Год. XXXI

Варна, 8 Ноември 1923 г,

ВррП 83,

И з д а в а В а р н е н с к а т а Гтрадог^а ОО-ВДзажг.».
ИЗЛИЗА

ВСр»КА

СРЯДА.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА Ш или IV СТРАНИЦА:

Абонаментъ 60 лева годишно.

г

Единъ брой 1 левъ.

Официална: на дума по 1 левъ; заглавие, дата и
иодписъ по 3 дева.

Частни: на дума по 1 лева, а на кв. см. по 1-Б0 лш
Веичко що се отнася ва вестника,-да се изпраща
до редакцията, кметството — Варна.

За 1 нли И страница — удвоено.

Една малка равйосиетка за
Общинската овощна градина
„Пейнирджннъ*.

Не е отбелязано екцо пищо ,ча ре
зултата и преьъ годините 1921 и 1922.
Едва тази година благодарение НА гри
Понеже ваерочения за 4 Ноемпжите, който днешната уирава иолояшУ гра
рий г. г. изборъ з» избиране членове
дината,
се
стопанисва
огь
общината
н
стана
Читателите ва вестника ни на нена Градски Общинска Оъвътъ ва
ясно, че този общински .имогь, заслужа
холво пжтй еж срещязи ЕЪ колоните му
Варна е отложепъ по нареждано с тъ
ва
истинско
внимание.
;
.
да се ииате за общинската овощна гра
Министерството на Вътрешни-.* Ра
За плодовете отъ настоящата година
дина „Пейнирджикъ", за която Тричлен
боти
и Народвото Здраве (Отделе
всички граждани ех свидетели, па и са
ната Комисия ечнта за вуждяо да даде
ние Изборно) съ телеграма Д? 8 П 2
си вкусили 'не веднажъ презъ това лето,
по-подробни сведения за този общински
отъ 16 м. м. нч следъ законодател
особенно отъ големите -червени и сочни
янотъ. Общината притежава въ едва отъ
ните избори, а сега съ зацоведь отъ
ябълки, на тая градина, които се раз
курортните на града ни въ ьгЬстн. „Нейг
съшото Министерство, Селските ®<$продаваха ежедневно но всички общин
лнрджикъ", едва обширна овощна гра
ЩИНСКП избори, които САШО е * отски зеленчукови маганипи на цеви додина отъ 200 декара. Тдзн градина е
ложени, СА насрочени за 2 Декемв
стжпнн и за последния гражданинь.
насадена съ разни овощни дървета:
ри и т год., то съгдясао згшевъ-дьта
.ябълки, круши, сливи, череши, зарзали,
Плодородието тая годьиа бЬше шо- >
, ..№ В97_ огь; 2.) Октомвпий т. 1\ на
орехи и др. Забележителн*и"сл по своите - бдгао7ТГОет1ГЖТр^"тис^
Господина ^ВгГрненскп Окр. ^правигато- общината изнемогвате фиаансоко и
-сортове, ябълките и сливите, а особенно
тель се свиг.ватъ и избирателите на
ТО даде една заачвкелна подкрепа ва
гр. Вярва, ва 2 Декемврий т. г., за
ябълките, които ;8аематъ , по-голямата
общината,
а именно: Събраха се всичко
избиране членове и Градски Общ.
чаеть отъ градината. Отъ й х ъ ще на
плодове: ябълки, сливи и круши 35,500
съветъ. Изпълнението ва заповедьта,
перите пай-раалични видове, пренесени
кгр.. отъ БОИТО 33,000 кгр. се разарода се даде най широка гластностъ
главно отъ Чехия, отъ кхдето е и оснодадоха чрезъ общ. магазини иа граж
между населението и .вземане всичка
заля на тая градина г-нъ АнтоноНоданството и се получи сумата 132,500
мерки за по правилното произвеж
вакъ управятель на Морската градина,
дане на избора ч е възложена яа г-нъ
лв. или среддно по 4 лева кпр„, 2500
з а която сащо той е.основатель;
Варненски Градоначалникъ и г-нъ
