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Абонамснтъ:
. Всичко, щ о се
отнася д о -вест».и.-а
да с е и з п р а щ а до
кметството — Г г р е

За година' . . 55 лв
За б месеци . 30 лв.

О^алеикя:.
ьициални

по 2 лв.
квЙдр. сант.;
търговски
по споразумение.
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Справки
при пом. кмета
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г. П. Нейковъ.

ИЗДАВА

ВАРНЕНСКАТА
ИЗЛИЗА ВСЪКИ

ГРАДСКА

ОБЩИНА
Шроя 1 л е в а .

ПЕТЪКЪ.

00.. Лозарска-винар

ско-витйреката изложва въ

изложба
т е ш и аапзвя стта
ЩЕЗШ1 ЩШ е събитието на
тази есенъ. Инициативата
на общината раздвижи и
Тържественото откриване. Молебена. Словото на Митрополитъ Симеонъ. Речьта на кмета гГн. Поповъ.
обнадежди ; най мноючисленаПриветствията. Разглеждане изложбата. Пресата за изложбата и пр.
та група производители въ
[•"града ни, група, чийто по
минъкъ е свързакъ' съ общото
в?~~
Л* А & %л 2 ^ . ^ ^ ^ ^ц^
%}и
благоденствие па Вирт. 3«.
впрпенскипт лозари; които
"• цоштъ да имат» предъ себе
' .блесна ва . пер пектина, втщ ,подкрепа, в гъна жгртва
с оправдана пред,-, ра.>умп.
Ето(защ), едвг .ги друго ьа
чищние на общин-.гта е посре
щио до ща подобно единодушцо'.съчувствче подобрение отъ
5" 2?< (А,»«
страт на, гражданството.
;< Дозарско винарската тлож
ба въ • Варна е едно лишно
доказателство, че днешната
общинска власть не е единст
Кмета г. Н. Поповъ открива изложбата.
О б щ ъ и з г л е д ъ па изложбата.
вено съсредоточена — както
нжои я упрекватъ — въ дейН* 23 септемврий т. г. се ки които се отвоваха на пока ния бългяринъ му пепречи да"
Проивводството на об»агороность за штовното развитие
откри в ъ юнашкия салонъ ло- ната ни и веиматъ участие въвприсме бтрво новото, полее
дени лови сжщо е о т ъ големо
т града. Вярното е, че об варо винарската ив.южба устрое
било . в ъ тържеството по от ното, и едва следъ 1919 год. вннч-ние: чревъ него се съвдава
щината, е действително по на о т ъ Варненската градска об криването на '.изложбата, било порлди високите цени на ви въвможиость ва нони л. вя. и се
ложила" голп>ми грижи к ~е - щи пя;— С ъ * * пра во,- ~ излоясбата" ч р е в ъ ' свосг—йро"йзтя0дспиг - въ~ н-)та-новото* ловарство * вачптиа- —дпвгг-работпгня »тгчтгу.л6<~. ияци.-ч».
интенвинно дя.се рявкиив. Еже Има в ъ Варна 14 проивводитенаправила голгьми жертви за нредиввика голЪмъ интересъне самата изложба,
само
всредъ
варненските
ловари,
годно се 8ас>-жд«ха по 500 - 8 0 ли на лови и т е се в . н и а т - а т ъ
И
заслужено
ивложбата
се
това развитие. Но тя не
винари и гражданство, но всредъ удостои съ всеобщо внимание декара. За ловвретво се валови
«включително с ъ . това. Мина
може да бжде обвинена въ ловарите и в и н а р и т е о т ъ ц*лп
и възбуди г о л е м ъ интересъ хя, кой ва удоволствие, кой ва лата година с ъ нанесени о т ъ
едностранчивость.
северна Б ъ л г а р и я Уредниците между ловарите и целото граж
странични доходи, и хора, кои Вярна 800.0* 0 лови. но еж. би
Когато се ювсри за жиз на иаложбята ее видеха при данстьо. Касае се ва едно про то не е ъ имали нищо общо с ъ ци внесени 800,00111 Т».ви гонудени да в ъ р н а т ъ маса изло изводство, което е давало о т ъ него и не с ъ го повиквали; диного пркивнодстното се пред
нени въпроси като напримеръ жители
о т ъ Варна и провин-. старини поминъкъ на много учители, адвокати, попове, тър вижда нвдъ 700,000 — небива
тстановяване търговската и цията поради липси на м е с т а : варненци. Рускиятъ коресион говци и пр. Опитите съ енти- ло до сега.
пристанищни мощь на Варна, много преди откриването на д«нтъ Тепая«овъ, които преаъ н и т е италиянски лови напълно
О г ъ 1910 год. глмвенъ Факторъ ва развитието па новото
тамг общината съ горестъ ивложбата павилионите беха 1828 год. посетилъ съ Р у с к и т е пропаднаха.
тргьбза да признае, че е [без бързо заети предимно о т ъ ме в< йеки Вярна, пише че, всички Д н е с ъ в ъ В а р о а и м а о к о л о лозвретво в ъ гридн ни е
стни ловари и винари.
т е стръмнини около града били
силна, • безпомощна. Разбира
Общ. лозопъ резсадникъ,
8000 д е к . а м е р и к а н , л о з я
Варненската ловарска ивдож- засадени съ лозя. А фр. кон
който има няколко
стотинъ
се, косвено тя е длъжна всич. ба, може би, щ е остане най го- сулъ в ъ Варна А. Р. УгеИозз
в ъ 2381 комплекта, протежение дек аемя и се иннолвуна глннко да направи, което би улее л е м о т о културно събитие в ъ л ъ книгата си „Ьа Ви1д-.пе на 2162 'собственици, което ще
но ва проиввпдстн • ни г л ь д ъ к ъ
еп81еппе ек тойегпе" пиши, че рече, че ло8чре.тното в ъ Вярна материя1Ъ. Има и добри ловя.
нщо разрешението . на тия Вярна превъ 1928 год,
К ъ м ъ 10 часа преди обедъ црезъ 1846 г. КОГ«ТО и книгита е преимуществено дребно и по Той е проивнелъ до сега 11
голпмй въпроси. Ео за да не
е ивдядена, му гостувалъ Т>хе
се
отслужи
вечето ви стряниченъ поминъкъ мил. ревници о т ъ които с ъ
хаби цгьлата си енергия по
ранския Ф З . поеланикъ Г ^ Н Ф Ъ
По 5 дек. иматъ37б стопани добити около 5 мил. облагоро
насоки зависещи отъ други
молебенъ
Сартишъ, който като билъ го
по 8 ,
,
95
„
дени пръчки преимуществено
фактори, общинската власть в ъ специклно приготвена арка с т е г ъ оъ гровде б^едожълто
но -0 „
26
п
за варненци. Проивнодството на
( ч - у ш ъ ) се пр^ивнееълъ, че
трпбва да съсредоточава уси предъ юнашкия салонъ.
по 15 ,
.
19 .
щ
ревници е почнало о т ъ 127000
ио 20 „
3
лията си въ конкретни задачи,
Н. Високо
Преосвещенство такова хубаво гровде «емьло
и е доотигнаао м
год, до
въ Франция. Т е з и книжовни
по 30 „
1
1,050,000, а тави година щч
п
по конто намгьсата й може митрополитъ Симеонъ държа сведения с ъ ценни и ни дппатъ
Около 2000 стопани иматъ достигне до 1 700,0001
наоидателно слово, в ъ което
да бжде ползотворна.
да се убедимъ, че пъ миналото о т ъ 1 — 6 д- кара.
'ГМЦ1НуЩ""Ц>1|Л

