
";
руди при пожарната команда.
от 14 до 20 октоиврий т. г.
Проверено е 3511 литри млеко.
Прираста
разпределен
на
меещ!
4) Поправено 1 колело и.стегна-.
1) Направени 9 скоби от шина
Заставени са 2 акта па млекоиро|
..вачи, които с а продавали увод- за усилвание моста на дековилната та 1 шина на общин. кабриолет, е следия.
Януари
14
маже
7
жени
вси™21»
поправен един ок за чифт каруца
-'
яено млеко и 1 акт на млекопро- линия прн „Шокара."
Февруари 15 маже 11 ж е ш
1вач, който нема, сашпарно-вете2) Стегнати 4 шини и 8 халки и направена 1 скоба за ваитаря на
всичко
26.
.
щ
шиарна книжка. Конфискуван е 14 и поправена 1 железна ост на ка каруца от иожариата команда.
Март милуз 8 маже миоуз, •
иитри улодено млеко, от ксето 12 руци при Пожарната команда.
7) Направен безплату.о 1 ковчег
1итра унищожено на самото место. . • . 3) Изклепани и източени 2 брад •и'кръст на починала бедна граж жени _вснчко момче 17.
Април плюс 6 маже ивуз II
Прегледани са и издадени сви- ви за нуждите на патно-водно-ка- данка от старопвталнщето.
жени
всичко мипуз 4.
етелства за износ в ватрешността нализационпото отделение при об
8) Поправена 1 брадва на вете
Май
плюс 3 маже плюс- 33 ай
№ Царството на слидните сурови щината.
ринарното отделение и направени 1
ни
всичко
плюс 3 6 .
животински произведения: 766 броя
4) Подковани 28 конски подкови решетеста железна лажица и 1 лаЮний плюс 3 3 . маже плюс 51
^ухи говежди кожи, 135 броя сухи с 196 клинци, иа коне от Пожар мариаеп кривел-за общин. електрич.
жени всичко плюе 62.
1овалсси кожи,. 7810 броя сухи во- ната команда.
централа.
Ог тук се вижда че през »•
чи кожи, 537 броя сухи кози кожи,
5) Поиравени 6 болта за дър < 9) Продалжава ремонта на общ.
82 броя мокри солени боволски ко воделските тезгяфи в равотилницата, валяк, направата шкаф за статис март и април вместо прираст в'
жи, 560 броя мокро солени говеж 8 подпорни желдзни за електричес тическото отделение, направа д а р - малепие населението на няколко,
ди кожи, 100 броя сухи ярешки ко ката централа пра общината.
вепата конструкция на зимните ва
жи в 100 броя суху аг.пешкн кожи.
Дерадня.
6) Поправена остта на стррга в гони от дбковилната линия и дарПрегледани и издадени свидетел дарводелното отделение при рабо воделските тезгяфи за работилницата.
от 2 0 . Х до 26-Х 1921 год.
ства ва взнос в Цариград 74 овни, тилницата.
10) Започната направата тръба
СТОЙНОСР вабю
40 кози и 6 парча.
7) Направени 12 закачалки за за печки за училищното настоятел
Присаст- Испрани илатяо исярн
Проверяван е всичкия добитак дрехи аа общинската трапезария, 1 ство и нзвлепаня 3 чука за мелни
вующи беяадатно
парче»
докарай иа пазаря сдщо » всич закачалка за дрехи за . Пожарната цата при пожарната команда.
4 ш ц а парчета — лева и,
ките сурови животински произведе команда и 4 големи рамки за пор
11) Разбичени и ерендосани ча477
935
20
79
ния.
''....,._
трети ва общината.
