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Един-ь б р о й 5 с т .

Излиза
ч е т и р и ШЯ.ТИ в ъ м е с е ц а .
Редакторъ експ 'диторъ:
Варнен. Град. Общ. Библиотекарь

Варненско "Гр. Общ. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 16973
гр. Варна, 15 Септемврий 1911 т.
На 29 того въ 10 ч. сутриньта въ помещението на общ. управ
ление ще се произведе съ явна
конкуренция търгъ за отдаване на
предприемачъ „направа нужникъ
за училището Князъ Борисъ въ
Варна".
Приблизителна стойность
2117-47 лв.
Залогъ 106 л
Кметството
Варненско Град. Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 16587
гр. Варна, 9 Септемврий 1911 г.
Въ помещението на общинско
то управление ще се произведе на
26 того въ ГО ч. сутриньтатъргъ
съ явна конкуренция за направа
нужници за основното училище
„Ов. Климентъ".
Приблизителна стойность
3567-31 лв.
Залогъ 180 лв.
Кметството.
Варненско Град. Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 16452
гр. Варна, 8 Септемврий 1911 г.
На 24 того въ помещението на
общинското управление ще се произведатъ търгове съ явна конку
ренция за отдаване на предприе
мачъ:
1, Въ 10 часа сутриньта „на-

Пари, писма и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

Брой 3 .

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
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Един-ь брой 5 ст.

Специални поемни условия
За о;даване на предприемачъ чрезъ тайна конкуренция градения налогъ върху файтоните,
талигите, бричкитЬ, автомобилите и въобще всекакъвъ видъ кола, които работятъ изъ града за
превозване лица или за пренасяне на товаръ, а така сжщо върхр файтоните, автомобилите, велосопедите, мотоциклетите и всекакъвъ видъ кола обикновенни или луксозни, които служатъ за соб
ствения нужди и за развлечение на гражданите, за време отъ 1 януари 1912 година до 31 де
кември с. година, съгласно чл. 89 п. 6 отъ закона за градските общини и чл. чл. 292 и 296
отъ правилника за приспособпението му. (Приети отъ вари общ. съветъ съ решение Ла 315/30
отъ 3 августъ 1911 год.* утвърдено отъ г-иа варн. окр. уцравитель съ писмо ЛВ 10771 отъ
13/УШ 911. година). :
.
Чл. 1. Откупчикттъ Щ1 събира следните такси годишно:
ц. 1. Отъ всеки велосипедъ безразлично дали притежательтъ му е членъ на колоездачни
Оъюзъ 1о лева, а отъ мотоцикяетъ 20 лева. Таксата се взема за велосипеда, а не па лице.
Забележка. Освобождаватъ се отъ таксата лицата и учрежденията, указани въ чл. 293
отъ правилника за приспособлението на закона за градските общини.
п. 2 Отъ всека публиченъ файтонъ или габриолетъ съ два коня по 30 лева.
п. 5. Отъ публиченъ габриолетъ, бричка или файтонъ съ единъ конь 10 лева.
и. 4 Отъ вънкашни брички или габриолети съ два коня действующи изъ града вре
менно, месечно по 15 лева.
п. 5 Отъ такъва съ единъ конь, месечно 10 лева.
п. 6: По 6 лоьа отъ' всека; циркулирующа въ града кола или действующа на пристапището, независьма отъ цельта, за която се уаотребляватъ: дали ще служатъ на разположението на
публиката или за употреблението на стопаните имъ за свои частни работи.
п. 7 Отъ частни файтони и габриолети съ два коня, които служатъ само на ступапйтб
имъ 20 лева.
п. 8. Отъ такива съ' едпнъ конь 15 лв., тукъ влизатъ и частните брички.
п 9 Отъ кола, съ които се разнася изъ града бира, лимонада, сода, ледъ, ако еж съ
два хомутя по 30 лв., съ единъ 20 лева.
п. Ю. Отъ трамкаръ или омпибусъ 40 дева.
п. 11 Отъ публиченъ автомобилъ или омнибусъ по 100 лева.
п. 12. Отъ частенъ автомобилъ 50 лева.
. п. 13. Отъ кола съ единъ или два хомутя, съ които се разнася хлебъ, варь, зеленчукъ
и вжглища изъ града по 10 лева;
п 14. Ва магарешка кола 2 лева.
Забележка. Отоианинъ, който съ едпнъ и сжщъ впрегателенъ добитъкъ турга въ цирку
лация алтернативно две или иовече коля отъ еданъ и схщъ видъ или отъ разпи видове, плаща
такса на най високото облагане на една кола.
Чл 2. Отъ изброените по-горе такси се освобождаватъ: 1) царските файтони, кола, ав
томобили. 2) общипските файтони, каруци, и колата на пожарната команда; 3) окрхжнитЬ файтони
и кола; 4) държавните кола и файтони, колата на пощата, когато не се пренася чрезъ предпри
емачъ, военните обозачи, полковите файтони, файтоните на членовете на дипломатическото тело;
6-) файтоните и колата които влизатъ въ града съ пжтници и замипавагъ обратно и въобще всички
кола, които влизатъ въ града съ дърва, храна, фуражи, грозде, и други съестни предмети и всекакви вещи безъ да оставятъ на работа въ града и 7) колата, които идатъ отъ околните села
презъ време на гроздоберъ за пренасяне грозде и мъстъ.
Чл. 3. Таксите се плащатъ на два срока Първата половина се изплаща презъ м-цъ фев
руари, а втората половина презъ я цъ августъ,- въ канцеларията на откупчика, който лично обя
вява чрезъ общинския вестникъ и глашатай где се намира тя.
Оледъ изстичанието на горния срокъ, таксата се счита за закъснЬля и се събирагь по
силата на чл. 102 отъ закона за градските Общини, съгласно закона за преките дапъци и всички
предложими постановления отъ него ех задължителни за откупчика.
Чл. 4. Известията за събиране но екзекутивенъ начинъ за закъснелите такси (или налози)
се представляватъ отъ откупчика за своя сметка по образецъ даденъ отъ общинското управление.
Те се вржчватъ отъ откупчика на закъснелия данъкоплатецъ при двама свидетели отъ които еди
ния общински чпновникъ
Чл. 5. Откупчика има право да иска нужното съдействие за екзекутиране на неизправе
ните данъкоплатци, следъ като представи съ заявление най-малко 50 екземпляра отъ вторите ли
стове на известията редовни вржчени
Ако общинското упралление се усъмни въ правилностьта на некое облагане има право да
провери съ своите агеентп; въ случай по неправилно обдагане ще се даде еждействие за събира
нето на таксата (или налога) само до размера памЬренъ за дължимъ отъ' общинското управление.
Ако общинското управление намира, че некоя такса (или налогъ) пеправилно се търси
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права ремиза за болнични коля".
Приблизителна стойнеоть
3554*54 лв.
2. Въ 4 часа сл. обедъ „нанрава нуждници за основното учили
ще „К, АрабаджиевтА
Приблизителна стойность
2521*64 лева
Залогъ по 5°|0 върху пред
приятията.
Кметсгвото.