Една отъ тия конкретни
задачи е и лозарския поми
нъкъ на Варненскипщ граж
дани. Тукъ общината, съ на
чинанията си, съ авторитет
ната си нампса, съ прека
или косвена финансова подЩпй и най сетне съ приме
ре на свое стопанство, което
<'на пять да стане образ
цово, е действително еъ
сгетояние да направи много
За
'Иовди*оне на този важенъ
поминъкъ.
Варненското гражданство,
.Щршо и практично, е от
лично схванало значението на
общинската инициатива. Ето
*Що откриването' на лозарсхата изложба бп> отъ ония
смислени тържества, които
'поназватъ пхтя по който
Щъвва да се.върви за стоженското благосъстояние въ
Щда,::-

ивтъкна големото вначение на
ивложбата ва ловарите и вина
р и т е пъ Вирна.
Предъ аналоя личяха пред.
ставители на Н. В. Церя, на
м в о т о на вемлвделието и всич
ки Официални лице» о т ъ Варна.
Г о л е м и я площадъ предъ сало
на б е препълненъ съ граждани
дошли да присътствуватъ на
това скъпо ва т * х ъ тържество.
Сле^ъ молебена кмета г. Н.
Поповъ произнесе прочу стьена
речь.

Речьта на кмета г. Н
Поповъ
Г да, о т ъ името на общината
бдагодвря на Н. В. Царя ва
гдето благоволи да участвуиа
чревъ свой представитель в ъ
откриването иа първата в ъ
града ни ловарсво винарска ивложба. Както щ е видите сами,
Стопанството на Енксиноградския дворецъ има и свой павил и о н ъ в ъ ивложбата. Благодаря
с ъ щ о и на г на м-ра на вемледелието аа гдето се отвова па
поканата ни и ввпрати свой
^е.»егатъ. Благодаря и на всич

варненци с ъ били големи иуо
ивводитеди на гровда. Но и
жини старци рг.зпранятъ също
то .Р1 мржду наеъ има които
помнятъ последните дни

на старото лозарство,

За да се подчертае вначението на тлва лозарство ва Вярна
щ« си послужимъ съ следните
динчи:
Миналата година е проивведено
грояде около 4 мил кгр., една
часгь продадено на гровде, дру

сладките и изобилни грозда
г а — на вино — ОКОЛО 1,200,000
Ц о к н я т ъ и чудните веселби и литри и ракии 35,000 литри.
радости, свървани с ъ тоя по
Прибливителенъ общъ доходъ
м и н ъ к ъ по гроздобера, нъзпе
о т ъ плодътъ еколо 30 мил. л в .
в а н ъ и в ъ народнитЬ ни п е с
Дори за Варна и околията това
ни и о т ъ мнозина нашп поети. нроиз одство съвсемъ не стига,
Старото лозарство достигна в ъ и ватова се внасятъ о т ъ в ъ н ъ
1897 год. края на своя рав- много грозда, а вино около Н/з
ц в е т ъ . Заетото с ъ лозя про- мил литри, ракии 120,000 лит
странстло било около 32.000 ри и спиртъ 55000 литри.
декара срещу 63,000 в ъ ц е л и я
Има още много да се желае
о к р ъ г ъ (б т * х ъ околии). Вслед
да като се достигне старото
ствие перносиората и Филоксе 'лозарство по количество на ло
рата о т ъ тогава почва силното вя и производство.
унищожения на старата дива.
О т ъ г о р н и т е данни следва,
Скоро ивчезна у ловарите слад
че днешното лознротво храни
ката надежда да се ивлекуватъ повече о т ъ 1000 семейства. З а
ловята и наново въвмогнвтъ. отглеждането на тия ловя ся.
Превъ 1910 год вапочва ноно
необходими годишно
около
то ловарство с ъ ам^рияанските 100,000 надници, което щ " ка
лови. Засадени с ъ били тогава же че и 1 /в о т ъ общото рабтни
всичко 3 ловя — 4 декара. Не- ч ство намира х л е б ъ т ъ си в ъ
доверчивостьта на консерватив- лозарството I

До сега с ъ това с« е ограни
чавала д^йностьта на общината
ва вакрепиането на лозарството.
Но паради очевидното големо
вначение на т о я п о н и н ъ к ъ ,
днесъ общината взима грижата
да го подпомопне по ефикасно.
Въпреки достигнатите г о л е 
ми успехи, които вие сами
следъ малко щ е констатирате
на ивложбата, Лозарството ни
иска о щ е много грижи ва да
се рьвиие по размери и каче
ство. Варна може да имч о щ е
петь п ъ т и повече ловя. Варнен
с к и т е гровда с ъ се славили,
могатъ и днесъ да б ъ д а т ъ по
добри и годни да т р я я т ъ и да
се ивнясятъ на европейски на
вири. С ъ щ о т о е и с ъ вината.
И ва да се даде т л а с ъ к ъ в ъ
това отношение общината като
първа мйрка-предприе щюучва-\
нето сегашното ни ловарство^
чревъ настоящата ивложба. На
второ место предприема уреж
дането на курсове ва

подготовка на лозарски
работници, .
от* каквото се чувствува годе

^

Огр. 2

Варненски общински веетвикъ

Приветствията и печати зи мзложбатв.
ма нужда. Курсовете ще бъдатъ полезни за множеството
неподготвени ловари. На трето
место, ще се съвдаде специално
бюро за лозарски работници, ще
следва съвдаването на специялна винарска лабаратория ва
безплатни анализи на болни
вина и ва упътване какъ да
се лекувятъ; нечистотата на
« д о в е т * е сериозна причина
ва развалянето на вината. Об
гцината вече достави и инста
лира специпленг паренъ котель
въ лов. равсадникъ ва да се
пречистватъ сигурно и бърво
съ пара винарските съдове на
ловарите. Това ще бъде ва
тйхъ големо улеснение. Наба
вянето на единъ филтъръ-пул
веризаторъ тоже ва обслужване
на всичките ловари е пред
стоящо.
Наскоро свикахъ конФерецеи
отъ ловари вя равнена иа мисли
по необходимите мероприятия
ва повдигането на ловарството.
Всички подчертаха големата по
лваотъ предприетите вече таки
ва. Но като нещо много належа
що все посочи винарската изба,
която ва всички ловарски центроне се още е една мечта. Е добре,
Варн. общ. управление смета
да съвдаде улеснения ва реали
зирането й. Чреаъ нея не само
ще се съвдавя хубаво вино,
ами и ще се вапавва. А също
важно е, че ловарите тогава
не ще ииа ващо да бърватъ да
сн продаватъ гровдето на убита
цена. Обсъжда се и ьъпросътъ
аа регулиране цените на гров
дето, като се уреди

. ,, специаленъ пазаръ.