| мови дасви като частна порачка от
Лекуван е всичкия заболяк . об
281
568
56
9) Поправено дюшемето на де- • Павел Костов, Любен Баклов и Иг- 21
щински добитак,
журната стая при Пожарн. команда, нат Ненов от гр. Варна срещу гав627
22
1235
93
За време от 17 X до 23 X 921 г.
10) Направени 10 дарвени фа си внесени в общинската каса:
141
283
23
85
Црев ивтеклата седмица в -град- ранга (рачни котики) и 20 држжви
9-50
лева
с
квитанция
№
48139
скита скотобоЙна е изклан следния за метли за почистване улиците из
422
24
864
87
от 2 1 . . X . 9 2 1 год., 184-40 лева
добнтак: 149 глави едар рогат до г р а д а .
- • •
.
521
1042
с квитанция № 48456 от 2 1 . X, 25
86
битав, дали 20,000 вгр. месо и
11) Направени 11 дражкй за 921 год., 6*80 лева с квитанция
162
928 глпви дребен добитак, дали кирки за трудовото бюро при общи26
345
38
16941 кгр. месо, или всичко 1077 пата, 4 даски за чувове при рабо № 48562 от 2 7 . X. 9 2 1 год. •
глави едар и дребен добитак. дали тилницата и 2 даг.кн за големо чу
Всвчю: 454 5267 26ВЗ
30910 кгр. месо. През това време кове за водопроводното отделение и
е бракувано и унищожено: 5 овие за дековилната линия, 1 дражка за
Донасям Ви, Господин Председа60 кгр. от Уапок Оппа, 1 овца тесла.за пожарната команда н
телю
че от 23 до 19 октоиврий
нап8 вгр. от .Гснлпз, 1 овца 15 кгр
включително
са изваршени следните*
равепн
3
дарвени
чука
тенекеджий
от Руоенна, 1 коза 15 кгр.*от,Гсеработи
от
Архитек.
Реголационно
ски
ва
работилницата.
1егнз и 1 свиня 57 кгр. от СусИотделение:
12)
Направени
26
изборни
ку
Раздаването на дървата на гг
еегащ СеНпюзае, ИЛИ всичко 9 гла
тии (урни) и продалжава направата
1) Дадени са 15 Сгроителнн ли даните е вече почнато. До сега
ви 155 лгн. ме:о.
откарани дарва на по-вече отВсичкия заклан ^.-.иитав е пре ва още 2 3 такива; направени 30 нии га постройки и огради.
дарвени р^.а.5 за посгавяиие бюле2) Изработи се план на пеза- семейства. Общааага взема №гледан преди и след мат.е.: иу.
;«Г(ЯТе ни н-*бор;<.чге» с е к ц и и .
кони постройки в IV участав.
мерки преди етудс-вете, гражд»Направени са 32 ревизии па ра
1Л; Поирашя саийтарння файтон"
3)
Издадени
са
скици
за
чаетни
вото да се здобие с топливо —
ботилниците на месни коисерви и иродалжава реноита на общинския
имоти
2
5
.
>
целта
са наети повече воли.
19 такива в градскято хали.
валяк и направата на вагоните от
4)
Шпалнеаи
са
30
преписки
до
Проверено е 3292 ли.ра млеко, дековилната линия.
сега.
'"• : ' . • • > • ;,'
':..•' -. 1:
Сжетавегч- си 3 акта на млепопро- . 14) Разбичепи и ерендосани ча
Онржжнйят сад се е пН
5) Саставепи са 28 протокола несал по избора ва общив. с''
;.>япи, • конто и^одя.иат у гладено мле мов дарим материи като частни
ка. Коифасг.увацу е 20 литри але- поръгиц от Валкап «; пяйотов, Ги- по оценки па имоти сагласно чл. 27 ветници в Г р а д В арна, про ~"*
от Закона ад благоустройството.
на 2 3 октомври.

