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Варна, 22 Oктoмвpиft 1910 roд.

Цfcнaтa на вtcтнинa е,
вннari предплатено, за година сако Злв.
Може да се предплаща и caнo за три
м”Ьceцa,
Eftин-ь 6рай 5 cт·

Излиза
четири П А Т И вrь мтЬсзца.
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, гp. Варна, 15 oктoмвpий 1910 гoд.

гp. Варна, 28 октомври 1910 гoд.
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' Варненското градско общинско управле
ние обявява на интересующите се за знание,;
че на 10 ноември т: г. въ помещението на
cлдцoтo управление ще се произведе тъpгъ cъ
тайна конкуренция за отдаване на пpeдпpиeмaчъ доставката и поставката на eдинъпyбличeнъ кaнтapъ cъ едно -здание за помещение
нaпaзaчa при пазарния пдoщaдъ.
••••< Oфepтитi ще се пpиeмaтъ oтъ 9 до 11
iг
часа преди пладне,•
- '
Приблизителната cтoйнocть на предприя
тието възлиза на около 5000 дева.'
-••••'' Зaлoгь за пpaвoyчacтиe въ търга се изис
ква 5 % или 250 лева.
:
•'• ТържнитЬ книжа мoгaтъ да се прегле
дате всеки ripиeжтcтвeнь дeньн чacъ въ кан
целарията на-общинското управление.
Г. г. конкурентите требва напълно да се
cъoбpasявaтъ cъ чл. 11 oтъ закона за обще
ствените предприятия.
:

п. Kмerь: Ф. Xpиcтoвъ.
Ceкpeтapь: M. Пeткoвъ·

Варненско градско общинско управление
Обявление
гp. Варна, 28 октомври4 1910 гoд.
' Варненското градско общинско управление
обявява на ивтopecyющитe се за знание, че
на 10 нoeмвpий т. г. въ 3 часа после oбeдъ
въ помещението на САЩОТО управление ще се
произведе нoвъ тъpгъ cъ явна конкуренция за
отдаване пoдъ нaeмъ за 19Н, 1912 и 1913

години лeтнaд·ceть зеленчукови дюгeни на
ntзapния плoщaдъ (oтъ Jfi l до 15 включичeлнo) бившите частни дюгeни откупени сега
oтъ общината.
Първоначалните цени ще се oпpeдeлятъ
въ време на търга oтъ тъpжнaтa комисия.
• Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изис
ква б% oтъ първоначалната оценка
ТържнитЬ книжа (пoeинитe условия и пp).
мoгaтъ да се видятъ всеки прислтственъ дeнь
и чacъ въ канцеларията па общинското управ
ление — административно отделение.
••;•.'•."'
•:.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление

Обявление

#

за вicтяикa да се праща до
Гpaдcкo-Oбщип. Управление
въ Варна.

.

(0тд4лeниe apxнтeктнo)

п. Kмeтъ: Ф. Xpucтoвъ.
.'••. Ceкpeтapь: M. Пeткoвъ.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница. '. . '. . 3 вт.

Цари, ппcмa”н всичко

Peдaктopъ-eкcueдитopъ:
Bapнeя. Град. Общ. Библиoтeкapь.

Варненско Градско Общинско управление

Bp; 36.

„ втopa· ' • „
. . . . .
„ тpeтя и четвърта crpaицa.

п. Kмeтъ: Ф. Xpacтoвъ
и. д. Ceкpeтapь: M. Пeткoвъ.

.'

Eдин-ь брой S cт.

№ 671 oiъ 13 тoгo, обявява ua интepecyiiщптe се за знание, че на 1 ноември т. г. въ по
мещението на cжщoтo управление ще се произ
веде тьpгъ cъ явна конкуренция за отдаване
на пpeдupиeмaчъ доставката на 93 палта, 93
джакета и 153 чифта обуща за бедните уче
ници при варненските първоначални училища.
Oфepтитt ще се пpиeиaтъ oтъ 9 до 11 ч.

