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"-•. Пари, писна и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.
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За обявления се плаща йа дума
За първа страница . . .•..•*'•- 8.«
„ втора
"
. . . -.; . 2 ,
> • третя и четвърта' страници . 2
Един-ь Орой 3 с т .

Точното пространството
указано въ СКИЦИТЕ къмъ
поемните условия въ пре^
Уважаеми чХмете, г~нъ Ъ1ванъ Щеровъ.
писката
«^
*
: Кметството.
Ш да засвидетелствувамъ големата си обичъ къмъ
©о Логитаемото
хйарн&нско €%радако ©бщинска Управление.

българите отъ гр. Варна, дето менъ се падна редката
ч е | ъ първо да учителствувамъ въ първото българско учиййпе и за да изразя подобре радостьта т, признателношъта си къмъ Васъ и къмъ училищното настоятелство,
за р т о посветихте на Мое име едно основно училище
въ града Ви, азъ се осмелявамъ да Ви помоля да приеувч) за това училище въ подаръкъ скромната сума (1000)
.:&шяда-'ле^
>
;
'
Моето желание е отъ лихвите на тая сума, следъ
ка1?^;;те^г1одишн6 стигнатъ сто (100) лева, да се купуватъ
на{-необходиминещаГна бедните изобщо ученици и уче
ни* кй, или пъкъ да се даватъ награди на най-добрите
измежду й х ъ по успехъ и поведение, споредъ благоусмотрението на училищното настоятелство и на учителите
отъ същото училищна Прочее, тука притворенъ пращамъ
,Ви] банковъ чекъ подъ № 141 сумата хилядо лева, които
|щ1 бъдете добри да внесете на капитализиране въ Назортата Банка.
;
Търново, 16 януарий 1912 год

Варн. Град. Общ. Управление

Обявление
•:';Л1:!зо14ги';;^
гр. Варна, 13 февруарий 19-1.2 .^/1
Обявява се, че на -1^^
мартъ т. год. до 4 часа след!
обедъ въ помещението!
общинското управление 4
се'; произведе новъ търг^
тайна конкуренция за от,;
ване на закупувачъ общ]
ския приходъ презъ н-т
„такси отъ сметъ".
1
Приблизителна стойное
16000 лева.
Залогъ 800 лева..
Кметствфто

Съ моето почитание къмъ Васъ;
Варн. Град. Общ. У правлен
подп. К. Арабаджиевъ.

1 Обявление
||рн. Град. Общ Управление градини въ местнбстьта „Ор-

та-чаиръ*не се утвърждава,
Обявление
обявява
се, че на 28 того въ
,
:
3 V;/;;:;- ^:;':!;'у^ •; зо'п ^ "::.;:'.:;,.Г;;; •:;":;;;10 часа сутриньта въ обгр. Варна, 13 февруарий 1912 г. щинското управление ще се
! Понеже произведения на произведе новъ търгъ съ яв
тоготъргъ; за отдаване на конкуренция за същата
,
>дъ наемъ ; за;; време отъ цель и време!
В.алогъ^ОО лв на градина.
1\лючвание договора до 31
юмврий 1914 годийа двеНаддаването става на' де-общински зеленчукови каръ годишнр.

гр. Варна, 13 февруарий 1912/.

Обявява се, че на 1/март
т. г. въ общинскотбп[ упра
ление ще се произведа!
ТЪрГОВе:,^ ;-::; <:.; ; - ^ . ^ у ! \ . г

До 10 часа сутриньта Ч
тайна конкуренция:.
-^
„Построяване главни*^
лезни входни .врати, съ[
мени колоци и часть о*»

*/ч 1-.

Варненски Общински Веотникъ

Ст^. 2

*

ралата на общинската прицюрска градина „Санъ Стефанска България",
\^
Приблизителна стойность
5000 лева.
Въ 4 часа сдедъ обедъ
съ тайна конкуренция:
^„Доставка 3300 разни сак-

__М2

Варненско Град. Общ. Управление

Обявление
'.-. №

^

3 4 2 4 ' ••••"

гр. Варна, 18 февруарий 1912 г.