Варненско Градско Общинско Управлиние

Обяввение
М

15866-

гр. Варна 15 Септемврий 1911 г.

Обявява се че на 19 Септемврий
т. год. въ помещението иа общин.
управление ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция за продаж
бата на дървената маса, кояте ще
се добие отъ сечището за 1911 и
1912 год. на варненската градско
общинска гора въ местностите
„Катарееъ-Кулаа" и ГолемиятДжанаваръ*.
Офертите ще се приематъ отъ
3—4 часа подиръ пладне.
Пространството на сечището е
623*139 декара.
Приблизителната стойность
18700 лева. •
Залогъ за правоучастия въ тър
га 935 лева въ Банково удосто
верение.
Кметството.

Варненска Държавна Девическа Гимназия
.

„Мария Луиза*
ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекцията ни Варненската държавна деви
ческа гимназия .Мария Луиза" обявява за знание
на интересуващите се, че па 2. октояврий т. год.
въ 2 часа слвдъ обедъ ще се произведе малонаддавателепъ търгъ съ явна конкуренция въ по
мещението па Варнепското окръжно финансово от
деление за доставката на около 124-чифта обуща,
материи за зимно и летно облекло па пансионер
ките нрезъ учебнана 1911/912 година.
Залогъ за право участие въ търгьтъ се пека
5 % отъ първоначалната цена.
Общата сума на предприятието възлиза- за
обущата па около 1500 лева, а за материите на
около 3500 лева.
Конкурентите, които желаят-!, да взематъ учас
тие въ търга, требва да се съобразявать напълно
съ чл. 11 отъ закона за обществените пред
приятия.
Поемните условия и 'другите тържни книжа
могатъ да се п^еглеждатъ всеки ириежтетвенъ
день и часъ *въ канцеларията па Варпепгкото
окръжно финансово управление.
•
гр. Варна, 2/ГХ 1911 год
Директоръ: Н. Дуновъ
*