Варненското градско общинско управление, п p e д ъ o б e д ъ .
възъ основа piшeниeтo на общинския cъвiтъ
пoдъ M 516 oтъ 3 ceптeмвpий т. г., обявява
на интepecyящнтe се за знание, че на 30 тoro
въ 3,ч после, oбeдъ въ пoмЬщeниeтo на cж-.
щото управление ще се произведе тъpгъ cъ яв
на конкуренция за отдаване пoдъ нaeмъ град
ско общинските градини, както следва:
1) Градина въ мecтнocтьтa „Пeйниpджикъ"
oтъ 31 дeкapь и 8 ара и 89 кв. м. (oiъ които
18*143 кв м. разработено место и 13·654 кв.
м нepaзpaбoтeнo место)
2) Градина въ мecтнoctьтa „Пeйниpджикъ"
(овощна градина — ново мecro за разработване)
17·732 кв. м.;
. . - . . ' .
.'• 3)Tpaдинa въ мectнociьтa „Пейнирджикъ,,
oтъ 36 декара и 736*75 кв м.
4) Градина въ мecтнocтьтa ..Пeйниpдяcикъoтъ 7 дaкapa 987*60 кв. м.;
5) Градина въ мtcтнocтьтa „Пeйниpджикъ"
oтъ 2 декара 1475О кв. м.;
, 6 ) Градина въ мecтнocrьтa ,Пeйниpджикъ„
oтъ 39 декара 50768*50 кв.' м,
7) Градина въ мecтнocтьтa • IIeSниpджикъ«
oтъ 46 декара 561 50 кв м ,
.,
:8) Градина въ мicтнocтьтa „Opxa-чaйpъ"
oтъ 122. декара 352 кв. м;
Cъ cpoкъ oтъ деня на сключване договора
до 31 дeкeмвpий 1913 г.
;
Приблизителната cтoйнocть на пpeдпp тиeтo за вceкo парче отделно, комисията щ oпptдeли нaeмътъ. ,
Зaлpгъ за пpaвoyчacтиe въ търга c ивиc
квa 10О лева.
Tъpжнитi книжа се нaмиpaтъ въ канце
ларията на cжщ6тo управление и еж на разпо
ложение на интересуящигв се всеки пpиcжтcтвeнъ дeнь и чacъ.
• •-...
Г. г конкурентите требва да се cъoбpaзявaгь напълно cъ чx. 11 oтъ закона за обще
ствените предприятия.

2
2

....•••.

Приблизителната cгoйяocгь на предприяти
ето възлиза на около 2997 лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изис
ква 149 85 лева.
Tъpжнитв книжа, се нaмнpaтъ въ канце
ларията на cжщoтo управление и еж яa разпо
ложение на иитepecyящиre се всеки пpиcжтcтвeнъ дeнь и чacъ.
'
•- Г. г. конкурентите требва напълно да се
cъoбpaзявaтъ cь чл. И.oтъ закона за ,общес
твените предприятия.
п. Kмeтъ: Ф. Xpиoтoвъ.
и. д. Ceкperapь: M. Пeткoвъ.

Варненско Градско Общинско управление

Обявление
'

•- · № 15732 .,

.

гp. Варна, 19 oктoмвpий 1910 гoд.<
Варненското градско общинско управление
обявява на интepecyящитe се за знание, че на
1 нoeмвpuй т. г. въ помещението на cжщoтo'
управление ще се произведе тъpгъ cъ явна кон
куренция за отдаване ,пqдъ нaeмъ иecapcкиrb
и зapзaвaтчийcкиrв дюгeни при общинските ха
ли за време oтъ дeвя на сключване договора
до 1 янyapиfi 1912 година.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 3 до 4 ча
са cлeдъ oбe,тъ.
Първоначална д6 па за всеки дюreиъ ведно
cъ отделението и долния eтaжъ е 50лева ме
сечно.
Зaлoгь за пpaвoyчacтиe въ търга се изис
ква 40 лева.

