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ИЗЛИВА ВСЕКА СЪБ«ОТА.

8А ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:

Абонамент 20 лева годишно.

Официални: ва дума по бо етот^аагдавне, дата ж
подпис по 2Б0 лева.

Един брой 50 стот.

Частни: на дума нлн на кв. см. по 1 лева.
Всичко що ее отнеса ва вестника да «е мзпраща
до редактора кметството •— Варна.

НОВИТЕ ОБЩИНСКИ Ш Е Т Щ
Преди неколко дни схда утвхрд,н
|вгборнте, нроизведени па 23 октом
ври ва общински скветвици и учи
лищни настоятели в гр. Варна. Но
воизбраните схветници, които ще
поемат }правлепнето и стопанисвавею па общината са следните:
х Юрдан Пекарев, архитект А. Леовкнев, Юсеип Арнаудов, Т. Ата
насов, Д-р Ип. Якимов, Д-р Па
найот Ранков, инжинер Златан Брхчков, Крхстю Петков, Лука Хвмааджиев, Архитект Стефин Вев. По
пов, Филип Христов, Стефан Фти;чев, Моис Арсов, Георги Михайлов,
'Асен Ючормански, Д-р Стефан Мар"-_
• п н , Стефан-Георгиев, ДимитрКоп[дов, Радослав Крайчев, Борис М.
|Банев, Петр В. Попов, Алексапдр
Медввкаров, Курти Тодоров, Иван
Исанов, Коста Стоянов, Димо Ове*
.нов, Гено Петров, Никола Хр. Малев, Иван Софийски и Хайрабед
Хайрабедов;
Пхрвите трима схветници са из
брани от листата на общогражданСКЕЯТ блок, тринадесетите след тех
се взбрани от общонародпнят блок,
другите тринадесет са комунисти и
едни широк социалист.
Още от прхв поглед личи, че ни
коя от листите не разполага с тол
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кова схветници, за да поеме само
Подн.-.сините съставляющи три
стоятелно управлението на общината. членната комисия при Варненската
Ще се наложи в така в слутй Градска Община в схетав; Предсе
разбирателства между отделните гру дател: Юрдан Пекарев н членове:
пи ва да може да се получи бол Илия Христов и Д-р Н. Бочеп, ка
шинство и избере постоянно цри- то прегледахме тхржните преписки
ежтетвие.
ва произведените на 16 того тхргоНай естествен по е разбирателст ве по доброволно схгласне аа сле-.
вото между избраниците на двата дующето:
блока, общопартийният и общограж1. За отдаването на иредприедаиския.
мач доставката на разни прибори
Това разбирателство между две химикали, препарати и пр. пуждин
те груии общ. схветници се палнга ва градско общинската химическа
и от интересите на града и общи лаборатория през 1921 год. па койната и ние верваме, че тия интере тр тхрг не са се явили конкуренти
си иема да бхдат пренебрегнати ва «следствие ва което търга не се
лични или дребнави амбиции.
схетоя.
'•
~ """'
Обществениците никога не треб
2. За отдаване на предприемач
ва да остават индеферентни кгм
доставката па 10000 парчета кере
въпвющите нужди па общество,
миди, стар тип (турски), 4 куб. м.
град, община н др., ако и това да
чамови талпи с разни размери, и
става при особени условия н случаи.
два куб. м. дъски тройки, с разни
В най-скоро време новоизбраните ризмери за направата па 8 надар
общински схветници ще бхдат сви ени общински колиби прев настоя
кани на заседание от Г. Варненски щата година и па 6 куб. м. чамо
Окрхжеп Управител; след което ще ви талпи 6-6 с. м. дебели 26 с. м.
(е пристхпи кхм избор на постоян широки н 6 метра дхлги, на който
но приехтетвие.
тхрг са се явили конкурентите: Япи
От новоизбраните общински сх Андреев, Хр. Пекарев, Милан Пе
ветници н техното поведепие ще за тров, Атанас Хр. Кепков, Иван
виси да бхде ли дееспособен или не Вхрбапов и Иван Цанев, от които
бъдещия общ. ся пет.
най-износна цена за общината са
дали: Лии Андреев 698 лева аа
10000 парчета керемиди и Иван
вършената от схщия туберкуаинн- Вхрбанов по. 1649 лв. иа 1 куб.
зация над бика 40 лв.,
м. ат групата 4 куб. м. чамови тал
пи, по 2048 лв. ва куб. м. чамови
РЕШИ:
дхскн тройки и по 1662 лв. за 1
Да се отпустне и изплати на Вар куб. м. чамови талпи от по 6 мет
№97
ненския Окрхжен Ветеринарен Ле ра, вхрху, конто тхржната КОМИСИЯ
гр. Варна, 16 юлий-1921 година. кар Д р Тюлев от кредита по § 5 е вхзложила доставките.
п. 1 на т. г. общински бюджет 50
3. За отдаване под наем общин
Тричленната комисия при Вар- лв. вхзнаграждение ва участието му
ския
месарски дюген в халите на
по споразу
вевската градска община в схетав: като
V
уч.
под № 2, ва времето от сключ
Председател: Юрдан Пекарев, чле- мяване и купуване предложения от
ване
договора
до 31 Март 1922 г.
вове: Д р Н. Бочев и Инжинер Ил. Д-р Ив. Жеков полски бик; на сх
на
който
тхрг
по доброволно съг
Христов, като взе пред вид, че на щия от кредита по § 37 да се из
ласие
са
се
явиги
конкурентите Ми& того се схетоя комисия за осве- плати 40 лв. за извхршепата от не
тю
Стоянов
в
Рафаил
Люцканов от
детедствуване, спазарявацв и вупу- го туберкулинивация над въпросния
Варна,
от
които
вай-износна
цена
**не за нуждите на общината пред бик.
Препио от. настоящето постанов за общината е дал месонродавеца
ложения от Варненския жител Д-р
Ввав Жеков породист бик, който е ление да се представи на Г. Вар Митю Стоянов, а именно 1011 лв.
тдобрен н спазарен 8а (8000) осем ненски Окръжен Управител за удоб ва.горния период време, вхрху ко
хиляди лв., в която комисия е учас- реняе, а на контролйора при общи гото тържпата комисия е въвложила търга.
"•уадд н Окръжния Ветеринарен ната ва нзпълвение.
Вследствие на гореизложеното и
Председ.: (подп.) Ю. Пекарев
Лекар Д-р Тюлев, който аа това си
пред
вид, че добитите цвни на гор
Членове: (поди.) Д-р Н. Бочев
паство претендира за възнагражните
доставки
и наем на общинския
Ял, Христов.
'иве в размер на 50 лв. и ва на