кгр. се, раздадоха безплатно на разните
,. Местаостьта „Пейнирдживъ" не е
Варненски
Градски Кметъ^
бедни
дружества,
въ
града
—
Сиротопитъй подходяща за овощна градина, по
талищата,
Инвалидните
и
Взаимяопомощнеже в) съ северно изложение —открита
вите, отъ които се би полушло 10000 л.
за вай-силните ветрове, обаче все пакъ
ЗАПОВЕДЬ
плюзъ
8 до 8000 лева отъ орехи,
тукъ се, е родяла една отлична овощна
които още не съ разпродадени или всич
Л- 215
градина, конто напълно оправдава свои
ко 132.500-4-10000-1-8000=: 150000 л.
те • разходи. В ь градината има по вече
§ 24
Събираха се сащо и иогнилигЬ пло
отъ 1000 овощни дървета, отъ който
дове,
които
се
свариха
ва
ракия
'
отъ
гр. Варва, 5 Ноември! 1923 г.
400 ся ябълкови. Тия дървета като въ
общивата н се получи:
всека «вощва градина ве раждатъ ре
Поради това, че съмъ педалъ остав
довно всека годния, а презъ година или
1) 45 литри 85° = 3825°
ка за да бада капдвдатиравъ за Народве. Ние бихме желали да запознаемъ
2) 55 „ 80° = 4400*
денъ Представитедь, днесъ напущамъ
гражданите съ реколтите в приходите,
5) 50 .
60° = 3000°
окончателно длъжностьта Председател, на
холто. тя.е давала: отъ аеволко години
46° = 33000°
4) 500
Варненската Общинска Тричлевва Коми
васакъ, обезе за жалоеть, за техъ до
сия и предегавямъ ръководенето делата
Всичко 650 литрч — 34225°
сега ве еж били дадени никакви сметни
на общината на чл. Сг. Николовъ, до
от> иредшедственицнге ни.
Има още за варене отъ които ще се
вазввчакане
твтуляреиъ замествикъ.
?
Този общински вкотъ до тази година
получи около 100 литри = л.0000 или
Раз*е.1явки се огь Общивата, на
е анпавалъ като едва гола поляна за
всичко ракии 750 литра = 38225°, отъ
коят» олужяхъ отъ 9 Юпий т. г. до
гражданството, която, като че лн ннщо
която би се получило сумата 38000 лв.,
днесъ, считамъ за стой дългъ да благо
ме е давала за общината.
а всички ! приходъ овощната гралвпа е
даря яа членовете отъ Тричленната Ко
дала отъ плодове 15000 лева и ракия
€.*дъ войната презъ 1918 и 1919
мисия г-да Ог. Нвхолоьъ и Иванъ Мир38000 = 188000 лв.
годния градината изцело е билъ изполчевъ за оказаното отъ ?4хиа страна
зувава оть наематели. Црезъ 1920 год.
3* това общината не е направила
съдействие ври изпълнение на възложе.
е имало голЬмо плодородие, ббаче не се
никакви разходи, а съ постоянните ся
ката мя огь Правителството служба.
лкжлн внвЪде, колко н вакъвъ нрвходъ
чиновници и служащи, уеп%; да се при
" Сърдечва, благодарвость ибвазвамъ иа
е" дала тя, понеже комунистите, тога
бере този плодъ я се добие този резултат*.
всички Началници на Огд*аения, които
вашните управници ва общината,, съ
Направено само около 8000 лв. раявеекога съ се явявали на помощь при
аги минали като вриходъ отъ общинските
ходъ за варенето на равната » плащане
разрешение въпроси васегащм службите
зеленчукови градини, .като , е." показано'
въ отделенията вмъ.
авцвзъ.
* • • - ' " • • • . .
, *»йсто плодове, зарзавата, за да оправ-'
' На всички чвмовнвцв и служащи при
д&ап големите св разходи аа градините.

йфццналснъ 0тЗслъ.

•-<•*•,

. . ' - -1...