Яритфур-р^ларон!

ХРОНИКА

лой 1У

Варненски Обвщвски Вестнвк

ЗрабОТвН е вече допълнителни-од*ет за еднократната помощ
чвагрвасдението на общ. чипов. Според закона ще получат
тц само тия- чиновници, които
.•едномесечна непрекъсната служпреди октомври и па 1 октои-а били на служба.
додадоха се на търг общинс' места за жилища между т&ртото у-ще и градина „Грозд."
йб парцела са продадени 66, а
--тавали. 2 0 - г - з а които ще има
!:

нйСТерствОТО е СЪОБЩИЛО на
1ата, че държи на разположе200 вагона от извзетите храни
разположение па Варн. община.
ште ще се складират в Варна.
]разувано е ново бюро за труга ногемлена собственост.
«юрото ще упражнява контрол
;
цизмерването на земите в Варн.
Ш8, вмато и вжрху деклариции1юято се подават от гражданите

аа имотите ии
Времено е "преустановено яскарването на дековилната поради дяяса на известни материали, които са
отдавна порачани и са вече на пат.
На интересующите се за зна
ние. Саюза на санитарния и вете
ринарния персонал в Бжлгария из
дава в София ежемесечно списание
за медицинска ваука и просвета
под название „Медицинска мисъл",
имайки за цел да даде необходими
те познания за предпазване от бо
лестите, за лекуване по обивноиените от тех, за даване парва по
мощ на някои по важни случаи и
изобщо даване познания необходими
8а домашно лекуване.
Пред вид важноста на саисаинето^ препоръчва се на населението
да се абонира за нею, като необ
ходимо за всеки домакин.
За целта всеки може да се от
несе направо до саюза на Санитар
ния и Ветиринареп Персонал в Ьалгария със седалище София.
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общинското управление, а в деня на търга ара тържната хомвсяя.
За Председател: А. С. Леовхев.
За Секретар: Преславен*.
О Б Я В Л Е Н И Е
Л 2738!.
гр. Варна, 20 Октомври 1921 гид.
*

Варненското градско общинско уиравленне обявява на мигсресую*
щите, че на 15 ноември т. г. до 11 часа преди обяд, в канцеларията на варненското окражио финлнешч* управление, ще се цреиз«.*де
тарг с тайна конкуренция за отдчялне иа предприемач Чистенето на
гр. Варна, за време от 1 сеитеиррн т. г. до 31 аигуст 1924 год.
Цриблизитедна стойпост иа иредпрашието 1,300,000 в годшпве.
Залог се изисква 130,000 ли. и бднково ул-.еюьерепие,
Конкурентите трябва да се съобрпадиаг с чл. чл. 125 — 14*
от закона за бюджета, отчетност » предприятията.
Таржнито книжа са на рв-имложении всеки нр»слтсг»е« дев в
общинското управдевне, а в дени «а тарга при таржиата аумисая.
За Предеешел: А. С. ЛЕОНКЕВ.
Секретар: Нв. Касабов.
0 Б Я В Л Е И И Е

Л» 27790

гр. Варна, 25 Октомври 1921 година.

Варненско Градено Общинско Управление.
•: •

О Б Я В А К

26501

гр. Варна, 12 октомври 1921 год.
Варненското Градско Общинско Управление, обавяьа за знание
всички ингересующи се граждани от Варненската община, които
занеряват тази есен, яли пролет да посаждат нови лозя чрез амешекв подложки — да подадат нуждното заявление до общината
фаото отделение, в което, да е указано: какво количество гладки,
присадени дози им са потребни, за да засадят; пространството,
.« те се задължават да подготвят до пролета. В заявлението трябда е указано:
1) Определено ли о от страна на подвижната катедра, каква
южка подхожда па почвата, гдето се казпамеряват да посадят ло
ен, ако притежават удостоверение да го представят.
•
2) Ако не е определена подложката, с която те могат да посалозето си — то да укажат в какав срок ще могат да представуждното ва това удостоверение, като имат пред вид, че срока
представяне на тия удостоверения е най-васпо до 10 поемврн н. г.
3) Да се укаже какви лози желаят да си набавят: пресадени дв,
вцв, или вкоренени лози и какво количество.
4) Ония лозауи, които ще засаждат за следующата година лозя
•ревтни сортове, отело, или нталиянскн лози — тоже трябва да
|т пнеменно до управлението ми, като укажат имат ли на разпо.ние такива, купени геч лози, или ще търсят да купят и какво
-дравство вжзнамеряват да засадят с подобни лози.
Лозовия материал от общинския разсадник за в бъдеще ще се
.--ла предимно на лозарите от Варненската община, поради това
грабва да заявят за лозов материал — не само ония, конто ще
•ъдат още тая година лозята си, но и опия, които могат да приднвате резници сами и ги подготвят за следующата година.
Председател: Юр. Пекарев.
Агроном: Кюмюрджнев.
О Б Я В Л Е Н И Е

Л 27380.