Дсстаиоблсн«л

дюген № 2 хала V уч. са износни
вс общииата,
П О С Т А Н О В И Х М Е :
Изказва мнение ва удобревяе гор
ните доставки и отдаването им под
пеем на горния месарски дюгеи вхр
ху лицата изложени по горе и иодробно оаиачеин в търговете прото
коли на тхржната комисия.
Настоящето иостаиовленис ведно
с тхржните преписки да се излратят на г-на Варненския Окрхжея
Управител за утвхрждепие.
Председател: (и.) Юр. Пекарев I;
Членове: (п.) Ил. Христов
('«•) Д-Р Н. Бичев.

^_*-^1ро , „
гр. Варна, 16 юлнй 1921 година.
Подписаните схетавляющи три
членната комисия па Варненската
Градска Община в схетав: Предсе
дател: Юрдан Пекарев и Членове:
Илия Христов и Д-р Н. Бочев, ка
то разгледахме тхржните преиисви
ва произведените на 13 того търго
ве по доброволно схгласие следните
доставки:
1. По доставката на 1000 кв. м.
циментови плочи, иуждпи аа тротуа- ^
рите пред общинските вдания на
главните; улици из града през н. г.
с приблизителна стойиост о к о л о
46000 лв., на който тхрг са се
явили конкурентите Иван Върбанов
и Христо Пекарев от Варна, от
който първия е предложил по 66
лв. за кв. метр, а втория по 66.50
лева на кв. метр, то тхржната пре
писка възложи тхрга вхрху Иван
Вхрбанов по 66 лева кв. метр или
целата доставка на обща с у м а
(66000) петдесет и пет хиляди лв.
2. По отдаване на нретириемач
отпечатването и доставянето на иа.
бирателвнте спиехци на гр. Варна
с около 14 — 16000 души изби
ратели ва 1921 год. с кнвга напечетаря по дадени образци в срок,
подробно означени в тхрговвя лист
в протокола иа тхржната КОМИСИЯ,
ва КОЙТО търг са се яввлв коику.
рентите от Варна: Теохарв П. Железков, Иван Ангелов, Хрнсяго П.
Гайтанджиев, Добри Тодоров и Геор-:
ги Янвшев, от в о й т о последния
Георги Яившев е определвл по 1*70
лв. ва едно вме на печатане на яе-
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- лан Петров за доставката на 80 ( ,
това хартия и които списъци ще се то разгледахме тържпата преписка
.
•
'
•
'
'
Дахпап за покриване но 27 ...
напечетат в 1050. екземпляра'т. е. по произвеждане па 13 того тър , 1а.-Да.--се произведе втори търг и.
или аа-ц*.лата-доставка-2160 1й
;
но 200 екземпляра за I,"II, III и гове ио доброволно съгласие н именно: за доставката Ч.а раанй видове жр
. ^
^
.
V участъци..'~м: 260 екземпляра за
I) За отдаване иа предприемач лезащки материали нужни з а - е б - ,
^
^
* «•
на
м ч
IV уч., като общата сума на пред доставката на разпи видове желе щинската ^техническа'-.--- работилница;.
ки по. 1750 л. куб. м. върху у
приятието ще се определи след окон зарски материали с приблизителна
понеже ва произведения първи търг л а н а е т р о в НЛ11 з а адлата ' ;,"'
чателното им отнечатваие,
стойност 39580 лева, нужни за об но са се явили конкуренти.
35000 л«.
3. Но доста! вата па едни куби щинската техническа работилница
1:
б. :Да се произведе търг за доечен метр букови даски с разпи раз иреа 1921 г. и който търг т се
д.' Да се утвърди търга: 8аДОс.
мери, 3 куб. метра габарови даски е състоял по неявяване на конку тавки/а 1 яа разни ' ВИДОВО инстру тавката на 20 вуб, м. чамови гре
:
с същи такива размери, 15 куб, и. ренти.
. - ' : ' ; • менти и материали чгужш за >'••*•*'•..• дй" ийрху Атанас Хр. Кенков •••
щата
работилница,
понеже
не.
се
чамо.-и даски с същи размери и 5
1--Л83-Л. за куб, «и. или за щ.,.,,.
2, За отданене па' предприемач
куб. м. чамови талпи, б «. м. дебе 'доставката на разпи видове 'инстру явили конкуренти иа парния търг. доставка 25660 лв,; върху Ив»»
ли с разни ширини в дължина нужд- менти и материали за общинската ' и. Да се утвърди търга на дос Върбанов •?.*• поставката на 200 кг»