Балтаджиевь — Два съ моментите въ който Варнен. ловари се почувствуваха щастливи:
1) Преди 14 години бе оснсванъ общ. лововъ равсадникъ,
който служи като гаранция ва
основа на ново ловаретво и
2) Настоящата лозарска иа
ложба.
Отъ името на коопер. „Дим я т ъ « благодаря на Вари. общ
съветъ
8 а Х у,5 п в а т а И дея и ор
гаиивация на ивложвата,
Поповъ — Отъ името на агрономическото д ство повдра
вява общ. съветъ съ хубавата
инициатива ва ивложбата,

въ града ни има гол*мъ успехъ.
На нея участвуваха 92 ивложители на гровде с ъ ; 308 проби.
12 изложители съ облагородени
лови съ 33 мостри, б наложи- "
теля на гладъкъ дивъ кововъ
материялъ съ 11 проби, 17 из
ложители на вива, ракии, ко
няци и др, С71 78 мостри.
•''*
Оевенъ тия производители
участвуваха й две агрономни
бюра и Бълг. Земл. Д во отъ
СОФИЯ СЪ уреди, литература и
специалисти по винарство и
лозарство, 2 Фабрики отъ Плевенъ и Севлиево съ кавани ва
варене ракия, Фабрика Бурджевъ отъ Плевенъ съ лозарска
копачка, 3 бъчвари съ 5 съда'
2 Фирми съ химикали и спе-

Водосвета предъ Юнашкия салонъ.
Като че ли това хилядно
мновинство отъ граждани е
чакало да свърши церемонията
на откриването, ва да нахлуе
съ едно лудо наднредварване*
въ ияложбата. Салона е буквално препълненъ. Стотици хора
чакатъ вънъ да се оправни салена за да влеватъ и те.
Така до обедъ изложбата, бе
посетена отъ около 3 4000
души.
, '

циелитети по винарство и 2
Фирми съ препарати които се
употребяватъ въ. ловарството.
Интереса къмъ
изложбата
отъ страна на ^гражданството
бе също много- големъ Въ
трите дни, въ .която тя бе
открита, посетена бе отъ пове
че отъ 18.000 души Въ понеделникъ, когато е паваренъ
Д*нь, тя бе посетена също отъ
много големъ .брой-- селяни,
дпшле отъ околията. Посетена

Г-да граждани, чревъ тая
ивложба вие ще видите днеш
ното варненоко лозарство. Авъ
оъмъ убеденъ че вие ще се
въвхитите отъ него. Бидейки
- ввженъ иоминъкъ то васлужаа
ва повече обществени грижи.
Печата за изложбата
Следъ като града вагуби добрия,
6Ь с л . щ 0 и 0 1 >
търговци
и
си търговски поминъкъ, ще се
Варненски Новини" въ броя пипиниеристи отъ
Слиненъ,
обърнемъ къмъ майката земя, > и о т ъ 2 7 с- м> п и ш е ;
Всатца, Стара Загора и отъ
която въ нашия градъ ивглежЗакритата вчера лозарско ви- Ромъния Отъ ромънското ми
да твърде благодатна и чревъ нпроката ивложба имаше двой- нистерство на вемдеделието бе
ловарството ще даде иоминъкъ н я по-»88: гражданите консума- дошелъ епецияленъ лалегатъ,
на мновина. Съ общи усилия, Т 0 Р И можаха да видятъ какво който пожела да му се напраавъ се надевамъ че то скоро о е произвежда тукъ, какви цен
вятъ снимки на нкшеневите
ще достигне старото по коли- н о с т и създава нашата земя при облагородени лози.
чество и ще го надмине по ТРУДЪ и разумно стопанисване
На изложителите беха равкачество и ще бжде опора на * производителите можаха да дадени; 17 награди за грозда,
варненци и т4хна гордость.
1
Следъ това започнаха
1Г"*" ЙИ. ДНИ / С И / 1 * ' "

приветствията
Пръвъ говори г. Бьчваровь—
отъ името на мин. на вемледе
лието.
Бливо 80% отъ българско
то население ивкярва прежната
ей отъ вемлед%лнето. Следова
телно България е еднч отъ найвемледелските страни въ Ен
ропа. Ловарството требва да
бжде вастжпено. Ловарството е
най-необходимо ва нашата стра
на. Ловарството въ България
отъ 1926 год чувствува една
крива, причината иа която се
дължи въ намалената покупател
на онособность на населението.
Съ повече трудъ и умение и
тави гража ще бжде преодоляна.
За да покаже нвдигането на
ловарството нъ Варна, общината
е имела похвалната инициатива
да устрои тави нвложба.
Отъ името на г-нъ министра
на земледелието и отъ мое име
а>ъ повдрявявамъ инициаторите
на тави ивложба и ножелавамъ
тя да даде очакваните резултати.
Ради Василевъ — отъ името
иа министеръ председателя, ко
гото важни държавнически ра
боти задържаха въ СОФИЯ, поднасамъ поздрави на инициато
рите, на общинските управиииици ва проявената системна
ДРЙНОСТЬ. Тави система е спаоителиа ва България.
Н, Нчколиевь — отъ името
на жителите отъ окржга под
нвея благодарность ва грижите
които общ. управа полага, ва
ввдигаието на греда.

Общъ изгледъ на изложбата.
демонстриратъ резултатите на
своя трудъ, да плеватъ въ общение съ консуматорите и дя
ее сближатъ съ тйх-ь, отъ което сближение и дветЬ страни
ще спечелятъ.
Никой не вапплва свещь
аа да я похлюпи подъ крина.
И н1ша смисъль ва проиг.ю
дителя неговите проивредения
да оставатъ въ неизвестноель.
Може да си постигнадъ най
идеално проиаводство, но ако
то стане неиввестно ва консу
матора, никаквп полва пкма да
извлече производителя. Ивлож
йите иматъ предимно ва цель
да ивнесатъ на показъ това
което се произвежда и да сбли
жатъ производителя съ консуматора. Тамъ е и тяхната най
голема полва.
Ловарсковинарската ивложба

9 награди ва лозовъ материялъ
8 награди ва вина и 1 награда
за изработване на винарски с\ж>
дове.
Дадени 61.ха също и похпални отзиви на 45 изложители,
Пр^зъ време иа изложбата 6вха
устроени и ФИЛМОВИ демонстра
ции въ ученическото кино вя
нагледно показване болестите
ля ловита и техното развитие,
които демонстрации бФха при
дружени и отъ популярни бе
седи.
Идеята ва общината ва устрое
ната ивложба, както и трудътъ
положенъ отъ нейните ръководители, заслужаватъ евмо но
хвала и благодарность.
Нека се надева,ме, че ще се
работи и въ бъдаще ивъ тоя
пъть на насърдчение производството — и специалио ловарст