гр. Вирна, 20 октомври 1921 год.
Варненското градско общинско управление, обявява на ивтере•«е, че на 10 ноември т. г. в Ю ч. сутринта в канцеларията
-фнекското окръжно финансово у ;.»авление, ще ге произведе 1 г
' а коикуреич..! за отдаване на предприе»чч чкс'е - . 0 на «ум« г е и поплини ЯМИ в греда, за време от сключване д.;:-..гара до
*»1» 1924 год.
Приблизителната стойност е 30000 лк. Залог се изисква 1 0 %
лово удостоверение.
Кс-наурентите трябва /* с_ -аобразяват напгчю с чл. ч.т. !2А
' ° * ЬГЛ^Ч
тжега; огч^йоста и пз^ирилгннтя.
Тържпате кт..,а с* на равп.-...ожепие РСОКП нрнсътстпе* дея

Обявява се, че на 7 ноември и 9 часа сутринта, в каицмдрвята на варненското окражно фитп.ео.д» управление, ще се ироааееда
тхрг с явна конкуренции, за отдаването йод наем общинските месарски дюгенн Д.Д- 7 п 8 в халата на II участък, ва «реме от сди.)1ване договора, до 31 март 1922'год.
Първоначалната цена а 1-атога ще се определят на тарга от
тжржната комисия.
Желающи.е да ги иаем..т да се яият в определеното време • масто н наддават.
За Нрлседатед: А. 0. Леоикев,
Секретар: Ив. Касабов.
0 Б Я В Л Е И II Е /6 '.8454
гр. Варна, 2 Несм.рн 1921 год.
Обявява се на интересующите, че на 20 Ноември т. г. в $ часа
сутринта, и канцеларията па Варненското Окряя-ио Фниансово Управ
ление, ще се произведе тарг но доброволно съгласие за достаивата ва
24000 кгр. едра слама за постилка на «.бни.иския добигъш.
С приблизителна стойност 21101)0 лева. Исканий валог е 10*/.*.
Желающите да иаваршат доставката, да се явят в определеното
време и място и напрвнт предложенията си пред тържната комисия.
за Председател: А. С, Леонвяев.
Секретир: Преславски.
ОБЯВЛЕНИЕ

.V' 28*80.

гр. Варна, 2 Ноември 1921 годипа.
Обявява се на интересуюа^те, се яд 15 ноември т. г. в 18 ча
са сутринта в помещението па Вдрненскггп Оаражно Финансово уаравленне ще се прдияпеде чрез тарг с ЯВНО наддаваме оаоло 1000
кгр. КРЖМНО ЦВЕКЛО.
Първоначална цена на кнюгрвм ще се определи в деия иа търга
от тържната комисия. Здлог се и.исква 1 0 %
Желающите да ю ьтнкт мг.мт да го прегледат а общинския ло
зов разсадник.
3* Председател: А. 0 . Леоямев.
Севретзр: Преславски
ОБЯВЛЕНИЕ

& 28577.

гц. Парна, 3 Н<е*е.ря 1921 годвяа
Обявйра се па инт^ресующяте, ч«* па 20 того в 9 часа сугрията,
в канцеларията на Варненското Олражпо финансово Управлевве, ще
се произтеде тарг по доброволно съгласие за достдваа иа 20000 втр.
СЕПО т. г. ре-емтя ва общинския добитък,
Приблизителна сгйчосг 40000 лева. Залог се изясава 10*/«

Варненски Общинеи Вестиид
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О Б Я В Л Е Н И Е
'•-,;,....

.,,: .

№ 27.795.

гр. Варна, 26 октомври 1921 год.

.;,

• Обявява се на интересующите, че на 16 ноември т. г. в 10 ч.
сутринта в канцеларията «а • варненското окръжно фьнансово управ
ление ще се пропзвсдът тжргово по. доброволно съгласие за доставката на:,
а) Медикаменти и др." превързочни материали за общин. аптека
и подробно означени в списъка на тържната преписка — с приблиявтелна стойност 33718 лв.
;
б) Едйя струг за общинската техническа, работилница с размери:
250» м. м. разстояние между центровете, 350 м. м. ширина на лег
лото и 260 м. м. дълбочина в леглото -— с приблизителна стойност
49000 лева.
. Заж.г.се ияисква по 1 0 % в .банкови'удостоверения.
Желающите да ги доставят могат да прегледат тжржните книжа
в ВСЙКО работно време в канцеларията па общинското управление.
За Председател: А. С. Леонкев.
Секретар: Ив. Касабов.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 28098 '