ни ва общинската техническа рабо техническа работилница нреа п. г. тавката на 15 куб. м. чамови дже- телени, гвоздеи ио 17 лв к.гр. (и„
тилтща през 1921 год. на който с ирибливителва стойност 33710,55 ки върху Иван Толев. ио .1748 лв, ? , 8а в с и ч к а т а . доставката 3400 .г
търг са се . явили конкуренти-• от- лв койю търг пе се е състоял п« или за цялата достаика 26220;.• н;
• 'II'.-"Настоящето 'постановлевнезаВарна: Атанас Хр. Кенкон, Атанас неякяг.яие иа конкуренти.
нхрху СЛИВИ Димов я& доставката е|но с тдрьчяите книжа да ге ц
Кандилнрон и Инан -Върбанов,-от
па 27з куб. м,-. чаш-ь-и. дъски но пр;г!ина г. Варнсн. окръжен .у».
3. За отдаване* па предприемач
които Атанас Хр Кеиков е пред
2075 лв. или на цялл-га доставка
ложил пий-нзносна -цена, а иаенпо: доставката на 15 куб. м. чимоки 5187 лв.; върху Христо ! Пепарел .ралит-л, Зн утвърждение. ^
по 1800 лв. куб. м. чамови дъски дъски от 3 до 5 с. м. дебеля, с доставката ва ' 12 \ куб.'м:\ чамови
-; Председател: (и.) Ю. Некар^
и. по 1784 лв. аа чамовите талпи различни размери ширина и дължи греди по 1293 "'лв * или' ва-" "цялата
• Членове: (п.) Д р Н. В;,чев ц
куб, м , а ва букови и габарови на. 0 приблизителна стойност 24000 доставка 15571 ли. и върху Ми> '.--.••••-.
Ил. Христос.дъски не са се явили понкуренти, лена и половин вуб. м. чамови дъс
следствие на което тържиата коми ки от 1 и половина с. м. дебилива
сия е възложила доставката на ча- с различни размери ширина и дъл
могите дъски и талпи върху Ата жина с приблизителна стойност 13Ц0
нас Хр. Кенков ва предложените от лева, 12 вуб. м. чамови греди 6г
него цени на обща сума 35920 лв. 1 до 20 с. м. дебели с различни
дължини с приблизителна стойност
4. Ио направата и доставката 40
' Г8200 лв. и "80 кв. н. Дахпап
коли галионки за изхвърляне смет
за покрив с приблизителна стойност
та из града па обща сума 100000
би ИВ 5
лв., понеже не са се явили конку 1200 лв. нужни за ремонт на об
щинските
морски
бани
през
а.
г.
на
«Р У- И
У
ренти търга, не се е състоял.
настоятелство.
който търг са се нвнд.1 конкурен
Комисията като взе пред гид го
•11) Направени 265 чвфта дъртите: Милан Петров, Иван Върба от 28 октомври до 3 ноември т. г.
реизложеното и сегашните пазарни
•
.
.
:
вени
клеин,'-; необходими за елевтрицени ва мдтприалите, които има да нов, Ат. Хр. .Велков, Хр. Пекареб,
!
с тегваг
) '
и 2 шицп на общии. чеевата инсталацията в рабогилвисе доставят и като намерят, че пред и „ Ф Л .«- о п.« п п -Пп„ли „„„„а
от.
гр.
Варна,
от
които
най-износни
В
И
ложени^ цйни озпачепи *в-тар^овй*'- ? * ^ ^ ! ! _ ^ „ ? ! ^ ' „ ! ! ! ! ! Б •! лет,
ншяа на вабриодет, 1 шина : ;ВДТв
. -д 2)"-Поправени
Ф^™«,
: : вратата
г ;и црозорте протоколи и листове са изноепн за общината цени са далв:: Ивнн ; ва..-каруца и заваренг^н вдеиа една ц , п е на главния резервуар ва водоТолев по 1748 лв. за вуб. м. ча
8а общината.
мови дъсви от групата 1 б вуб. м.; ост. на каруци от пожарната к«- : проводя,--. ;•„,•";
'•'>••..;::•: >.:.•;
. 13) Нап?авени 16 халки нови а»
П 0 С Т А Н О В И:
Слави Димов по 2075 лв. вуб. м. маяда. 2)
Подконни
18
конски
подкови
главините
на новите колелета иа поИзказва мнение за утвърждение чамови дъски от групите' 2 и по с 126 клинци на коне нри ножар- жариите магаиаи и 1 кука железва
на произведените иа~13 того тар г ловина куб, м.; Христо Нека ре в по пата команда.
* ; • "•••'-,'•'•' -:... .
за електрическото отделение ири ебгове по доброволно съгласие, които 1293 лв. куб. м. чамови греди н
3) Поправена 9 стола на общин. щнната.
са се състояли по добитите цени по Милан Петров по 27 лв. ка квад
театр и 4 стол%за други отделения.
14) Продължава направата ир
ратен
метр
Дахнаи.
дробно изложени в търговите про
вод' леките тезгвфи за работилница