Секр.-Счетовод.: А Андреваъ

В рои 3

на некой дапъкоцлатецъ,' общинското управление може да откаже да даде съдействие и откупчика
е длт.жепъ да се отнесе до компетентния съдъ за събирането и, безъ да търси каквато и да било
вреди и загубп отъ общината.
Чл. 6 Общите поемни условия еъставляватъ неразделна часть отъ"настоящите поемни условия
Чл. 7. Откупчика заплаща на общината закупиата сума въ два срока* първата половина
при подписване договора, а втората половина па 1 юли същата година.
Чл 8. До утвърждението на търгьтъ и сключването па договора, тия такси ще се събирагъ отъ общината за сметка на откупчика.

Специални поемни условия.
За отдаване на предприемачъ чрезъ тайна конкуренция осветлението на улиците и
площадче на гр. Варна за време отъ 1 януари 1912 година до 31 декември сжщата година
(Црпети съ решение М 325/31 отъ 10 августъ 1911 год на варн. общ. съветъ, утвърдено
съ писмо № 10976 огъ . 8/УШ 911 год отъ г-на варненски окр. управитель.)
1) Предприемачътъ ще подържа и пали около 800 до 2000 фенера и 16 лампи „аладинъ" съ газъ батумъ, първо качество, за осветление улиците, площадите, общинските гра
дини. пожарната команда и общ. библиотека.
Общинскиятъ съветъ може да реши презъ течение на срока на предприятието нЬкои
улици на града и общински градини да се осветляватъ чрезъ другъ способъ напр. чрезъ елек
тричество и не непременно чрЬзъ сжщия предприемачъ; въ такъвъ случай после/ниятъ неще
има право да дири, вреди и загуби отъ туй де го бя се намалило числото на фенерите палени
съ газъ батумъ.
"
По разпореждане на общ управление, числото на палените фенери отъ предприемача,
както и онова на лампите ..аладпнъ • може да се увеличава и намалява, както и да се месятъ фенерите отъ едни точки на други. Общинското управление може още да разпореди съ
постановление и това: известно число фенери, К1Кто и лампите „аладинъ", ьъ точно опреде
лени улици да горятъ ъ-ъ известни нощи само до полунощь; за такива фенери на предприе-.
мача ще се. плаща само отъ половината отъ следуемата се за горене на фенера, презъ цедата нощь сума.
Чл. 2. Фенерите и лампите за фенерите, както и стъклата, а сжщо и лампите „аладинъ и се предаватъ отъ общинското управление на предприемача въ началото на предприя :
тието, нумерирани, здрави и чисти; предприемачътъ ще ги повърне такива въ края на на
емния срокъ на общинското управление.
Чл. 3. Машинките на лампите на днешното количество фенери си оставатъ отъ съ
щия номеръ т. е. № 14.
Чл 4. Предприемачътъ ще употребява за фенерите съответствующия М фитиль на
всеки фенеръ т. е. № 14, а не по тесни фитили. Фитилътъ на всека лампа требва да бъде
нан-малко два сантиметра по.-дълъгъ отъ дълбочината на ламбения резервуаръ.
Всички фитила ще се изрезватъ всеки день най-късно часа до 4 сл1.дъ пладне и то
винаги хоризонтално, т е. равно безъ да се отрезватъ краищата споредъ машинката и ламбата.
Чл. 5. Най късно часа до 4 следъ обедъ стъклата на всички фенери и ламбените
сгькла требва всеки день да бждагъ най-добре изчистени и да се напълнягъ до току що ука
заното време всички лампи чакъ до горе съ чистъ батумъ първо качество.
Чл 6 Предприемачътъ може да употребява за осветлението на града само чистъ
първокачественъ газъ батумъ. Чл 1. Общинско управление може всекога направо или чрезъ общ. длъжностни лица,
натоварени по надзора на осветлението, да контролира газа за качеството му още въ самия
складъ на предпри мача.
Чл. 8. Предприемачътъ е длъженъ да отпуща на всека лампа най-пълната светлина