гр. Варяа, 29 октомври 1921 год.
1

Варненското градско общинско управление обявява на иит^ресующвте,' че в".помещението на варненското окръжно фянапсово управле
ние, иа 20 ноември т. г. в 10 часа сутринта, ще се произведе тарг
с Явна конкуренция за продажба по отделно общинетя места на" раз-.
ни' части на града Варна, понеже произведения па 6* того тарг за
т*х..не, е .утвърден.; .•;.••'.;•:.
Местата от кварталите:" Л» 53 2 —, парцели 11, 12 и 13 и кварт.
Д* 533 — парцели 2, 3, 4 и б, или всичко 7.парцели.
Залог за правоучастие в търга се изисква 1 0 % върху първо
началната цена, която > ще се саобща в деня на тарга от таржната
квмисиа .н който ще се изравни върху добитата на тарга цена вед
нага. Наддаването ще стапе иа кв. мтр.
" " : ''.
Таржните книжа са на разположение на интересующите, всякн
присжтствеп ден в общин. управление, а в деня на търга пред таржяата комисия.
'-•<-'•.
, >

*
явят аа
*
А п »
А. С. Лес8»ея
Преславен,

Желающите да наемат участие е търга да се
иото време м маете.
_
""'„..
....••- За Председател:
'.'•."..,
Секретар:

Желающите да вземат участие в доставката, да се явят в опре
деленото' време иГ, място и направят предложенията си.
"•';'.''•'..
За Председател: А. С. Леонкиев.
Секретар: Преславски

За Председател: А. 0. Леонкев.
Секретар: Преславски.

БЮЛЕТИН
за продадените храни от кола, в Варценското Житно Тър
от 20.Х до 27.Х 1921 год.

——• ;
«
0.
©

Вид на храната

Среднята цена
на хектолитр

я

Числото Вещ
Килогр.
на колко
колата толитр
продал

.тена ст.
% К.
.
'.
1 Жито
Колос
.'
2
3 'Ечмик
. "'•'•. •
%
4 Мисир
5 Ояес
.
.
•
6 Просо
.
7 Боб 100 кгр. . . .
8 Ръж
9 Рапица . ' *..
10 Фий .
.
.
11 Разни леща 00 кгр..

396

560

438

26

241
238
140

365
320
350

12
49
1

1

565
257

46
2

1800

350

I

Санитарно отделение.

Бюлетин за движението на заразителните болести въ град=
от 21 до ЗО'ГХ-920 год. . Волеоти

Има- Забо- Оздра- Укне лая
веля релп

Оста
ват

ВСИЧКО ОТ
нач. на ми8.6.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 28199

гр. Варна, 31 октомври 1921 год.
Обявява се па интересующите,. че в канцеларията на варненското
окражно фянапсово управление на'15 ноември т. г. в 10 часа сутр.
ще се произведе тарг с явна конкуренция за отдаване под наем на
две общински зелеичукови градина в квартала „Сес-Севмес" в местноста „Орта-Чаир", ва време от 1 ноември 1921 год. до 1 ноември
1924 год. състояща от 131 и 52 750 декари.
,.
;, Първоначалната цена ще се определи в деня на тарга от таржната комвсия. Залог 10% варху първоначалната цена, който се изравнява след възлагане на тарга.
Поемните условия, скиците и др.-книжа са на разположение па
конкурентите в общин. управление всякога •в•работно време.
За

,

х

0 В Я В Л Е Н И

I

8еаг1а*та
Н1рЪШегШб
МогЬИН
ТурЪиа аЬсютшаНя

.9
1

2
1

I
1

У»р.

22 2 28.У
18.УП.
4
156 29 6.VIII.
17 3 26.1
5 - 1.УШ.

11

Тп.3818 С О П п М т а

БуаеШепа
Vа^^о1а уета
ТурЪиа ехапШетатдсив
ТурЬиа гесиггепз
РагоМйз ерМешхса
Егув1ре1ав
Рагатуркив

НаШО
демм,

1

_

_

3

-29.Ш

Председател: А. С Леонкев.
Секретар: Преславски.

Е

Ъ.28207

гр. Вариа, 31 октомври 1921 год:
Обявява се на интересующите, че на 18 ноември т. г. 10 часа
сутринта в канцеларията яа варненското окръжно финансово управ
ление, .ще се произведе търг'по доброволно съгласие за доставката на
90© квадратни метри9 циментови плочи за тротуари. С приблизителна
стойност 45000 лв.
Залог се изисква 1 0 % в банково удостоверение.

Печатница на Д. Тодоров—Вар-