Варненско градско общинско yпpaвдeинв__
ОБЯВЛЕНИЕ
Л2 15731

Tъpжпитe книжа се нaмиpaтъ въ канце
ларията на cжщoтo управление и еж на разпо
ложение на интepecyящитe се всеки пpиcжтcтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва напълно да се
cъoбpaзявaтъ cъ 11 oтъ закона за обществените
предприятия.
i

гp. Варна, 19 октомврпй 1910 roд.
п. Kмeтъ: Ф. Xpиcтoвъ
Варненското градско общинско yиpaвлeииe,
възъ . основа решението на общинския cънвтъ

Ceкpeтapь: M· Uвткoвъ».,

Градско Общинско Упpajвд8Ийб

ОбявлемгяеЩ 1б733
гp. Варна, 19 oктoмвpий 191О година.

Офертите ще се пpжeмaтъ oгъ 3 до 4 ча
са после oбeдъ.
Приблизителната cгoйнocть на предприяти
ето възлиза на около 48000 лева.1
Зaлorъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изис
ква 2400 лева
Tъpяcнитe кmiжa се нaмиpaтъ въ канце
ларията на cжщoтo управление и ,cж на разпо
ложение на И8тepecyящиre се всеки иpиcжтcтвeнъ дeнь и част».
Г. г конкурентите требва напълно да се
cъoбpaзявaтъ cъ предписанията на чл. 11 oтъ
закона за обществените предприятия.

Варненското градско общинско управление.
възъ основа решението на общинския cъвerь
пoдъ № 604 oтъ 1 тoгo, обявява на интepecyя
щиг* се за знание, че на 25 нoeмвpий т. г. въ
помещението.на сжщрто управление шe се про
изведе rьpгъ cъ тайна конкуренция за отдаване
п. Kмeтъ: Ф. Xpиcтoвъ.
на пpeдпpиeмaчъ събирането на таксите oтъ
Ceкpeтapь: M. Пeткoвъ.
търгуване cъ разни стоки на площадите, чap·
шиите и пp. („Сергия") въ гp. Варна за време
oтъ 1 януари8 1911 година до 3]L дeкeмвpий
oг.
•Офертите ще се пpиeмaтъ ртъ 9 до 11 ч
пpeдь oбeдъ.
Варненско градено околийско управление
Приблизителната cтoйнocть на предприяти
ето възлиза на около 2000О лева.
Залoгъ за пpавoyчаcтиe въ търга се изис
ква 100О лева.
гp Варна; 21/X 1910 гoд.
Tъpжнитe книжа се нaмнpaтъ въ канце
ларията на cжщoтo управление и еж на paзпoДо Господина Bapнeн.
лoжeiиe на интepecyящит* се ве4ки · пpйcжтГрадски Общински Kмeтъ
cтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите тpiбвa напълно да се
Съобщава Ви се, Господине Кмете, за зна
cъoбpaзявaтъ cъчл 11 oтъ закона за общес ние и разгласяване, че жителя oгъ гp. T Пaтвените предприятия.
зapджикъ Morяoнъ P. Фpaнceвъ е изгyбилъ зад
граничния
си пacпopтъ № 77465/138 oтъ 16/ГX
п. Kмerь: Ф. Xpиcтoвъ.
т. г. и му е издадено дyбликaтъ, първия да се
Ceкpeтapь; M. Heткoвъ. счита нeвaлидeнъ.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
гp. Варна, 22/X 1910 година.
Кметството обявява, че на 5 нoeмвpий т.
г. въ 10 часа пpeдъ oбeдъ ще се произведе
на самото нfccтo тъprъ cъ явно наддаване, за
продаване материала и събаряне сградите кои
то се oтчyждaвaтъ за отваряне и разширение
двора на училището ^Св< Kлeмeнтъ".
Пoeмнитe условия и дp, книжа мoraтъ да
се видятъ въ общ. тexf <oтдeлeниe всеки пpиcжтcтвeнъ дeнь и чжcъ.
Всеки кosкypeнтъ е длъжeнъ да внесе зa·
лpгъ 5°/n за участие въ търга.
Cтpйнocтьтa на мaтepиялa за всека сграда,
ще се определя pтъ комисията въ деня на
търга. ;
*•....'