Врой 182

Вести отъ археологическото

вото въ Варна, ва да се надиг
не единъ важенъ поминъвъ и
се съвдадатъ повече блага ва
нашето гражданство.
На 31 августъ т. т., при ре„Варненска Поща" въ брой
3280 отъ 26, септемврий "пише: гулацията на ул. Плевенска, •
„Салона ,'на
.Черноморски открита старовременна гробни
юнакъ" ва пръвъ пъть бе ук- ца отъ плочи — варовникъ. Рав»
расенъ отъ Варненските ловари
съ плодовете на техния трудъ. мерите на гробницата еж: дъл
Още съ вливането въ салона : жина — 2'25 м , ширина —
въ средата погледави спиратъ С 72 м„ дълбочина —Ю.97-М. и
повече отъ 300 кошнички съ дебелина на каменните плочи
десетки сорта грозда, което ту •— 017 м. Подлъжната ось на
блести като кехлибаръ, ту пъкъ
отразява тъмно-морави и вине гробницата е почти успоредна
съ осьта на ул. Плевенска, ввано червени тонове.
Въ лево и въ десно покрай чи вападоивтокъ. Плочите еж
стените на дължина съ пост- цели, страничните еж по 2*40
роенипо десеть павилиона. Ле м., а отъ напречните плочи,
вите съ ваети отъ винари и
Фирми търгуващи съ винарски западната е вмъкната между
материали, а десните павилио страничните (0 72 м ), а неточ
ни еж заети отъ пипиниеристи, ните е ввлепеиа до страничните
Ф;*рми съ апарати ва дистили
(1'05 м ) . Т е еж грубо обрабо
ране на гровдата и др, Огъ тени, покривната плоча била
двете страни на входа: казани
ва варене ракии и бъчварски една, но намерена счупена, оъ
изделия съ изрядна майстория, което се докавнв, че гробътъ е
Сцената е заета отъ лозовия отварянъ Това се подтвърждаобщински равсадникъ,
които ва и отъ находката въ гроба.
излита 40 сорта грозде, отъ Последниятъ е б**лъ пъленъ съ
които 4 луксозни, 28 десертни
и 8 винени. И«ляга резници и пръсть, върху която еж били
метрови отъ сорта „монтикола" сложени парчета отъ черепа, а
и „х^бради" 41 6, 1202,101/14 другите кости намерени раз
и „телеки" Л« 1, пръскачка за хвърлени въ пръстът?, съвърпръскане овощия съ помпа на
шенно прогнили и при нохвабанбукоьъ прътъ и предпазва
щане се ронятъ. Никакви пред
ното имъ предимно отъ крвато
гъбичнн болести и неприятели. мети въ гроба не еж намерени,
Излага също котелъ генера
оевенъ едйнъ мраморенъ Фраг
торъ ва ивпарване и девинФек
мента на корнивовъ камакъ,
ция на бъчви отъ какъвто и
вероятно отъ надгробния пада е дъхъ само въ продълже
ние на 15 минути. (Тови гене- метнйкъ.
раторъ е на разположение на
винарите въ Варна).
Огнрити гробове задь казармата.
Въ десно отъ сцената пър
Въ началото ня м цъ септем
вия павилионъ е на двореца
врий,
при приготовляване ва
„Евксиноградъ*. Тукъ окото се
спира обаено отъ чудно хубави повемлени работи вадъ казар
т е грозда: десертни и винени;
мата еж открити шесть обик
Тукъ еж ивложени и хубави новени гробове, въ които,еж
т е Евксиноградски вина. Въ намерени и толкова черепи.
лево подъ сценита е плана на
Дна отъ т е х ъ еж прибрани въ
отлично уреденото модерно ло
вово стопанство на г. Ст. Ф. Археологическия мувей. Гробо
Гиркановъ, ццкъ гровда сочни вете проивхождатъ отъ войни
и натежали отъ благородни т е превъ 1828 или 1853 год.
сортове.
Нека отдавийки похвала на Постдпления презъш септември!
п. присътствие на Варненската
въ Варненския а рхиплогически
община начело съ кмета и по
музей.
мощниците ва отличната ини
циатива, бихме направили опу
Варна'. От, II Хареевъ —
щение, ако не отдад> мъ също камеиенъ нечатъ отъ пръстенъ
така васлужена похвала на уред и три монети; Полковикъ Соланиците въ художествено и тех
ровъ — книгата „Поучение ва
ническо отношениа на ивлож
войника гражданин*"; И. Мибата.
Павилионите на сцената с ъ цовъ — шестъ камъка игра на
. укрпеени съ голема вещина и природата; Хр. Мирски ФОТОмайсторство. Т е съ хубавите граФии на равни дейци и гли
рамки, ако млжемъ така да се нена лампичка; Ив. Желевъ —
иврйвимъ, въ които еж вложе
ни плодовете иа варненския медна монета Аврелианъ я Н.
Т. Стоянова — равни етнограф
лозчрь и иинярь.
Посети I еня влива ьъ ивлож
ски предмети преди освобожде
бата и остава очуденъ твърде нието: сандъкъ, куфяръ, 2 чан
много преди всичко отъ шящ ти, ножици, напръсници, канната уредбч. ЙСядно се впива въ
стотиците кокетни кошнички таръ, 2 мерки, 3 картини и
съ хубави гровда окото, некъде търговски тевтеръ.
на цели лови виеятъ тежки
с. Гъокчиларъ: Я Миховъ —
гровдове съ едро грозде. Спира
сребърна
монета Горднянъ III.
се на различните ьина, ракии
с Карахюсеинъ: ЗК. Антонова
и ликьори, иа машините, а
тамъ на десно вемледелската — медна гривна и женски
катедра подъ надписа; „Златна украшения.
та м'гна на България" ивлага
с. Таптякъ: Н. Муртовъ —
образци на модерни, курници,
«рагментъ
отъ мраморенъ "•'
хранилища на торове, ловарски
пителъ.
съоръжения и др,
И на ивливане отъ салона
с Галата: 8л. Калинова —
вие мъчно можете да се откъс икона.
нете отъ тая красота, ващото
с Кутлубей; С. Иордавовъ —
целата ивложба е една жива
бронвово
украшение.
картина, вие прочитате на сце
ната надписа; „ЖозарствОто гце с. Русларъ: Ст. Конставтиновъ
повдигне благосъстоянието на — вдатни обици (дадено въз
Варна", и си и8ливате%.онвдеж- награждение). Дружеството ив
денъ и съ твърда вера въ
творческия духъ на българина. кавва благодарность на Дврй
Вървите и си мислите: докато телите,
имаме такава плодородна майка
вемя и неуморната ръка на
българина България ще ЦЪФТИ
И преуспева".
Печатница
Добри Тодоровъ

Четете
„Варйенски общин-1
ски вестникъ"

I
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Варна и неговото повдигане.
По тоя въпрооъ, който е
предивгъ на твърде оживени
разисквания между граждани,
търговци, индуотрчялци и за
наятчии, Варненски граждани,
вече има общогражданоки ко
мнтетъ вь чийто ръце е ръ
ководството ва борбата противъ всички препятствия, ва
икономическото повдигане ва
гр. Варна.
Дългъ се налага на всеки
нашъ оъгражданинъ да мисли
и работи ва настоящето и ва
бъдещето на гр. Вярна Счи
тамъ за С1 ой дългъ също
като многогодишенъ наблюдатель на промените настанали
за гр. Вярна въ разни вре
мена да изтъква онова, което
мисля за полезно. Като техникъ участвув .лъ въ органи
зирането на множество проивводигелни и промишленни
* ноточници на отечеството а
още й като в»рновскп гражданнпъ гдето оащеогауването
на всички ни е свързано оъ
цветните условия, миоля, че
ще бъда също тъй полезно
да ое изтъьне миналото и ое
посочи пътя за бъдещето.
Още въ онова време, кога
то гр. Варна влезе въ преде
лите на бившето княжество
България съ своите тогава 5
околийски градове, Балчикъ,
Варна, Добричъ, Провадия и
Ново село е оъставлявалъ ка
управляющитв фактори ебе -тъ
^ач'най"влНако"в"нймавив'оледъ
София и Пловдивъ. Тогаваш
ното граждан:тво, макаръ и
още оъ ограничени претен
ции в въвгледи за бъдащето,
не малко е работело 8а пов
дигане на тоя важенъ тър
говоки центъръ ва тоя предеогенъ и надаренъ оъ при
родни богатства кътъ на об
щото нв отечеотво. Варна не
в преотавалъ викога да ое
бори ва постиган.' общите
народни цели и 8а своето
подобрение и ако днеоъ моЖе
Да се говори ва мороки оъоб
Щения при една много по
раввата' търговия и индуст
рия отъ колкото преда 36
години това ое дължи беаъ
оъмнениЧв на единодушието
в
* гражданството на иеговия
патраотизъмъ, на енергична
т» деятелнооть на офпциал
наг* органи и на вдравите
вамиоли на
многобройните
общественици отъ тогава до
ввга Миоъльта следователно
ч
* може да има никой про
тивник, въ каузата на гр,
Варна не требва да се допу
Ща нито ва моментъ, защото
*ко по неаогн ое е спирала
Т»я или оная постъпка на.
Г
Р. Варна, требва да ое прив
ие само като неизбежно от
лагане на въпроса, поради
<Вспщ държавни, причини.
Оайя Варненски граждани,
«оато могатъ да бждатъ овиДвтега за бливкото минало на
Ч> Варна, 8наятъ какно иред«ав1яваше града преди 35
"•Диви По долу авъ ще св
°°чьча да представя карти*Та на варненския край по
^«ошенне ва вемледелпе, ин*Увтрая, търговия в виваяти.