за всичкото времгу презъ което е определено да горятъ лампите. А лампите „аладинъ" ви
наги требва да горятъ при пълна светлина, която е равна на 800— Ю00 нормални свещи.
Строго се( забранява поставяне к.квито и да било препятствие за повдигане фитила
на лампите и въобще да се пречи да гори лампата съ най пълна светлина, да се туря карфица на фитиля, да се запушатъ дупките на фенера, да се смачкватъ машинкитв и пр.
Освенъ това, щомъ се набере утайка на дъното на некоя лампа, предприемачътъ е
длъженъ да пречисти добре лампата, тъй, щото никога, при ревизия часа 4 следъ пладне да
пема утайка на дъното на никоя лампа.
Чл 9 Предприемачътъ зшалва редовно всичики лампи всека вечерь най-късно по
градския часовникъ, презъ януари часа до 5, февруари 6, мартъ 6'/ 2 , априль Т1/^ май 8,
юни 81/?,. юли 8, августъ 11/2, септември %1/2, октомври 5уз, ноември и декември до 5, а за
почва да ги угася сутринь най-рано презъ януари часа вь 6, февруари 5, мартъ 5, априль
4У 2 , май, юни и юли 4 августъ 5, септември о1/2 октомври, ноември и декември 7. За
тая цель предприемача ше държи на своя служба достатъчно число хора, за паляне на фе
нерите и лампите „аладинъ" най-много до 100. Всеки фенерджия ще пали не повече отъ
50 фенера.
Чл. 10. Всека повреда, счупване и друго, на фенеръ, лампи, машинка, стъкло, както
и лампите „аладинъ" и всичките имъ принадлежности презъ наемния срокъ освенъ по не преудолима сила (силна буря и др. т ) надлежно чрезъ комисия доказано, оставка за сметка на пред
приемача. Той е длъженъ всички фенери, лампи, машинки, сгькла, и пр, да поправя, въ нуж
да, да добавя нови части даже цъль фенеръ и цела лампа, да постави нови машинки, нови
стъкла, и пр. и то винаги о време, щото фенерите и лампите да еж до вечерьта всекога въ
изправность
Само когато, по писменно заявление на предприемача въ началото на всеко шестомесечие, общинското управление, чрезъ една комисия, съставена отъ трима вещи лица, наз
начена по възможность съгласно между общинското управление и предприемача, намери че
некой фенеръ или лампа еж станали съвсемъ негодни за по нататъшно употребление за цвльта,
общинското управление заменява такава фенери съ нови, огкато се направи актъ за браку
ване станалите негодни фенери и лампи
Дърветата за фенерите и поставянето на първите на местата, както и доставянето
и законаването на фенерите нови нумера, стана винаги отъ кметството за общинска сметка.
Чл 11 Въ общинското управление се държи книга за числото на местата на фе
нерите съ рубрики за отбелезване по кой фенеръ, кога какво е направено
Чл. 12 За нарушение на коя да било наредба на тия условия, съставя се актъ отъ
общинско или правителственно длъжностно лице, въ акть се излага на кратко времето на из
вършеното нарушение, въ какво именно се състои нарушението и кое или кои лица еж видели,
че е станало нарушение. Акта се подписва отъ съставителя и свидетеля или отъ свидетелите;

Брой 3

Варненски Общински Вестникъ

Ванен. Гр Общин. Управление

Обявление
ЛЯ 16877
гр. Варна, 13 Септемврий 1911 г.

Варненското градско общинско
управление възъ основана чл. 136
отъ закона за полицията въ сел
ските общини обявява за знание че
Хюсеинъ Хасановъ отъ гр. Варна,
изгубилъ е интизапскиятъ си билетъ Х2 16662 серия 76-1909 год.
издаденъ на 19 Августъ 1910 г. за
единъ конь на 6 години косъмъ
вранъ на челото малко бело, за кой
то е издаденъ дубликатъ.
Ако оргинала се укаже негде
да се счита невалиденъ.
п. Кметъ: ф; ХриСТОВЪ
п. Секретарь: В. В. Живописцевъ.