но доходъ по 13,000 лева. нли иматъ
общо доходъ : 1Г инотно състояние по
25,0000 лева, а й сащо на-семейства
състоящи се отъ повече отъ три члена,
които иматъ ведвижини! имоти до 20,000
лева, или годипшо доходи до 20,000
лева или общото имъ имогно състояние
въ недвижими имоти и доходи ненадминаватъ 30,000 лева.

Общинското Управление, което-сащо са
изпълнявали добросъвестно службата си,
шзказвамъ сърдечна благодарность.
Надви се, че и за напредъ всички
чиновници и служащи ще продължавате
да служатъ честно и съ преданость,'тъй
като сънъ уверенъ, че всички съвнаватъ,
че отъ техното добросъвестно служене
зависи много за доброто уреждане на об
щината.
«
,
При изпълнение на служебния си
дългъ, изхождайки отъ интересите на
общината, може би, некого съмъ неволно
огорчилъ отъ техъ поля извинение.
Иожелавамъ на моите- заместници
ползотворна деягелность, която да бхде
насочена къмъ заздравяване финансовото
положение на Общината — единственото
условие необходимо за повдигане града
ни въ благоустройствено, хигиенично и
културно отношение.
Нредседателъ: Хр. Мирски.

'' ПОСТАНОВЛЕНИЯ
№ 536

• . ...

"ПОСТАНОВИХМЕ:

-

1) До второ постановление да се
продаватъ отъ общинския складъ при
пожарната команда: а) дърва нарезани
единия тонъ по 370 лева и б) дърва
нерезани единия тонъ по 340 лева —
франко склада.,<
. -.
...;, 2) Дърва .на първо време да се да
ват* а ш о на ония семейства, саетоящн
се отъ но три члена, които им 1тъ имот
н о , състояние до 15,000 лева, или годиш-

:

Настоящето постановление ведно съ
т*ржната преписва да се изпрати на
г. Варн. Окр. Управитель за утвърждение.
Председатель: Хр. Мирски
„
X Ст. Николовъ
Членове: \ „
,,
•
•4
( Ив. Мирчевь ,
№ 540^
гр. Варна,

Ноемврий 1923 год,-

Общинската Тричленна Комисия въ
съставъ: Председатель Х р Мирски и'
Членове: Сг. Николовъ и Ив. Марчевъ
въ разпоредително заседание взе на разглеждание писмото Вх. № 33,572 отъ
19 Октоиврий т. г., на Варнеисвото
Доброволческо Дружество „Сливница",
съ което моли да се отпусне отъ Общи
ната безплатно' зеленчувъ за зимовище
на членовете на дружеството па брой
само 28 души като бедни и като взе
предъ видъ заслугите на тези ветерани
къмъ отечеството,,
.

4) За безплатно давание дърва на
крайно бедни варненски граждани ще се
държи второ постановление.
* ,.

ПОСТАНОВИ:
Да се отпусне безплатно отъ общин
ската зеленчукова градина на Варнен
ското Доброволческо Дружество „Слив
ница" хиляда зеши и по единъ снопъ
отъ по 20 броя празъ- за раздавание на
доброволците отъ Дружеството „Сливни
ца" по списъкъ двадесеть и осемь чело,