Считамъ за необходимо да
направя аредваритезно само
една много характерна белея:
ка, която е останала вапвча
тава въ паметьта ми и която
най релефно показва какъ е
гледано на нашия край отъ
чужденците, тогава, които оъ
вършили богата и доходна
търговия въ Варна Когато
въ 1895 и 96 год. по силата
на новия ваконъ за търго
виоките камари за туряне
по-добъръ редъ въ вносната
шносна търговия при Вар
ненското пристанище, чуж
денцате казаха: „Тука е
днво место" н такива на
редби не можели да бждатъ
зачитани отъ техъ. ~ Сми
оъга на тая дума е много
яоенъ и всеки може да си
представи кожо жалко е би
ло положението ни тогава
предъ чуждия оветъ и какво
е днеоъ.
Въпреки това нашия градъ
Варна по онова време оъ
своя целокупенъ хингерландъ
беше могъщъ и оилевъ тога
ва, а днеоъ слабъ, беденъ и
въ ужасъ предъ близкото си
бъди ще
Значението на гр. Варна
специално на северо-и8Точна
България е преценявано отъ
мощни фактори и не веднажъ
съ представени подробни мнениия чрезъ търговската камара^ чрезъ конгресни реше-ния, съсловни иок пия и пр
При заграбване хинтерлаяда
на гр. Варна, тукъ се работи
единъ много добре ивученъ
докладъ де международните в
мирни конференции оъ цель
да не ое лишава тя отъ тъй
много необходимия хиптеландъ
и да не се унищожава оноваа,
което българокия народъ е
благоуотроилъ ва тоя край оъ
ценатд на много трудъ и ма
териални жертва.
Раввитието на Варна е
вървило споредъ изисквания
та на времето и нуждите
Съ носгигане на определенъ
уопехъ и добиване удовства,
привличала оъ се нови ра
ботнн оили въ всички ото
паноки облаоти Натрупването
на тия нови оили предпзвик
ва но пнтен.ивна деятел
нго.ь и о:ъ тоя непреривенъ
трудъ ое явяватъ нови пуж
ди, на които се подновяватъ
настоятелни нужди, ва които
се подновяватъ настоятелни
искания. Та и прогреса се
подържа непрекъонато до тоя
моментъ, когато ое виждаме
въ крайно иобиагоприя.но полежение па града докарано
не отъ бездействие, а отъ
разоренията, които ни доне
соха двете, ва България, ка
тастрофални войни. Причини
те ва застрашителното поло
жение следователно не требва
да се дирятъ въ никакво фа
воризиране на други търгов
ски центрове пито въ лиша
ване на града Варна отъ
втЪкой права, а главно въ
изтъкнатите по горе причини
и въ самите наоъ.. Тукъ
иокамъ да отбележа, че пра
вото-да ое вокатъ еднакви

Варненсви общински востпикъ
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кгр. риба, 70 кгр. кашкавалъ
и 90 кгр. непрана вълна.
Н*правени ревпвин на ряйо- \
тилниците на местни консерви
и общ месар. н рибни хали, ва
Грцгоръ Василевъ за нашея курортъ
нередовноетпте е съставено акИ«тевесътъ въ Пзпш.*. иъмь Варна. Поляците ще строять тове.
въ В<ф.а кеколко ПОН.Ш..Й етаяц*и. Варна дебушв ка
Лекувано е ваболелпя об
поления износь. Палена вшемя въ Вацна.
щински добигькъ, средно по б
коня дневно.
Народииятъ предстявитель ция по Варпенокото крайбре*
Контролирянъ е градския паг. Григоръ Василевъ, който рие, ако можо да й се наме вп|)ь и тови ва -зобигька. Туберсе завьрна предп неколко дни ри едно подходящо меото. кулиииаиряиъ е ПСИЧКИЯ доенъ
отъ Полша е ваправплъ олед- Ннй-еетне иосетихъ оъ нашия добитъкъ докарякъ отъ пътва млекувяние.
ните изявления:
пълномощенъ м ръ въ Внр- решностьта
П(>он1)()еио
е превъ седмицата
— Поканенъ на неколко ш в в а Червенпя Кръотъ, който 4300 литра млеко.
Превъ същхтн сеемеца въ
пъти отъ официални и неофи- и и поиска изложение ве мнециални среди напоследъкъ. ааъ н и о т о н а българските лекари кланицата е пвклано: 208 воло
ве и кряни отъ 21797 кгр. минамерпхъ възможпооть да по- в» да може той да в-.еме ре- со,
74 биволи и биволици отъ
оетя Варшава и една отъ пай- шение на постройката на са
9471 кгр., 11 телета и милвче
важпитЬ ми грижи беше да ниторпумъ ва инввлидте отъ та дали 482 кгр, Ц4б опий и
обърна внимание на поляците войпата. Въ същото време онци — 12372 кгр., 116 пръчо
ве и кови — 2405 кгр., 7 аг
върху Варна и воичкте оие конотатирахъ, колко е благо
нета и |ярета — 66 кгр. и 7
зи перспективи, които биха приятна иочяата да оо ирив снини 485 кгр. или всички .>с
Вфна, клано 862 глнви дойигькъ, • < й
могли да се откриятъ 8а въ лекнтъ поляцч въ
стига да се р ^ т н съ енер то е далъ 39148 кгр. месо. Огъ
бъдаще.
тйхъ съ конфискувани вито
На първо меото бЪхъ по гия и съ умение
болни
4 вола и крави отъ 371
П о м о е т о скромно
каненъ отъ комитета ва по
кгр. и 1 агне 4 кгр. или всич
стройкя на шшетникъ на кпаль мнение, и а к о се съ»- ко конФнскунано б глани доби
Вяадисл въ Варненчгкъ и азъ д а д а т ъ д о с т а т ъ ч н о тъкъ отъ 876 кгр. месо.