. ';";'•

Bopft 36;

Варненски Общински Btcтникъ

Ofp. 2.

oтъ

До Господина Bapнeн.
Градски Общински Kмeтъ.
Съобщава Ви се, Господине Кмете, за зна
ние и разгласяване между гражданите за пред
пазване добитъка си, че въ ceл. Cyджacъ-кьoй,
Kpyмoвo н Kyюджyкъ, Варненска околия е кон
статирана бeлecтьтa »Шaпъ« по ' eдpиятъ po•
гaтъ дoбитъкъ.
Гpaдoнaчaлникъ: Г. Пoпoвъ.

Bapпeв. Гaдcкo Oбщинeвo

ЛS 1б734
гp. Варна, 19 oктoмвpий 1910 година.
Bapнeнoкoтo градско общинско управление,
въ8ъ основа решението на общинския cъвiтъ
нoдъ Jй б72 oтъ 29 ceптeмвpий т. г., обявява
на интepecyящитe се за знание, че на 1 нoeмвpий т. r. въ помещението нi общинското уп
равление ще се произведе тъpгъ cъ тайна кон
куренция за отдаване на пpeдпpиeмaчъ зaкyпyвaчъ общинския нaлoгъ върху натоварени ко
ла, коне, магарета, („Бaчъ") за време oтъ 1
янyapий 1911 година до 31 дeкeмвpий c. г

Зд"1" iw и 11

M-upcтepcт·p
»».

До Ocpжжяшф Постоянни
Комисии, 1Чpгo.cж,o-Иaдycтpи»лнжт* Камари н Гpiдeкo-Oб·
щинcкитt Уяpамeни*.

Търговията я .3·WeдSлpвтoЧ •
Бюро в . г.нл&ти
13 exтoнapжt 1910 годи..
C·.жя.

Mиниcтpъ: Ад, Kpъcтeвъ,.
H-къ на бюрото: Xp. Cт.

?

Варненска държавна девическа гимназия
„МАРИЯ

ЛУИЗА"

OWЖШ

Ceкpeтapь: П. Hикpлoвъ.

Koжтpoaiopъ

Обявление.

. Фин. Areнтъ:

Oгъ 1-ий нoeмвpвй н. г. повереното ми Ми
нистерство открива бeзплaтeнъ кypcъ по стро
ителното бояджийство, който ще се; състои въ
художествено ,индycтpиялнo училище и ще се
pжкoвoди ojй г. Cr. Бaдяcoвъ, пpeпoдaвaтeль
при cжщoтp училище Kypcътъ ще трае 4 ме
сеца Целта му е да се даде възмoжнocть на
зaнaятчнme бoяджии да се ycъвъpщeнcтвyвaгь
въ този зaнaятъ
Ще се пpaeмaтъ нaй-мнoгo 35 души май
стори и калфи, които еж работили най-малко
4 г. този зaнaятъ.
Програмата на курса е cлeдyющaтa:
1. Рисуване oтъ натура.
2; Cтoлoзнaниe.
3. Практическо прилагане.
4. История на приложните иcкycтвa
4. Химия на боите.
Занятията ще cтaвaтъ вeчepь oтъ 7 до 9
часа вcвки дeнь, cъ иcключeниe само на cжбoтa,
и въ неделя oт-ь 8 до 12 часа,
Курсистите ще се пoлзyвaтъ cъ 50% на
маление «а пжтyвaнe по Б. Д JKeлeзннци. >Щeлaющиri да пocтжпятъ въ курса, требва да поГрад. Haчaлникъ : Г. Пouoвъ. дaдaтъ до повереното ми ; Министерство, Бюро
за занаятите, нaйrBжcнo до 30 oктoмвpий заяв
Ceкpeтapь: /7. Нино лавъ ление, придружено: cъ кaiфинoкa книжка или
удостоверение oтъ общинската влacтьi за уп
ражняване' на занаята.:
<
fг
Това като cъoбщaвaмъ, yмoлявaмъ Oкpжжнитe Постоянни Комисии, Търговско ,иидycтpиВарненско Градско Околийско Управление. ялнитe Камари и Градско Общинските Управ
ления да да дaдaтъ глacнooть цa настоящето
ми oкpжжнo, а cжщo да пpeдвнднтъ oyми въ
Ш 13О38
бюджетите си, за да мoгaтъ да, pздъpжaтъ свои
кандидати за въ тоя ,кypcъ.
гp. Варна* 18/X 1910 гoд.