Варненската Градска Общинска Три
членна Комисия въ днешното си разпо
редително заседание, като се занима съ
Нредседателъ :• Хр. Мирски
въпроса но определение цените на дър
. . ' „ • "
( Ст.' Николовъ
вата, добити отъ тази годишното сечище
на Общината,- въ местностьта „Фацарата", отъ около 800 декаря и, кои вар
• ЛБ 532
'
ненски семейства на първо време требва
да бждатъ снабдени съ такива и като
гр. Варна, 2 Ноември 1923 год.
взе предъ видъ:
1) Че но утвърдени постановления
Подписаните^, съставляващи Тричлен&-№ 413 "и 414 отъ ' таза' Гйдййа .*на '' "^ната "Комисия на' Варнен.» Гр. Община,
Общината е разрешено да изсече и привъ съставъ: Председатель: Хр. Мирски
возе дървесната маса, която ще се до
и членове: Ст. Николовъ и Ив. Мирчевъ,
бие отъ т. г. Общинско сечище въ м.
като разгледахме тържвата преписка по
„Фацарата 4 , отъ около 800 пространст
произведения на 27 Октом. т. г. търгъ
вени декари; . . , . . ' .
съ явна конкуренция за отдавание из. 2) Не дървата привозени франко об
ползувание пашата отъ зеленчуковите гра
щинския складъ*и нарезани ще костудини въ местностьта Орта-Наиръ и Пейватъ на Общината единия тонъ: нирджикъ за време следъ прибирание зе. а) Споредъ утвърд. тарифа
; ленчука до 15 мартъ 1924 година и търж
едвнъ тонъ дърва (2 куб. м.
вата комисия е възложела търга: за па
по 40 лева - } - 5 % за култ.
шата въ зеленчуков, градина в ъ м е с т н .
предприятия = 2 куб. м. по
Отра-Чаиръ върху Георги Ламбовъ за
42 лева = 84 лева)
84 лева;
18030 лева и за л а я въ местн. Пейнирб) сЬчъ и превозъ единия
джикъ върху Никола , Трандафаловъ за
тонъ
204 лева;
4060 лева, или всичко 22090 лева и
в) ръзание (единия тонъ)
30 лева;
като взехме предъ видъ : • • • . . . - •
„ г) разходи — надзиратели а
1) Не търга е произведенъ правилно
работници при сечището и скла
и редовно, съгласно Закона за Бюджета,
да и други — на единъ. тонъ
Огчетностьта и Предцричтията:
разходъ около
22 лева;
:'"'""и'
всичко 340 лева.
Независимо бтъ йокааанигЬ по горе
разходи върху единъ тонъ дърва цената
имъ ще, се увеличи още отъ изсъхвание,
разтегляние и др. и
/
3) Не въ първо време требва да бхдатъ снабдени съ дърва по бедните вар
ненски семейства, то

.

3) 'Раздававието да започне огь 5
Ноември т. г., като желающите отъ гор
ните категории варненски семейства да
си набавятъ дърза, требва предварител
но да взематъ бележка отъ надлежния ,
участъковъ комисаръ за имотното си съ
стояние и доходъ, следъ което се заве-.
рява отъ помощниците на Кяета и после
това ще се издава огь общинската каса
квитанция за внесените суми и среЩу
тая квитанция ще си нолучаватъ дър
вата отъ склада. За сега дърва ще щ
даватъ само до единъ тонъ.•

Настоящето постановление да се из
прати на господина Варненския Окр.
Управитель за утвърждение.

гр. Варна, 26 Овтомврий 1 9 2 3 . г.

^
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2) Че, добитите на търга цени с а
износни за общин..каса въ сравнение съ
остатъците отъ зеленината за дата презъ
м. г. и тазъ годишната, която е много
по-слаба, вследствие на сушата, то на
основание ч... 193 отъ Закона на Бюд
жета, Отчеткостьта и Предприятията въ
свразка съ Окр. № 4 6 6 0 / 9 2 1 год. на
Ватр. М-во, Огд. Изборно, ,
ПОСТАНОВИХМЕ:

Изказва, се мнение за утвърждение
произведения на 27 октомври т. г. търгъ
за отдавание използувание пашата отъ
общин. зелен. градини въ нестн. ОртаНаиръ върху Георги Ламбовъ за 18030
лева и в ъ н . Пейнирджикъ върху Никола
Трандафиловъ за 4 0 6 0 ' л е в а за време
отъ прибирание на зеленчука до 15
;• Мартъ 1924 год.»./
., „

века.
Настоящето постановление да се из
прати на Господина Варненския Окр.
Управитйль за утвърждение.
'
Председатель: Хр, Мирски.
.;„_'_.•_