иаотояхъ дч се взематъ всич
ки мерки за да може памет
ника да се поотрои най късно
до 1930 година. Тови въи
рооъ е особено важенъ ва
насъ и ото голъмо морално зна
чение 8а всички поляци п па
метнпка ще бъде спмволъ на
миналото и единъ жрецъ на
бхдащето. Ще формираме въ
София и Варна единъ бъл
гарски комитетъ ва подчома
гане и уокоряване на иоюка
та инициатива. Азъ видчхъ
големия майсторъ Викичъ,
койго работи върху паметни
ка и оъмъ очированъ отъ ху
човека:
дожеотвото и отъ
Той работи съ особено топло
разпол-жение ^и не_ ое съмня
вамъ че поляците и Варна
ще иматъ едно зьбележително
творчество на този майоторъ.
тт

Нарравпхъ постъпки предъ
г,
*
Варшавската община да от

у д о б с т в а , въ
Варна
могатъ да идват* отъ
отъ 5 0 д о 1 0 0 , 0 0 0 по
ля 4И ГОДИШНО ВъИЧКИ Варна презъ турското
робство.
п о л я ц и , к о и т о е ж би
|.и в е ч е в ъ Варна н е (йзъ ОелвжвБтъ на д Мухтавовъ>.
могатъ да
изразятъ
н.
з а д о в о л с т в о т о си о т ъ
Тукъ щи рявкяжемъ единъ
х у б о с т и т ъ н а к р а й б р е  епиводъ ивъ живота на иввестж и е т о - Н о тЪ е ж о щ е ниятъ нопъ Гинча.
едеиични.
Единъ день превъ 1877 год.
Е')нч специална конферен попъ Ганчо впминалъ отъ Вар
ция бгъше свикана въ елбота на в» гр, Ямболъ. Съ приети
гането си билъ подобреиъ отъ
на 15 <•.< птемврий въ Експорттурските власти, че не е ниния ичетитутъ съ представи какъвъ свещеникъ, а комита, и
телите ма всички индустрии, като тикъвъ, хнърленъ въ ватпредъ които бп>хъ поканенъ дапора. Зинело св д-Ьло - и—-бд^дл^д^,
нтравя едно изложение. Ед- оелденъ ва обесване. На следующия день билъ отведенъ на
маша половина на тази кон- местото гдето пгЬдъ да бжд«
ференция се отнася до тур обесенъ. Тукъ подъ бесилкита
изпята между Полша и Ьъл почналъ да плаче и да се моли
Богу да му прости греховете.
ха т
Р > а друмто половина се Тая сърцерандирнтелна кертина
касаеше из>бщо до тгрювията трогнала прокурора и, Вн ми*
нута сцрЪлъ и «пълнени ето на
на близкия изтокъ.
присъдите. Като се обърналъ
„
,
„
Посредствомъ Варна съ своя къмъ попъ Гннчи, кнвалъ му:
с

е

може търговски
да се направи
много
живъ
елементъ,
моЛ
станция при Са. Конотантипъ,
г
нтцо
пусне
кредитъ
за
постройка
,
,
'
където има резервирано мЬсто
Вследствие
тази конфе
гл
л.
деренъ
портъ има
параходно
дво,
оа поляците,
ренция
се
изказва
на Санаториумъ и летна
'
'
* оюелание да
'
Следп> два дни въ тгржест- дой')е въ Бглшрия една иковено заседание Варшавската комическа мисия отъ компеобшина мп съобщи, че се от щентни хора Отъ името на
пущаш 30 .000 злоти или полчко-бълшржата камора из4х1г милиона лв., аспеииална нратихъ покана още завчера
делегация ще се изприти въ и очиквамъ тази мисия да
Варна след» известно време. дойде презъ октомврий или
Т.ш делегати ирнегагнаха най кжено пргзъ иоем^рий.*
воча снощи и наскоро те ще
бждатъ въ Вариа. Поди[Ъ
това решепие вюзохъ въ
връзка оъ иредотавптелптЬ на
така наречената болнична ка
оа и бе уговорено, че тази
Превъ течение на изтекд.та
каса ще отпусне неколко ми седмица се прекратиха аврявилиона лова за почивна отан- телните болести по домашните

йзъ иШшт ш Ветеринарвота итйлеш щш о$доша.

. ...
подобни

животни „Сапъ" по конете и
в д п ^ г а х « п 0 овцете. Подт. надвласть
8 0 р а и а „етеринврнвта

търговски центрове не може
да бъде уопорвано отъ ни

се почистиха оборите нп всипки хч!Гища. Болестьта ..Весъ"

условия

оъ

Други

къде не оамо поради звроб
_. „„•.,

по

кучетата превъ тачони. на
седмицата не Р констатирано,

ваве хинтерланда на градь ОТ1\опе„и съ превъ същото вре!
Варна , а още и за това, м в 1 6 4 п р в в н о с к и т . ю щ и к у ч е
чо благоустройството на града та Прегледани еж и внесини
Н благоустройството на воич- кгвъ града
нревъ седмицата 2969
ки технически улеонения въ
^- к о ж и . , 7 0 0 0 КГР сир*1'^.
„ „
,„„„„ „„ 430 кгр. преено
масло, 3000
търговията и индустрията се к г р к в | 1 1 К „ р м ъ > 6 3 3 б р о я п т и
П8иокватъ отъ целия пето- ЦИ(
р ибЙ1 збО кгр
1 0 0 кмясь.
гр
свинска
ченъ край на България, кой
Издадени съ ва ивносъ въ
то има неийбежии връзки оъ изгтрешностьта на царството
Варна за изаооъ и вносъ на 42 пътни листове ва сурови
земледелоки продукти и други животински проивведения а
именно: 212 кгр. черва, 2715
отоки.
(Следва) ,

,а бе, керата, ти и на" попъ
придичашъ и на комита бьши,
ето вече отивашъ, какно ще
кьжешъ най после?" Попъ Гничо му отгоиприлъ; и не съмъ
комита, а глщински нопъ, дошелъ съмъ отъ В*|1иа, вн н е .
кой день, но чяегна рибота",
Тогава нрокурорътъ го внпитялъ кого повняпнлъ иъ Вярна,
кой го да може да ходатайству
ва ва неговото п.'М мннне. Попъ
Гинчо се много внраднилъ,
благодарилъ вн тяя милость, че
въ Варна повнавалъ Никола
Чорбаджи. Още не донършилъ
мисъльта си, прокурорътъ, ка>
то чу»ъ името Никола чорввджи, скарялъ му се, в-що още
въ съда не съпбщилъ това.
Ведиигя, телеграфически, слу
жебно се отнесли иъ Варна «а
да се установи сямоличностьта
на попъ Гаипа. Тави процеду
ра но телеграфа продължила
19 минути. Превъ това лреме
началникътъ на телеграФопо
щенската станция
поинкалъ
Никола чорбаджи, прочелъ му
телеграмата отъ Ямболския во
енно полеви съдъ ва попъ Ган
ча, и, като равбрялъ какво
става, кявядъ «вай Фак-ьръ
Ганчо". Тогава Никола чорбад
жи нодядъ телеграма до съда
съ " с л е д н о т о
съдържание:
„Енел-ь Аллахъмъвъ ве сора
бивъ, ве егеръ бивимъ папавъмъвънъ Ганчо исминде бирт.
шейлеръ олурса, ве бударъ дюпя да, ве бюнжъ Аллахъмъаънъ
Ейнинде дя«увапъ диллерисъ."
(.Предъ Бога н после ние и
ако на нашия именуемъ попъ
Ганчо нещо вло му се напра
ви отъ вашите власти тамъ

^

,

Стр. 4
както въ тоя теоенъ свегь,
тъй и предъ.Всевишния Богъ
ще искаме отговоръ и божественото му наказание")
Оледъ тая телеграма той чакалъ с* големо нетърпение,
иввестие. Минало се 15 минути
и се получило благоприятен*
отговоръ, кавно иопъ П.нчо
бял* освободен*. Следъ тона
се завърнал* тукъ и горещо
благодарил* на своя ивбавитель
от* явна смърть — обесването,
Никола Чорбаджи.