4)
Поправени
2
вола
от
пожар
4. По отдаване на предприемач
токоли иа .тържиата комисия и но
та, ремонта на общинския валяк»
горецитирани, н пе състоялите се доставката на 20 вуб. м. чамови ната команда, 4 кутики за трудо
вагоните.цо -дековялната линия.
вото
бюро
при
общината
и
1
кутитъргове за доставка па едии куб. дъсви от 3 до 5 с. и. дебели с раз
15) Разбичени в нрендосави ч»ка
:
>
а
.одопроводпОто
отделение'нри
метр букови дъски и три куб. мет лични размери ширипа и дължина с
мови
дъски като частна поръчва н»
ра МбарОИИ ДЪСКИ (СЖГ.ШНШ Ч.Т. приблизителна стойност 3'2000 лв. ,общиннтн.
Гиго
Колев и Илия Анастаоов е!
5) Направени пег синджира от
162 от иавола за бюджета, отчет нужпи за подържане общинските
гр
Варна
срещу такси внесени I
ности и предприятията да се купят зднния чрез н. г. ч-а се явили кон- ио 20 метра дължина всеки един и
общинската
еаса: 7Г40 лв. с кви
направо, от пазаря по . нвй изиосви курепгите озиачейи в п. 3 от това 25 "пови жалони и поправени 4 статанция .V. 48969 от 31.Х. 921 г.
за общината .цепн.
постаиовление, от които най-износна ри жалони за нуждите на техничес:-.27'25 лв. п квитанция Дг 4945'
Ио тжрш за направа на галиот- цена е дал Милан Петров по 1750 вата.централа при общината.
от
31. X. 921 год., 228'48 лв.«
кн коли, който пе се е състоял да лв. за един кубически метр.
6) Поправено 1 шкафче и напквитанция
Дг 50256 от 3. XI. 92'
не се обявянп нон търг, ип.еже
5. По отлагано на -предприемач равена една нреградка ва общнн.
год.
чнетепею иа града се отдава на доставката па -20 куб. м. чамови трапезария.
предприемач и те остарат излишни. греди от 1 0 - 2 0 с. и. дебели и
7) Поправена едва бъчва за деПрепис от нисюящгто пгстанов- широви с различни размери дълбина зинфекционната станция цри общиленне ведно с тържп.те 'книжа да с приблизителна стойност 22000 л . . нита, 2 бъчвичви за добруджанския
се изпрати на е на Варненски Окръ
оп!!?* Т е Л е "" ГВОаде " Н а СТ0Й ' п а и с , ^ 0 ! , И 3 ж е л Р 8 И Н РУ^тки за вожен Управител иа утвърждение.
ност 2000 л. вужнв еа подържано мисията по тридовата иозеаленна
1) И (работи се надлежен проф"-1
Преа-едател: (и.) Юр. Нека рев. на общинските здания през 1921 г. ^собственност.
я^ Нятн.ои„„ АП .
за превврване водопровода в У'г
Членове: (п.) Ил. Христов на който търг са яви^и същите кон
е;
.направени
42
дръжки
на
кир'
,,
п
куренти, от които най-язноена цена
зн тпуиппотп
трудовото бюрор,
2
дръжвн
(и ) Д р Н Кочев. е предложил Ат. Хр. Кенкев 1-283 ки зн
Лшнпг. о ....___ ,,ьоде»ска.
работил,
•• пп ирт0,
лв :;д 1 куб. м. чамоби греди и на железарски чукове за рвботил2)' Изкопаване
на водопроводва»
ницатв,
1
дръжка
на
брадва
ва
яма
на
протежение
около
»о ме ' г
№10!.
Инин Въпбанов по 17 я. за 1 вгн.
в ул
Воденска
склада
* "
.
лада при пожарната команда,
телени г..оздеи.'
' гр. Варнв, 16 юлий 1921 г.
3) Полагане и монтиране 8»
9) Понравена 1 стълба, напра
и з», 1 , н ? ' - , л Г ? 1 ! К ! и 0 В8в " РГД 1 , И Д Г °- в е , , а 1 п о в а Д«лтн иаиенарска«'ио- о к о л о 8 0 «• чугунени" тръби и
Поднисаиите състапляющи три
С е Г а т и , , т е паза и
Р и правени 4 чува, направени 9 болта р а й е т о им в ул. „Воденска."
лепната комисия ;>л Вар"..искята н Р Г » Г и 1 1 н
К0ИТ
Ш а Да
4
Т^дски мбщиян, и'гъста..: Прелсе- • « 1 Х ч ^ Г . ^ " ° '
* " " • 2 1 см' и 3 йкоби от ш и н а
) П о с ^ и х а се 10 пови в»в^
иаМерИ Че п еА
'.тел Юрдач 11е'.чрев и членове: « ™
' " Р - за мелницата нри пожар, команда. »а градски чешми
Ллин Христос и Д р II. В>>че«, ка ^ с и и за о б ^ 0 ; т Г 8 8 У Р С Я Т Й Т е . С а А , 0 ) ПРОД«л«а„а надравата щва5) Направиха' се 18 частни *•
фа за статистичегкоте бюро и тръ- сталвции.