Стр. 3

Въ случаи на отказъ на свидетель или свидетели да подпишатъ акта или пъкъ по неподписване акта поради неграмотность. акта пакъ има доказателна сила, следъ проверяването му
отъ кметството
Длъжностното лице, когато съставя актъ за това, че на некой фенеръ не е отпустната пълната светлина иа -лайпата, ведлага отпуща само на такава лампа пълната светлина.
Чл 13. Какво й да е нарушение на поемните условия отъ завуповача или отъ неговъ човекъ, налага се на закуповача глоба за пръвъ пжть по единъ лввъ на фенеръ, за вто
ри пжть по 2, а яа всеки последующъ пжть по три лева, а за негоренив иди непълно горение на всека лампа „аладинъ" за всекой случай се глобява съ глоба до 10 лв. Глобите на
ложени на предприемача, црезъ всеки месецъ, удържатъ му се при плащане първата сума,
конто той имл да получава,
Чл. 14. На предприемача ще се плаща по месечно следъ истичане на месеца и
съразмерно съ числото на палените презъ месеца фенерите и лампите „аладинъ" следуемата сум .
Чл ] 5 Предприемачатъ нема право да иска увеличение цената на търга или уни
щожението договора, колкою и по каквито и да било причини да би заскжпналъ газътъ вклю
чително и поради облаганото му съ нови даждия или други държавни или овржжни такси.
Чл. 16 Всеки конкурентъ требва да покаже въ офертата си каква цена предлага
по отделно за паленето на обикновените фзнерн месечно на фенеръ и каква за всека лампа
„рлодиъ".

Специални поемни условия.
За отдаване на откупчикъ събирането на таксите за лепене неслужебни обявления (чл
89 и. 16 отъ закона за градските общини) за време отъ 1 януарий 1912 година до 31 де
кември сжщата година. (Приети съ решение М 324/31 отъ 10 авлустъ 1911 г. отъ варнен
ския общ съвечъ, утвърдено съ писмо ЛФ 10967 отъ 18 августъ 1911 г отъ господина варн.

Варненско Град. Общ. Управление

окр. управитель),
»

Чл. 1 Откупчика ще събира такси за лепене на неслужебни обявления върху об

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 15,003
гр. Варна, 23 августъ 1911 г.
На 27 Септемврий т. г. въ об
щинското управление ще се произведатъ търгове за отдаване на
предприемачъ за време отъ 1 януарий до 31 декемврий 1912 г.
I. До 11 часа сутриньта ^освет
лението на гр. Варна" съ тайна
конкуренция.
Приблизитена стойность 64000
лева.
Залогъ 3200 лева.
Конкурентите съ длъжни въ
офертите си да нокажатъ каква
цена предлагатъ по отделно за паляне на обикновенъ фенеръ и как
ва за всека лампа „Аладинъ* помесечно.
II. Въ 4 часа сл. обедъ „съ
бирането таксите за лепене на неслужебни обявления" — съ явна
конкуренция.
Приблизителна сгойность 2000
лева.
Залогъ 100 лева.
Кметството.

щинските табели, сжщо и за такива обявления, залепени не върху тези табели.
Забележка

Подъ обявления въ тези поемни условия се разбира всекакви известия»