Всеки варненски граж
дани нъ требва да чете
в. „Варненски общвн
ски вествикъ". който е
едивствевия защитевкъ
на интерсигв на града.

ХРОНИКА
Ц е н а т а на хлЪба — типо
вия е* ааповедь отъ 21 септе
мврий се нормира на 6 80 лв.
ва кгр. еир. повишава се с* 30
етот. Причината ва топа е уси
леното търсене на брашно ва
вътрешностьта, поради което
цената на същото е достигнала
до 7 40—7 60 лв., «когато ежщата нормирана съ ваповедь
отъ 16 авгуель н. г. на 7 лв.
Предвид* на тока преливане на
брашното къмъ вътрешностьта,
пред* вид* намаление консу-

&
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дължина 3 кикометра. 2) Също
ва уличното осветление на
Евксиноградското шосе съ 14
лампи на обща дължина 1000 м.
Ю Включване на 16 нъвдушии
и
8 кабелни инсталации К7.МЪ
градската мрежа. 4) Отчетени
2600 електромери. 5) Осребрени
от* инкасаторите 277 квитаиции на обща сума 77228 лева.
6
) Открити нови и иввършенп
промени на 75 смепш. 7) На
правени справки по ометкитЬ
на 250 клиенти. 8) Направени
внезапни ревизии на 75 иноталации, констатирани 13 передовни. 9) Иавличане списъци
на инсталации консумиращи
електрическа енергия аа оеветление по 12, 14 и 20 лева на
киловат* час*. 10) Уличното
осветление е било редовно и
еж с м е н е н и 50 повредени

крушки

О т ъ 24 до.30 септемврий т.
г. отъ Ромъния съ дошли 197
летовници отъ които 179 души
българи и 18 отъ разни народ
ности.
Поставянето бордюрите на
ул. „Гургулята" е нече привършено. Довършват* се. сжщо
вемлените работи на ул. ;Пле
вен** и се подготвя леглото
ва настилане. 3'поч.чат* е иа-

попя ва постаняне бордюрите
пд ул „Велико
Христов*".
Изкопава се леглото на 'ул.
„Мария Луиза" около македонсвян домъ. Засипва се ул. „Саидоил" варива ев пръетьта на
ул. „К,. раджа". > .

. Еемонтъ или удължение на водопроводни, или канализадионна инсталации се пваща по 30 л*.
;
Двигатели въ индуотриялните наведения и кинотеатри
се пд?щц на конока сила по 40 лв
За правопоставяно казани ва варене спиртни питиета
са г.лаща на хектолптъръ по 50 лв.
Проверка на водомери въ изпитателната се' плаща по
О г ъ 24 д о 29 септемврий
100
лева. •!'
;;
Архитектурното отделение при
Забележка
Таксите
по пунктове: 2, 3 и 6 се внаоятъ
общината е
дяло строителни нивелации въ старата въ земледелската банка — Фондъ .Водомери" на името на
часгь на града 14, а нъ новата общината на текуща лихвена сметка.
часть — 9. Издядеви съ скици
«» частни имоти ивъ ревнат*
части на града — 30. Приготвят* се книжата ва урегулир.
ване на ул. „Кавалска".
_
.
О р щ . химич. лаборатория
ва времето отъ 24 до 29 септемврии т. г. е извършила след
нит* анализи: Спиртни иптиета 12 проби; оцет* 12 проби;
дървено масло 1 проба; гааъолъ
6 проби; минерално масло 2;
бевиръ; 1 лой 1; мйидчлни бои
2 проби иди всичко 35 проби,
отъ които 9 проби отъ частни
лица и учреждения, събрана
такса 1200 лв Отъ изследванит е 12 проби оцетъ 7 съ ее
укавади ненормвлни — имат*
слаба киеелиноеть, а нЬкои
съдържат* оцетии •вмиорчета
и не отговарят* на правилника
ва нчдаора върху сцега.

ОБЩИНСКИ ТАКСИ И БЕЙЮ.. .
Такси за щтм щтш, тшт в планове
Сгради

Планове и измервания.
За хелнографно копие отъ градокйя планъ, мерка
1:5000 се плаща за брой 300 лв
.
За скица на чЗоть отъ подобния планъ на града мерка
1:26 се плаща ва кварталъ по 100 лв.
За окица на чиотенъ имотъ, копирана отъ подровния
плгнъ па града мерка 1:250 се"плаща ва кв. м. по 1 3 0 лв.
(Таксуването става върху квадратурата на парцела, а
при отчуждаването върху това на дворището).
За скици на имоти, които лежатъ вънъ отъ меота оъ
утвърдвяъ регулационенъ планъ се плаща:
а) За постройка на кв метъръ по 0 30 "лв.
б) За прагдните места и лозята на кв м по 00'5 лв,
в) За празднатЬ мЬога въ курортната чаоть на лозята
и лозята н» кв м, по 0'10 лв.
Зл удостоверение ия квадратурата на пмста се п-гаща
на кв. м. ио 0 25 лв
"
За хелнографно копие очъ планове на частни поотръйки,
споредъ големината (ло 0*200-кв. м се плаща ва брой по
Г>0 лева.
А ':за по гогЬм,! рш.ери се "плаща'-за'брой' но 100 лв.
За хеяпгрйфцг) копие огъ планъ. ва типова поетройЕИ
се вземг-по 20'лв.''
'.-'-.
•
V
За строителни лчнии со илащн:
а) За опада съ вля бе;?ъ нпвезацня по- 30 да
у.
б) За постройка без^йнвелация по 40 лв. '-• - '<.>
в) За пъстройка оъ инвелацая по 60' лв.
г) За постройка въ курортната чаоть на лозята св
плаща по 100 лв.
'
•••'••••-•
Забележка: За копие отъ издадена скица се плаща по
30 лева.
•