КМЕТСТВОТО.

Варненско Градско Общинско Упpaвлвиae

капака, самия пeчaтъ който се поставя вътpi
е изpaбoтeнъ cъ гумени букви.* ,Гий Общин
ски Фин. Aгeнтъ — Bapвa

3Ч1 22

До Господина Контро
льора при Bapнeн. Община.

rp. Bapaa 13Д 1В10 гoд.

Paпopтъ
Имaмъ чecть да Ви донеса, Гocпoдинъ
Koнтpoльopъ, че на Ц-ий тoгo при ходенето ми
изъ града по служба, кой знае кaкъ се е иc·
тъpcилъ печата oтъ джоба ми и се изгуби мaкapъ и да го диpиxъ до сега доста, р6аче не
се намери
Гopньoтo като Ви дoнacямъ моля разпо
рел дaниeтo Ви, да ма се пopжчa дpyгь тaкъвъ
бeзъ който е нeвъвмoжнo да се работи а за из
губения да се обяви че въ случай се намери
да се счита нeвaлидeнъ
Печата има cлeдyющия видъ и нaдпиcъ:
кутийката въ която стои е фaвфoнeнa въ видъ
на дамско чacoвничe cъ xълкa и cъpдцe върху

Диpeкциaтa на Варненската държавна деви
ческа гимназия cъ това обявява за знание на ин
тересуващите се,, че на 22 нo.вмвpий т4 г. въ 2 ч.
cлfcдъ oбiдъ въ помещението на Варненското Oкp.
Финансово Управление ще се, произведе иaдoнaддaвaтeлeнъ тъpгъ cъ явна конкуренция за достав-,
ката xлtбъ, месо. и продоволствени продукти зд
Bapнeн. дъpж дiвич. цaнcиoнъ за вpёse oтъ 1
янyapий до 31 дбкeмвpиft вклю,читeднo 19Н гoд.
Приблизителната cтoйнocть на пpiдпpиятиeт,o
за xдiбa е 280О лв., за месото — 500О лв , ?a
продоволствените продукти — 9500 дв.
Зaлoгъ за пpaвpyчacтиe въ търга се иска
5% oтъ първоначалната цена.
Всеки кoнкypeнтъ, който би пoдeлaлъ да взе
ме участие въ търга, требва напълно да се съоб
разява cъ чл, чл. 11 и 12 oтъ закона за oбщecт.
пpiдпpиятия.
Uoeмнитe условия и дp. тъpжни книжа мoгaтъ да се пp·вглeдaтъ въ канцеларията на Вар
ненското Фин. Управление всеки пpиcжтcтвeнъ дeнь.
гp. Варна, 22 oктoмвpий 1916 roд.
, Диpeктopъ: Ив Kaлyдввъ.
Ceкpeтapь: H. K. Дapaкчиввъ.