съобщения, реклами и др подобни залепени за публично оповестяване
Чл 2 РазмЬрътъ на таксата е следниятъ: а) отъ търговски реклами, известия,
съобще 1ия. и др подобни издадени отъ разни търговски заведения и фирми — 4 лв.; б) отъ
обявление за даване килемогографически представления и циркове 3 лв; в) отъ обявления на
разни групи, на група, или отделно артисти за даване на представления, к. нцерти, на разни
организации, синдикати, комисии за даване вечеринки, утра, забавление — 2 лева.
Чл 3 Освобождаван, се отъ горнята такса: я) обявленията на безплатните учени
чески трапезарии, на дружес.во „Майка", на сиропиталището, иа Варненския народенъ театръ „Смехъ и Сълзи". Варненските средни и основни училища, дружествата „Юнакъ" и ко
лоездачите; б) некролозите, в) рекламите на вестниците, г) обявление за разни речи, научни
бес.ди, политически събрания, срещи и д) народното музикално д-во .,1 усла*'.
Освенъ това общинското управление си запазва правото да освободи отъ такса обяв
ленията на 3 непредвидени въ тези поемни условия случаи презъ целия договоренъ периодъЧл. 4. Откупчика ще събира само една такса за обявлението, въ колкото и екзем
пляра и да е залепено това обявление. Ако едно и сжщо обявление се лепи на нЬколко пжти
или форми взема се само една такса.
Чл. 5. Таксата се плаща отъ лицею, което е издало обявлението, или което се ре
кламира съ него.
Чл. 6. Отъ неизправените налогоплатци откупчика ще събира такси по реда определенъ въ общите поемни условия, които съставляватъ неразделна часть отъ тези поемни условия.
Чл. 7. Ако общинското управление намери, че откупчика неправилно иска таксата
отъ некой налогоплатецъ, отказва да му даде сждействие, безъ да има право откупчика да
търси за това обезщетение отъ общината, а може да иска берийта отъ неизправения налого
платецъ по сждебенъ редъ.
Чл 8 Изплащането на откупната стойность ще стане съгласно чл 17 отъ общите
поемни условия.
Чл. 9. Ако налога се отмен в или измени ио законодателенъ редъ. договора се унпчтожава по право и безъ сждъ, безъ да се дължи на откупчика никакво обезщетение.
Чл, 10. Ако предприятието не се отдаде на откупчика до 1 януари 1912 година
общината ще събира таксите за сметка на бждащия закупрвачъ.

Отр 4.

.Варненски Общински Веетникъ-

Вр 3;

.Варненско Градско Общинско Управление

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
,:

М 16239

гр. Варна, 5 Оептемврий 1911 год.

Въ помещението на общияскоко управление ще се произведатъ
търгове съ явна конкуренция за
следните доставки презъ 1912 г.
А, На 10 октомврий т. г.
1. Въ 9 часа сутриньта за око
ло тридесетъ хиляди [30000] кгр,

Обявление
Го 16317
гр. Варна, 5 Септемврий 1911 год.

сено.
Приблизителна стойность 3000
.дева.
2, Въ 4 сл. пладне 80000 кгр.
ечмикъ.
\ ' "
Приблизителната стойность
7000 лева.
Б. На 11 октомаврий т. год.
1. Въ 9 часа сутриньта газь за
осветлението общинските поме
щения.
Приблизителна стойность 2000
лева.
Въ 4 часа сл. пладне отдава
не на предприемачъ подвързване
общински и библиотечни книжа.
Приблизителна стойность 1500
лева.
Залогъ за всеко предирииятие
се изисква 5°|0.
Кметството.

Варненското Градско Общинско Управление като
като обявява че комисията по разметане на поземелния данъкъ е привършила вече оценките на земите
(лозя, ниви, градини, ливади и пр.,) подлежащи на по
земеленъ данъкъ възъ основа на които (оценки) ще
стане разметанетр, поканва всичкц данъкоплатци притежающи имоти подлежащи на поземеленъ данъкъ въ
землищею на гр. Варна, въ двв неделенъ срокъ начиная отъ 14 того да се явятъ въ общин. управление
където съ СПИСЪЦИТЕ по оценките и проверять оцен
ките на имотите си, както и твзи на другите данъкоплатци и въ случай че некой данъкоплатецъ забеле
жи че е онеправданъ въ оценката или пъкъ че други

Варненско Градско Общинско Управление

съ облагодетелствувани, то въ казания по горе срокъ

Обявление

да подаде необгербована тъжба на председателя на
комисията, чрезъ общинския кметъ, въ която да посо

, , № .16329
гр.

Варна, 6 Оеитвмнрий 1911 год.

Понеже произведения на 5 то
то търгъ за доставката на 1100
куб. м. дърва и 60 тона английски
камени въглища не се състоя по
неявяване на конкуренти, общин
ското управление обявява, че на 26
того ще се пряизведе новъ търгъ
за същата цель съ тайна конку
ренция.
Офертите ще се приематъ до 4
сл. обедъ.
Приблизителна стойность 19000
лева.
Залогъ 950 лева. \
Кметството.

чи пеправилностите и поиска да се поправятъ.

п.-.Кметъ:' К ЕВСТАТИЕВЪ
п. Секретарь: В. В. ЖИВОПИСЦЕВЪ

Печатница ..Войниковъ" — Варна.