Членове: { ТСТТ' «««оловъ.
„
.---г) Ив_ Мираевъ. ^

Специални поемни условия
за отдавание на предприемачъ леча-'
танието на Варн. Общ. Вестнинъ.
Чл. 1. Предмета на предприятие
то напечатванието ' на вестника я
сгъванието, му на четири, на хартия
отъ Общината, по образецъ и дадени
размери.
Чл. 2. Срока на предприятието е
за време отъ сключвание на догово
ра до 31 Мартъ 1925 година. :
Чл. 3. Търгьтъ ще се произведе!
съ явна конкуренция при пълно спазвание на' Закона за Бюджета, От\('четностьта и Предприятията.
Чл. 4. Приблизителната стойность
на предприятието е 32,000 лева, а
искания залогь, 10% въ банково удо-.
стов-врение и документи, съгласно чл.
125 отъ Закона за Бюджета, Отчет'
ностьта и Предприятията.
Чл. 5. Варненския Общински Вестникъ и притурките му ще се пе. чататъ точно по формата, какъвто е"
вестника приложенъ при тия поемни
условия и винаги печатанъ съ букви
* • „Тесенъ Цицеръ* съ също такава
гъстота въ думигЬ и редовете. Об
щинското Управление може да по
иска споредъ нуждите си печатанието на вестника да бъде и съ букви
„Гармондъ" безъ предприемача да
:, има право.да претендира за увели; чение на цените.
Чл. 6. Вестника "да излиза въ
определенъ день всека седмица, или
годишно 52 броя, обаче намалението,;
: или увеличението, или спирането на
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шестника, неможе да създава никакви
яретенции на предприемача. *.
Чл. 7. Вс^ки брой да се отпечатва
и 'сгънатъ на четири да се ^предава
мъ общ. редакция своевременно, но
не по-кхсно отъ втория день отъ
предавание на рхкопиеагЬ материялъ
за печатание. За всько заклснение
«Общ. Управление си запазва, правото
да отпечатва вестника и притурките,
въ други печатници за сметка на
предприемача.
Чл. 8. Вейки брои отъ вестника
както и притурките къмъ него, ще
^ е • отпечатватъ до 800. екземпляра,
обаче Общ. Управление си запаьва
правото да ги увеличава и намалява,
безъ да има право .предприемача да
отказва.
Чл. 9. Изплащанвето ще става
отведважъ за ВСБКИ отпечатани че
тири (4) броя по добитата на тхрж.
щена. За притурките отъ четири стра
ници се плаща, както за цЬлъ брой
отъ вестника, а за такива съ помалко страници — споредъ цената
добита на: търга — причадающа се
на страница.
Чл. 10. Наддаванието въ търга
става върху напечатванието на единъ
брой в ъ ' 8 0 0 екземпляра съ общин
ска хартия.
Чл. II. За нарушение, който и да
-било членъ отъ настоящите поемни
•условия. спремо предприемача се по
стъпва съгласно общите поемни усло
вия, който съставляватъ неразделна
часть отъ тези поемни условия.
Чл. 12. Оледъ изтичание ^ а дого^
ворния. срокъ до произвеждание на
новъ търгъ предприемача е длъженъ
да печата вестника по същата цена,
условия и образецъ.
Чл. 13. Всички разноски по сключвание на договора и Нотар. му завврявание с ъ за смътка на пред
приемача.
Председателъ: Хр. Мирски.
( От. Николовъ.
тт
0В6:
'
I Ив. Мирчевъ.

Отчетъ
на Управителя Лозовия Общ.
Разсадникъ за- състоянието и
работата извършена презь
м. Октомврий т. г.
Времето. -,.••
Времето презъ отчетния месецъ бе
.извънредно сухо, съ много топли и сту
дени дни, слабо ветровито. Дъждъ слабъ
вале на 10, 17 и 18 число; всичкия
падналъ дъждъ презъ месеца е 9*2 митри
ва квадратенъ метъръ. Буйни ветрове са
.духали почти само презъ първата поло
вина на месеца на: 27 и 16 северозададенъ, 5 и 10 число източенъ. на 10
.слееъ обедъ, 11 и 13 число < заиаденъ,
: на 12 число юго-западенъ и на 17 чие-.
„лосеверенъ; Роса презъ първата поло
вина на месеца е имало петь сутрини, а
презъ дтората 8 сутрини. Слаби мъгли е
имало на: 14 и 31 число, гъста на 30
октомврий. Общо взе го времето, вслед
ствие извънредната суша, бе крайно.не
благоприятно за всички почти сезони, пол.скв работи.
;
Иввърщиха се следните" работи^
1. Въ укореиилнщето.
На 24 октомврий 'съ една надница