Индуотриялпи поотр йки: фабрики, работилници, хотели,
театри, складове и др. съ ида бевъ ивба и търговски поетмвцията ва билото брашно ройки: магавини, фурни, складове и др. иодобнп съ -или беаъ
след* вакриване на курортния ивба на квадратенъ метъръ по 10 лв
'
севон*, която консумация обЖилищни сгради: къщи, кухни, перални, бани, клозети,
легчаваше цената на типовия веранди и др, подобни съ или безъ изба пдащатъ на кв
хлъ-6*,Комисарството се^.дид!^,^^^?^ по 5 лв.
....'«,,....' ,_ ,... „.,.,,,,,„..,..-...'.^..„.. /
давалъ кисело млеко бевъ раз
"йринудено да увеличи малко
Селско стопански сгради: оборъ, яхъръ, плеввикъ, барешение, 200 лева.
цената на последния, макар* раки, навеси, отлакани, сайванти и др. подобни плащатъ за
Коста Димитровъ Варна,
че цените на житото въ бор- кв. метъръ по 3 лева
на гтйентЬ Варненски гра
продавалъ
амбулантно пресна
бата покавватъ тенденция къмъ
Забележка: Вденпчните цени се сметатъ на етажъ и се ждани по чл 67 отъ Закона
риба
сафратъ,.
2001 лева. ,
намаление. Комисарството об такоуватъ споредъ иредяазнйчението на всеки етажъ по. от за Н. В. С П. Ш пройзходъ
Петръ Невчевъ Варна, про
миели въпроса ва откриване на дедно. Галерия до 2 20 м височина и тавански помещения
Бекиръ Джемадиновъ 14 давалъ амбулан преона риба
собствена мелница, ва да ввеме ДО 1 20 м. височина се такоуватъ оъ иояовпнъ такса.
линия 3, продавалъ агнешки оафритъ, 200 лева.
по тови начин* въ ръцете си
Огради
крака и шкембета невапавени
Яни Сгояновъ Варна, про
доставката на брашно ва граж
чпото,
100
лева
{
давалъ
амбулаитно пр риба
Съ
зидария
на
линеенъ
метъръ
по
5
.
лв.
даните и да не оставя да влияе
сафритъ,
200 лева.
Сейдъ
Петиьовъ
Ст.
Ила^
Везъ
зидария
на
линеенъ
метъръ
по
2
лв,
вътрешния паварь на цените
нпна
71,
продавалъ
агнешки
Деню
М.
Лютиковъ Нишка
За
телени
огради
въ
града
на
линеенъ
метъръ
по
1
лв.
на брашното тукъ. Също е вакрака
и
шкембета
невапавени
43,
продавалъ
преоно овче
За
телени
отради
на
линеенъ
м.
въ
лозята
се
плаща
купило вече отъ борсата повече
чисто,
Т00
лева.
млеко
оводнено,
100 дева
по
0*50
лв.
*
'
от* 600 тона жито и го е сялаСтефанъ
Батвновъ
м.
Шаш
За
телени
сгради
ва
ограягдоне
на
цело
лоае
се
птща
Перикли
Атанаоовъ
Ангелъ
дирадо въ собствената си ма
къна,
продавалъ
преоно
млеко
на
декаръ
по
50
лв.
Кънчевъ
29,
за
нечистота
въ
гавия.
уводнеио и бевъ сан. квияска, млекароката му работилница,
Ремо.нтъ или добавка на настроиш*
Н а з н а ч е н а е комисия в *
500 лева.
200 лева.
състав*: К. Дюлгеровъ, секреПандо
Михаиловъ
29
лиЗа
степи
масивна
или
паянтова,
дюшемета
и
нокривъ
Никола Васялевъ Ан. Кън
тарь на общината, Хр, Иванов*,
пия
15,
продавалъ
амбул,
кая
се
илаща
на
кв.
метръ
по
2
лв
чевъ,
ва * нечистота'- въ млеи Вълканов* проверители при
За прозорци, врати и др. подобии на кв. метъръ се риба изъ града, 200 лева.
Варнен Окр. пост. Комисия, на
карницата му, 200 лева.
която е възложено да провери плаща по 5 лв.
Онникъ Гарабедовъ 13. ли
Димо Алтъвовъ Доспатъ 7,
какви равкодни документи и на
За препокрпване и на вътрешни мааидки ва кв. м. се ния 19, продавзлъ развалено продавалъ овчо пръсно млеко
каква сума съ останали неофор плаща по 1 лв.
агнешко месо, 500 лева,
съ отнета маслевооть, 200 Дв.
мени въ контрольорството отъ
За
външни
мазилка
на
кв.
м
се
шаща
по
2
лв.
Владимиръ
К
и
р
а
д
ж
и
е
в
ъ
Тодоръ Руоевъ Пам. кварт.
минали години и да окаже на
За тераси, балкони, веранди и др. подорни на кв. м. Варна, продавалъ развалено 157,
безъ право е каотрир.
чина ва техното ликвидиране.
агнешко месо, 500 лева.
едно мъжко прасе, 1000 лв.
Въ по гол4мата си часть т*- се плаща по 10 лв.
ви документи оъ, ва наемания
За кумпни, оджаци, вентилатори и др. подобпи, на кв.
Дим. Ст. Трънковъ Варна,
Ахмедъ Оомановъ С. Севпройвходящи отъ неивплатени метъръ се плаща по 5 лв
продавалъ амбулантно риба месъ 25, продавалъ агнешки
равлики въ заплати, добавьч.
За стълби се плаща па отапало по 2 лв.
карагьозъ, 200 лева.
крака и др. нечисти, 200 лв.
в*внаграждение и процентното
За
нужници
и
ввтерклозетй
св
пзпща
на
бройпо
30
лв.
Михо Петров ъ Сесъ Сев* Никола Ивановъ Ст. Гара
увеличение на общ, служащи
За ями докопа вани ва разни нужди въ къщи оо илеща месъ, продавалъ преоно мле _ 182, продавалъ пр4сна рнба,
въ овръвка съ станалите ивменения въ щатните таблици н а б р о й по 15 лв
ко оводнено, 200 лева.
200 лева;
• . . . . ; • •
аа ваплатите на слуишците при
Мехмедъ
Муотафовъ,
Н.
ц
За
кладенци
изкопаванп
въ
домоввтЬ
н
другаде
се
Тончо
Стойковъ
Варна, про
иаборнит!. учреждения прев*
махала, купувалъ и продавалъ давалъ преоно овчо млеко
плаща по 50 лв.
1919 до 1923 год вкл.
За ями ивкопавпнп па общински места ва варъ и др. едъръ рогатъ добвтъкъбезъ>да оводнено, 200 лева.
:•
Оледъ като комисията при
е регдаментиранъ, 1000 лева.
върши работата си, ще се на подобпи со плаща по 100 лв.
Нарсекъ Кьошкеранъ Вар
реди последователно ивплащаДимитръ В. Бояджиевъ Вар на, продавалъ преоно млеко
За настилане на дворове на кв, метъръ не оо нлаща.
него на т *я дългове, съ огледъ
Забелевка 1. За настилка на тротогки не се взема такси, на, закяалъ въ кухнята си беаъ разрешение, 200 лева.-,
още по текущия бюджет*" да
две агнета безъ прегледъ, . Яманди Коотовъ Варна, ноа се онабдяватъ само оъ позволително.
ее ликвидира съ т*хъ.
Забележка II. Мазилки, препокриваие и настилка го 15 1000 лева.
ейлъ млеко ивъ града оъ не
Ат.
Шиевъ
Варна,,
пррда
кв,
метра
се
освовождаватъ
отъ
такса
и
«позволително.
чисти, о-ждове, .1000, лева.- •.-,
Електрическата дирекция
валъ преоно млеко оводнено, . Райчевъ и Юр. Цродановъ
Забележка III. ТЬаи такси се отнаоятъ и ва довята.
при общината прев* изтеклата
седмица е иввършила следната
600 лева.
...
Варна, предъ дюгяна .ой йаИнсталации.
работа:
Кръстю Пинвовъ Варна, неоли равввлена отвара, .5.00 дв.
' 1) Построяване на електро
Котли ва диотилация обикновени и рефанатори по 200 лв. продавалъ преоно млЬко овод
Михо- Иетровъ О, Сермеоъ
проводна шрежа ва улично ос
нено, 200 лева.
Поотройка
на
водопроводна
или
канализационна
инста
-111,
продавалъ преоно млеко
ветление въ квартала „нееаОтати
Николовъ
Варна,
про
лация
по
60
яв.
.
оъ
мръсни
дрехи, 300 дрва.
ц и т е - с* 35 лампи на обща

Списъкъ