за дейноста на отделенията при общината
Техничесна работилница.
и печки з« чи.»щиьп

2 шини паобщин. вабрио-. ,

.,

^_ . ;:, ,_ ;.

Техническа централа

I. По водопровода.

--.-

'.'

..:; .

/

' '-

.ой 20

Варненсм Общински Вестник

Направиха се нови чешми в
Дунав" и продължението на
"Ватова" на протежение общо
о 600 м.
, Поправиха се 4 спирателни
18.

" -

•'"'"

"

"

'

•

•

:

1006 лв. едина килограм, 3876-7
кгр., 54 кгр. по 10 лв. н по 1 0 5
лв. 48 кгр. На 30 се заровиха
младите лози, последни тая пролет.
IV. Разни.

'

• Отпуши се задръстения водо ' Н а 21 и 22 се извади и почис
род в местпоста „Кемер-Дере." ти кржмпето цаекло посято в сво
Пречистиха се водните камари бодното място па укоренилището,
Елеч, с. Руслар и Харами-Дере. ще се получи около 1500 кгр. цве
0) Прие се окончателно резер- кло. Привърши се ремонта и при
в.местноста ,,Сес-Севмес," ка- стройката до стратификалията, ка
се направиха и подробни сметки то се приспособиха три стан и ед
взвършеиата работа.
на кухня за жилище и квйцелария
ввход от вода 88,834-90 лв. на персонала. Също-се изкара западнага и северната страна за проИ. По канализацията. ' джлжение работилницата н неправа
та обор за конете при разсадника,
1) Дадоха се 6 линии за наира• която работа ако се отнистнат-нуж
на частни канализации, които
ните матенийли ще бъде свжршена
девременно се приеха след дооще в началото па текущия месец
•та-нането им.
ноември.
2) Почистиха се 8 край улични
5н и й ревизиционни шахти.
V. Болести и неприятели.
",) Поставиха се два капака на
Не са иоестйтиранц през отчет
-;ти из гради.
ния месец никакви болести и неприя
1) Отпушиха се 6 утока ва
тели.
чни чешми.
Приход от канализ. 24903* 10 л.
VI Нонюшната.
•

•

'

•

•

•

•

'

,

'