се почисти тревата изъ /тировете на ло
зите. Съ 9 надници на елужащитЬ се
заровиха облагородените лози отъ 25 до
30 Октомврий за предпазване отъ мра
зовете, въ случай, че насгжпятъ преди
изваждането имъ.
И. Въ Маючнииа.
Презъ целиятъ отчетенъ месецъ са
изправяни набивани опадалите колове отъ
ветровете и превързани къмъ техъ ло
зите изъ всичките парцели съ постояните служащи. Други работи вследствие
сушата неможаха да се извършатъ.
III. Въ облагородените лозя. '
Огъ 2 до 13 число на месеца съ 30
надници на постоянните служащи се
обра гроздето отъ плодните лозя иолучи
се отъ парцела № 1 4 — 3554 кгр.
грозде, отъ № 15 — 498 кгр., отъ № 9
— 80 кгр., отъ № 36 — 650 кгр., отъ
Л; 38 — 1518 кгр. и отъ Л; 39 — 490
кгр. всичко 6790 кгр., отъ което 331
кгр. се продаде на Варненските граж
дани по 10 лв. и 53 кгр.- по 8 лк. ки
лограма, а останалото 6406 кгр. се
предаде на- закупувача по 7'60 лв. кгр.,
която цена се доби при третия търгъ.
Първия не се състоя, а при втория се
получи 7*10 лв. за килограмъ грозде.
Произведе се трети търгъ по доброволно
съгласие за продажбата на гроздето, за
щото продажбата на гражданството но
малко отиваше много бавно; а повечето
сортове грозде требваше да се обератъ,
поне&е беха почти презрели," вследствие
4
големата суша.
•
„

IV. Р А З Н И .
0_тъ__ 15„ до_19_число _съЛ0„ надници.
на служащите се поправи оградата на
разсадника. Съ 4 надници и едипь служащъ на' 23, 24, 25 и 26 октомврий
се измазаха и бадамосаха трите стаи на
канцеларията отъ вънъ и вжтре. На 31
Октомврий надзирателя ходи въ общин
ската гора да види какъ отива сеченето
на дерветата за колове.
V. Болести и неприятели.
Презъ отчетния месецъ не еж кон
статирани никакви болести и неприятели
по лозите и дърветата, въ разсадника.
VI. Нонюшната.
Двата коня, съ които разпола га раз
садника са въ много добро съсюяние.
За подържането имъ е разходвано 186
кгр. ечмикъ, 500 кгр. сено и за при
слуга 1680 лева.