•

*

За сега разсадпика разполага
само с един кон, с който се извърш
1) Поправка и .заякчаване на ват всички стопански работи. Той е
•та над канала при „Шокара." в добро състояние, но напоследжк
2) Продължение работите по се забелязва едно значително отслабправа дековилната линия.
ване,- то е вследствие на това, че
3) Снимане и съставяне надлж-, ; дажбата му 4 кгр. ечнмив е около
•а профили на моста в местноста 8 кгр, сено е недостатжчна за не
лвновр" и на ул. „Шуменска." го, понеже е много обемист—еджр,
та-ще трябва да се увеличи дажба
V"та му ни 5 кгр. .ечемик и 10 кгр.
сено най-малво. За издръжката, ва
през месец Октомври т. г.
коня е озразходвано 124 кгр. ече
мик, 248 кгр. сено и ва прислуга
Времето
та 1200 лв.
Црез целия отчетен месец времзVII. Приход и разход.
бе сжвжршенио сухо и умерено
дно; много хладно — студено бе
За поджржане и обработване на
30 и 31. Слаб джжд падна са разсадника е разходено.
на 29 число. Ветрове буйни е
1) За заплати ва чиновниците и
ло от 27 до 31 число. Магла служащите Гл. I § 3, п. 116 1295 л.
3,, 15, 20, 21 и 22 число, а ро
2) За добавачно възнаграждение
ва 18, 19, 20, 21, 22, 23 и Гл. 11. § 41, п. 106 8506 лв.
Незапомнената суша ночти през
3) За надници на работници Гл.
лата пролет, лято и сега се от- II. § 36, п. 3 22110 лв.
>зи върху почти всички култури и
4) За вещественни разходи по
".озволв навременното извжршва- § 31, п. 5 120 лв.
на полските работи: оран, засяг
5) За фураж на коня 930 лв.
е и пр.; но върху озряването
Всичко: 32961 лв.
лозовия материал — резниците
Поетжпил е приход в общинска
отрази добре, обаче прираста на
та
каса от продажба на:
|ите остана по-слаб.
1)
Грозде чауш 54 кгр. по 12
Вследствие на голямата су ш а
а отчетния месец в разсадника лв. кгр. 648 лв.
2) Грозде памит и мискет 43
извършиха следните много малко
•боти:
кгр. по 1060 кгр. 45Г50 лв,
3) Грозде 3876-700 кгр. по 10.06
I В укоренилищетр.
лв.-кгр. 41093-02 лв.
Всичко: 3973-700 кгр. ва
от .'14 до 30 чясло се заровиха
ите.
42112*52 лв.

III. По пътищата.

Дозов Разсадник .:;

II. В маточннка.

VIII. Общо ежетояние:

Общото "-«гтояние па маточннка
През целия отчетен месец са* ; с
авени сагГн раните колци от бури- пр:а отчет*..: месец е много добро;
и
на лозята добро; а па вв (>енилнпре^рзани кжм тях лозите.
щ е т 0 _.. облагородените и диви ло
В облагородените и др. лозя. зи слабо но причини споменати в
Ог 1 д0 7 число се обра гроз ьинало месечните рапорти.
но от 10 девара лгеи о* 3 до 6
XI. Заключение:
:Дих
* а с ;., .:лн асичхо Н973 ягр.
! 3де
Ог всичко изло«.ево за- тук с
° » което .е продаде на'так)г по
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види, че всички сезонни работи, в
зависимост от голямата суша -са би
ли извършени на време; обаче, из
вършеното е много малко, защото
извънредно голямата суша не е поз
волила извършването на много ра
боти. През текущия месец Ноември
предстоят да се извършат следчите
работи; ако времето позволи:

АрхшеНгаур.-регуларио.
от 26 октомври до 2 ноем. т. г.
1. Дадени са 44 строителни ли
нии за постройки в огради.
2. Издадени са 27 скици за част
ни имоти.
.
3. И.шхлнеии са 26 преписки за
Съда.
4. Съставени са 25 протокола
по оценви на имоти по чл. 27 от
Закона за Бвагоустровсгтшго.
5. Съставени" са 37 актове но
нарушелне чл. 47 ог Закона за
Б шгоу строй ството.
6. И.дадени са 47 позволителни
билети за нови постройки ремонти
па спри такива и оградя.
7. Издадена са 60 постановления
за вр&чване на нарушителите по
нарушение чл. 47 от Закона за
Благоустройството.
8. Изпълнени са 49 преписки ог
общ архитектурен и регулационен
характер.
9. Поставени стаила на три об
щински хали, лозови расадннк и на
други общипсац постройки.
10. Упражнява се контрол вър
ху всички строежи на града.

1) Да се порежат и зпровят всич*
ки слаби облагородени лози,
2) Да се извадят от ..коренилището облагородените и диви лози сор
тират и сжхранят.
3) Да се шшжлнят в маточникя
всичките праздни и ие автентични
лози с положиици.
4) Да се почне към края на ме
сец», рязането, почистването, сор
тирането и сжхранепието на ревниците — лозовите пръчки в маточнива
5) Дя се реголват и подготвят
прашните места за лозя, маточник
и овощни градини; като се извадят
и посадят на едно подходящо място
всички слаби овощни дръвчета по
алеите » маточннка.

БЮЛЕТИН
за продадените храни от кола п Варненското Житно Тържище на
от 28.Х до З.Х1 1921 гол.
Средна
лева
та цена
Числото Всичко
иа.хек- Килотр,
на колко хсктолитр
колата голнтри са
продадени
леха |ст.

«

0."

.Внд ва храната

о
е

"<

1

,:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

• : ^ / »

Жито

/•**'/'' « X -Ч

Колос

| п ' - . * . - * ' ) •" Ч -

Ечмик

\ , \

.

!

к.
371

601

153

950

217
239
145

367
322
345

9
36
1

60
220
6

440

24

6000 кгр.

500

2

700 кгр.

Г

. у1

1Й

•

Мисир
Лц^ТнО^^^
Овес
. ^н-иии^,**»*";
Просо
Боб 100 кгр. .
.440
ДГЪЖ

а

.

.

,

•

Рапица
.
.
.
Фий .
.
.
..
Разни леща 5*00 кгр..

.

'

Санитарно отделение.
билетин за движението на заразителните болести въ града.
от 21 до ЗГХ-921 год.
Болеоти

Има Забо Оира- Умвели рели
ща лели

Остакат

Петко ог
",^"^""
иб.

8саг1аМпа
ШрЪШегШз
МогМШ
Туриш аЪаотшаШ

9

1

1
1
— —
3
11

2
1
—
6

—
—
—
—

—
—
—
—

—

—

3

—— —
— —
— __
_. —
— —
1 ~"

...
.—
—
1

т-ар.

22 2 28.У.921г.
4
18.У11.921Г.
—
156
17
5
—
—
-——

'""'т

Т и Ш 8 СОПУНЗ-.Уа^

Буветепа
Уапо1а тега
ТурЬиз ехапШетаИсм
ТурЬиз гесиггепв
Раго1Шз ерикппоа
Егу81ре1аа
Рага1урЬив

-—
---

8
1
—
8

Н а т о аа м а Демаятао»

—
29 6.УШ.919Г.
3 26 1921 г.
— 1.УШ.921Г.
—
—
—
——
—
—
— 29 УШ.92.1 т

,

ХРОНИКА

Умрели 12 души, от които 28
мъже и 34 жени — останали си
Пристигнали са материалите не рачета 48, от която без баща 18,
обходими аа донакарваие па дево- бея майка 14 и крагли сирачета 16.
вилната, както и аа окончателнота
Поправка. В брой 19 на вест
иовравяне на локомотввчетата.
ника в сведенията за движението на
Работата иа трудоваците. Тру населението от и. Януари до м.
доваците от първи трудов набор Юпяй включително е направена ед
продължават да работят пътя от на грешка, В естествен прираст,
аквариума до баните в морската мъже са писани 93, когато те са
градина. Работата ви е усилена и 63.' Цяфрата 63 е верна.
след сато се привърши пътя, ще по
Длфжавното рибарско у ще съ
правят степите па танцовите по общава, че ще отпуща на чиновни
протежението ну, които са сринати ците риба по 3, 4, 5 лв. кгр. спо
от продължителните пеколко дневни ред вида на рибата.
дъждове, след което пътя ще бъде
Председателя на тричленната ко
сларшен окончателно.
мисия,
който замина в София по
Проектира се и в скоро време
отварждението
допълнителният бюд
ще почне направата на кавал в
жет
за
еднократната
помощ на чи
морската градина, който да отвеж
новниците
и
увеличение
възнаграж
да водата от входната ваншпа вра
дението
им,
не
се
е
още
завхрнал.
та срещу бирария „Златна котва"
към морето, която се събира в го
Новоизбраните училищни настоя
лямо количество при проливни дъж тели са свикани на заседание за
дове.
избиране бюро на настоятелството.
Движението на населението
ярез м-ц Октомври 1921 год.

В скоро време ще се състои нов
търг ва продажба на непродаденяСтатистическото бюро при общи ти места между търговското у-щеи
ната дава следните сведения аа дви Д-во .Грозд."
• •
жението иа населението през м-ц
х
октомври:

Варненско Градско Общинско Управление
;

. ^ 0 В Я В Д В Н И Е " . * 38743.
-

Вре>1

Варвввеи Общяяоки Веетиик
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тр. Варна, 6 Ноември 1921 год.