, VII. Приходъ и Разходъ.
а) Приходъ е постапилъ отъ про
дажбата на:
1. Грозде 331 кгр. по
10 лв. килограма
3,310'—лв.
2. Грозде 53 кгр- по
8 лева килограма
424'— лв.
3. Грозде 6400 кгр. по
7*60' лв. килограма
48,685'60 лв.
Всичко 6790 кгр. 52,419-60 лв.
б) Разходъ за подържане и обработ. ване на разсадника:
1. За заплата на служа
3,250'— лв.
щите по гл.1 § 3 п. 11*
2. За добро възн. и др.
' 8,020*— лв.
служащите гл. II § 40
З.'3а надници на ра
ботници гл. II § 36 п. 26 2,651*50 лв.
4 . 3 а фтражъ на конет* § 21 п. 1
1.520 — д е .
Всичко 15,441*50 лв.
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VIII. Сбщо състояние.
Общото състояние на разсадника е
много добро. Лозовите пръчки на амери
канските лози и хибридигЬ «зреха-съ
вършено. Ц* нЬкои сортове листата пожелтяха и помпаха да падатъ, а имен»
на.с1|ь88р1аХВн-1ашНеп 4 1 в . Шрапа
ХКиренОв 101», Шр. X ВеНашИеп
420*, 34 Е. М., Те1еМ и ШрХ(Сог<иТ X К и Р ) Ю6 8 ; а на останалите сор
тове : МоипеОг X Кирез(п8 Д» 1202 цапгеи. Д: 1 и Вн1о1 листата съ още зеле
ни, но пръчките еж зрели. Лазите въ
укоревилището останаха слаби, вследствие
големата суша, но оареха много добре
IX. Заключение.
Огъ изложеното се види, че. належа
щите сезони, работи еж извършени на
време. Не можа да се оре и реголва, по
причина на голината суша. Понеже про
дажбата на гроздето но стопански- начинъ на Варненските гражяапи отиваше
много бавно и се продаваше само де^
сертното (за ядене) грозде; а. ви йените
сортове оставаха, нъкъ разсадника не
разиолага съ помещение и еждове за да
го. приготви въ вино; произведе се по
стопански вачинъ трети търгъ и продаде
всичкото грозде на заа7пувачъ по 7'60
лв. кгр.
Презъ месецъ Ноемврий предстоят*
да се иявърщатъ следните работи:
1. Щомь времето позволи да се поч
не реголването за опитно лозе;
2. Да се почне пренасянето и при
готовлението на коловете за майките лози;
3. Щомъ листата оиадатъ да се порежатъ и -заровятъ слабите диви и обла
городени лози;
'4. Следъ листопада да се почистятъ
плодните лозя,' като се оставяръ пръч
ките за плодъ и подмладяване;
5. Да се почне торенето на'по-ела-'бигЬ парцели,' съ оборскиятъ торъ, *съ
Който разполага разсадпика и
6 5 Презъ втората половина стедъ ли
стопада, да се почне съ прибирането на
лозовия материялъ. *- •
' ' " ' / „
Варненско Градско Ощии. Управление.'

"~

ОБЯВЛЕНИЕ

Д« 30232
гр. Варна, 7 Ноемврий 1923 г.
Въ допълнение обявление Д* 29118
отъ 26-й октомврий т. год., цубликувано
въ „Държавенъ Вестникъ'* бр. 176 отъ .
т. год.,. обявява се, че'на, 14 того до 4
следъ обеаъ, въ. Варненското Оар. Фи
нансово Управление' ще се произведе
втори пжть тжргъ еъ, тайна конкуренция
за отдаване на закупувачъ таксите Над
писи за време отъ 1 априлъ т. год. до"
31 мартъ 19 2 6 год. Приблизителна'; го
дишна стойность-200,000 лева узйсквасе зало ъ 10% въ банково удостоверение"
и документи по закона за бюджЬта,^ от- .
четностьта и предприятията,
^ е;г„.
Тържните книжа еж на разпо^рже*,;
ние всЬко приежтетвенио време въ. Об
щината, а въ деня на търга при тхр**^.'.а'
ната комисия. Отъ Общината.
№'30233 :':/::'""*':"!, •'.;
гр.\ Варна, 7 Ноемврий 1923 ,г.,..
Въ допълнение обявление Ж 29119
отъ.26 октомврий' т. т„ публикувано въ
••

Брой 83.

Варненски Общивски Вестникъ
и глобявани за първи пать съ по 2 5 0 ,
лева, а за втори пать съ по 500 лева.
Ще се разреши на нуждающяте се отъ
, такива, само, които плащат* сергийво
право и то следъ като съобщать въ елек
трическото отделение колко ламси щ е п а лятъ, като за сметка техъ ще се ли
ша гь отъ други въ дюгевите си.
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Епжно зз студенти.
Италиянския консулъ въ
града ни съ писмо № 7 8 2 1923
г.. е помолилъ Г-на Окр. Управитель да нареди за разгла
сяване всредъ населението,
решението на Италиянското
Правителство за даване степендии на чужденци-студенти. следващи висшитт» италиянски училища, или по изящнитЪ изкуства, като при
това такивато студенти щ е
се освобождаватъ и отъ учи
лищни такси.