I

Обявява се па внтересующяте, че на 18' того вГ9 часа сутринта
а помещението на Варненското овръжио Финансово управление ще се
произведе търг с ЯВНА конкуренция ва продажбата на 200 бракува
ни чували от дървени въглища, като патдаването ще става на колограм.
Първоначалната цена и валог ще се определят ет таржната ко
мисия в дена на търга.
Желающите да ги купят да се явят "в определеното време и мяс
то м натдават.
'
ва Председател: А. С. Леонкев
Секретар: Преславска.
О Б Я В Л Е Н И Е * 28933
гр. Варпа, 7 Ноемврий 1921 година.
Обявява се ва интересующите, че тарга с ЯВНА конкуренция
назначен за 20 того в 10 ч. сутринта сагдасно обявлението под №
28098 от 29 Октомври н. г. ва продажбата на общински празни мес
та в кварт. *6 632 порцели: 11, 12 и 13 и кварт. Л 533 парцели:
2, 3, 4 и 6 се отлага за 22 того в 10 ч. сутринта, в което време
ще се произведе търга по условията предвидени в първото обявление.
Секретар: Преславски.
*;
^

Обявява се на мнтсрееующвте, че търга по доброволно съгласие
яалначен- за 20 того в 9 часа сутринта сагласно с обявлението под
}6 28454 ог от 2 того ва доставката 24000 кгр. едра слама, се от
лага за 22 того в 9 часа сутринта, в което време ще се произведе
търгът по условията предвидени в първото обявление.

О Б Я В Л Е Н И Е У* 28915.
гр. Варна, 7 Ноември 1*21 година

Обявява се ва интересующвте, че таргат по доброволно г!
сне назначен за 20 того в 9 часа сутринта, съгласно с обявле»
под .№ 2857Т от 3 того за доставката на 20000 кгр. сено, се
лага ва 22 того в 9 часа сутринта, в което време ще се про*
търгът по условията нредвидони в първото обявление.
за Председател: А. С. Лео
.,.'"..

,,

1

Секретар: Прес...

ОБЯВЛЕНИЕ

Д5 28940

гр. Варна,; 7 ноември 192 Г година
Обявява се, че на 22 ноември т. г. в 3 часа след обед, з
целарията на Варненското окръжно финансово управление, ще се.
изведе тирг с явна конкуренция, за отдаване под наем общащ
месарски дюгени № 7 и 8 в халата на II уч., за време от сищ,
договора до. 31 март 1922 година.
Първоначалната цена и валога ще се определи на тарга от ната комисия.
Желающите "да ги наемат да се явят в опоеделеното време!
то и натдават.
•,.;,,
/
ва Председател: А. С- ЛРГ
•'•'-'.
Секретар: Прес.
О Б Я В Л Е Н И Е № 28958
• . ..

гр. Варна, 9. Ноември 192Г година

Обявявв се на ипт.ересующите, че в канцеларията на Ва;>!
ското окръжно финансово управление, на 25 ноември т. г. ш 10 1
сутринта ще се произведе тарг с явна конкуренция, за отдаване,
наем на една зеленчукова градина в квартала „Сес-Севмес"—чщ, р
принадлежаще на Варненското Анхнологическо Д-во, за време до ..
година, от 1 януари до 31 декември.
Първоначалната цена ще се определи в дени на тарга от н
ната комисия. - --.... 1:._:..;.,.:':!;."„.._'".', '" ••;••'— "•"Ги.Г.'."~"
Залог 10о/о варху първоначалната цена, който се изравнява
възлагане тарга. ; ,
«
Шейните условия и други книжа може да се видят всякога 1
ботно време в общинското управление.
л
:.
••• га Цредседател: А. С. Леов:
Секретар: Нреши'
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 29138

....

,
| гр. Варна, .10 Ноември 1921 год.
Обявява се на интересующите, че в канцеларията на Вар '•
ското Окрджно Финансово Управление, на 25 ноември т. г. в 10': «
сутринта, ще ке произведе тарг с явна конкуренции, за цродада*
на около 16 кола пръчки 8а горене от кастрежа на лозите в обг
ския лозов разсадник през и, г.
Приблизителната стойност е 750 лв., а залога за правоучастя!
търга е 10°/«.
Желающите да ги купят може да ги прегледат всеки приехте**
ден и чуе в общинския лозов разсадпив, а книжата може да се в»'
в общинското иправление всякога в работно време.
.
-

"',
.,"..'., :

За Председател: А. С Леонкев

О Б Я В Л Е Н И Е № 28934.
гр. Варна, 7 Ноември 1921 година.

1

ОБЯВЛЕНИЕ

Председател: А. С. Леов»
Секретар: Пре<»'
№ 29264

гр. Варна, 12 Ноември 1921 година
Обявява се на интересующите, че на 28 ноември т. г. в Ю
сутринта, пред входните врата на пожарната команда на пазар?
площад, ще се проивведе:тарг с я в н а конкуренция ва продаЯбат*
един безстопанствен (юва) Вол, 8" годишен и 140 с. *..' «нсок.
Парвоначалната цена ще се определи в деня на тарга отт»г
ната комисия.
Желающите да го купят, може да прегледат вола всякога»
жарната команда.
ва Председател: А. С.' Лео">
Секретар: Преси*""

аа Председател; А. 0. Леонкев.
Секретар: Преславска.
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