Обявява с е на г-да гражданите, че
съгласно заповедьта отъ 29 септемврий
т. г. подъ А- 8;.17 ни' Гигпадина Вариец.
Овр. Унравитель на 2 девемврий т. год.
ще се произведат* набори за избиране
(30) трвдесеть души- Варненски г р а р дави ОбщннСНИ съветници 'ва бягащия
Варненски Градгко-0Зщисви 'Скве-м..
Прави СВ Още веднажъ напонвюване,
че се абсолютно забранява -лепенето ва
афиши цо електрическите трансформа
торни постове « ходенето окою техъ по
калка нужда, защото това е свързано с ь
овзевость,за живота. НарушителигЬ ще
се глобяват* съ глоба до 5 0 0 лева, а аа'
последствията пря нещастенъ елучаВ, об
щината не отговаря.
На иепОДЧИНИДИТе с е на заповедьта
Л г 2 0 8 оп, 2 6 октомврий т. г., относи-тезно'паленето ва витрнвнв и вънкашнн
елевзрвческв лампи, ек СЪСТЛВРНИ актове

икгахив^велд
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ив!.-агнквЙ1»1;
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1

Съ постановления Д-Д: 536, 539 и
544 оть 2 и 5 ноемврйй т. год. се отпусгиаха на семействата на Деспина
Христова и Анастасия Димитрова, жи
телки па гр. Варна, една врнменна помощь но 500 лева, като крайно бедни и
••изолирайй поради скарлатинатн, а на се
мейството на Али Бекировъ 4 0 0 лева
временна помощь, като крайво бедно.
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1) иарезани дърва 1 тОнъ 370 лв.

§
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2) нерезани* дърва" 1 тонъ Я40 лв.
Дървата на първо време ,се прода
ватъ на тричленни семейства, или но-,
вече, но годишниятъ имъ приходъ да не
надминава 30,000 лева.
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Печатница Добри Тодоровъ — Варна. .
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ЖелающитЬ да си набавятъ дърва,
предварително да взематъ бележка отъ
надлежния участаковъ комисаръ за имот
ното си състояние и дохода, следъ което
надлежно заверени отъ помощниците на
кмета ще имъ се -издаватъ отъ общин
ската каса квитанция за внесената сума,
съ която ще се получаватъ дървата отъ
общ дьр.енъ складъ. ЗА сега ще седаватъ само по единъ тонъ дърва.
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Продажбата на дървата отъ Общин
ския дърненъ складъ при пожарната ко
манда започна отъ" 5 того, катоспоредъ
постановлението на: Тричленната Комисия
ще се продаватъ:
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Санитарно отделение.
Бюлетин за движението на заразителните, болести
•

ХРОНИКА

1.

ИЛЖ1]1{

мес

Презъ изтеклата седмица е извършено
следната работа.
!
*
I
Прясьт- Изпрани
стяующи бе«платно
к
Дата

ъ

1

|

Общинската пералня.
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„Държавевъ Вестникъ" брой 176 отъ 3
того, обявява се, че на 4 декемнрий т.
год. до 11 часа еутривьта, въ Варнен
ското Финансово Управление ще се про
изведе търгъ съ тайна конкуренция до
ставката на 8,000 килогр. цилиндрово
масло за дизелови мотори.
Ирибкизитеит стоймостъ 120,000 л.,
изисква се залогь 6000 лв. въ банково
удостоверение, мостра масло и документи
ш> закона за бюджега, отчетноетьта и
предприятията.
Тържпи.е* книжа с* на- разположе
ние въ общината нсеко присжтственно
време, а съ деня на търга при тържната комисия.
,
Огъ 0'щината.

От к о и т о
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(

в града.

от 20'октомврнй до 31 октомврнй 1923-П1Д.

БОЛЕСТИ
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