Варн.^ад.Общ.Унравле]
; | Обявление
; V I : 1218 V
гр. Нарна,\януарий 1Ащ Г.|

Обявява се, че на самите места
Обявява (V че на 23х]
ще се произведе търгъ съ явна
конкуренция, продажба и събаряне вруарий т. г. в\д часа Ьлф,
сградите [тепавици, воденици] вед-. обедъ въ общиккото упф
:
Ши"..""••"
.
;;' "* но съ инсталациите отчуждени отъ ление ще се ироишеде тър
Приблизителна стойность общината за водопровода на града: съ явна конкуренцш за У1
На 13 мартъ ;т. год въ 10 часа права мостъ въмя^ностьта
320 лева.
,
;• чЗалогъ 5 °|0 върху пред сутриньта:
Въ село Аджемлеръ три воде Св. Никола" — ВарвХнскитФ
приятието. ;
\ I
ници, бивши на Бойчо Шоповъ и лозя.
Кметството. наследниците на Ст, .Загорски.
Приблизителна стойшсть
Дп
На 14 мартъ т. година въ 10 3400 лева.
|К
часа сутриньта,
Залогъ 170 лева. | у \
Варненско Град. Общ. Управление
Въ село Русларъ три воденици
бивши на Симеонъ Тодоровъ и НиОбявление
делко Николовъ.
КметстютЧ
1
На 16- мартъ т. година въ 10
Ч ' Ла 884Б.:-':-'::,"-'. ';:.часа сутриньта.
гр. Варна, 17 февруарий 1912 г.
По харамийското дере петь во Варн. Град. Общ. Управ^нш
Обявление
Обявява се, че на 3 мартъ т. г. деници и четири тепавици, бивши
4\
:;
$ъ 10 часа сутриньта на самите селски и пр.
" • №'2773/. •-."-• ;^;
•места ще се произведе търгъ за ••' •; Залогъ по о% върху първона гр. Варна, 9 февруарий 19 #р1
продажба материали и събаряне об чалната цена, определена въ деня
щинските сгради, бивши частни, на търга отъ тържната комисия
Обявява се, 'че'.на'.'2!.то|ь
отчуждени аа разширение улици: за всека сграда по отделно.
10 часа сутриньта въЛом
Парушева, Св. Климентъ, ,Княжещението на общинскот|
ска, Охридска, Успенска и Св.
Кметството. равление ще се проиш
Марена.
търгъ съ явна конкуреяг
Шлогъ 5 °|0 на сграда, върху
ървоначалната цена, определена Варн. Град, Общ. Управление „направа дъсчена бара|а
ь» деня, на ; търга отъ тържната
пристани щето*.
ШИСИЯ., ;

Обявление

Приблизителна стойф
496-20 лева.
Залогъ 25 лева!
Кметст]
. Обявява се, че на21того
Обявление
10 часа. сутриньта ще се проМ 3012.
Добришко Околийско Управлени
изведе
новъ
търгъ
съ
явна
^фгВарна, 13 февруарий 1912 г.
ОКРЪЖНО
конкуренция
въ
помещение
М 308
Обявява, се,1 че на1-29-'. того- въ то на зала ;,Съединение" за
гр Добричъ, 10 Януарий 1912 г
_П
ещението на общинското уп отдаване подъ наемъ за време
До
Г
Г.
СжседнитЬ
Овол.
Началниц
оение ще се произведатъ тър
и селски общински кметове въ До
отъ. сключване договора до ски
гове съ тайна ^конкуренция:
околия.:; ..;,;; I •[['''',: '.[ /-':.?&'"'' X
Жителя отъ е Сараджа, околията л
ДоЛО часа сутриньта...
31 декемврий 1913 година
медъ
Осв^ановъ си е йзгубилъ интизаиск
Доставка разенъ строителенъ ненаетите меса реки дюгени летъ М
51194 свр 81-^-1909 г, за едво
гатерйалъ презъгн.?г,: ч
даначе,
4
год., белъ косъмъ, съ бЬлези: ;
при
общинските
хали
за
ухо
отъ
предъ
право огрезано, вместо
1 Приблизителна, стойность 6500
е.издаденъ
отъ
Опанченското
Сел. Общ.
сметка.. на наемателите вър
леваП ' : )
; \
ление
дублика.ъ
^
1
9
4
2
отъ
30 й дек
ху които беха утвърдени и 1911 година.
Ц ДоЧ-1часа следъ обедъ.
>\ ,
• като; съобщавамъ, първит
^ | Доставка разни съеотнш* про- останалите свободни такива. а••'..наГорното
последните пръдлагамъ да разглася
^ к т д а а ! общинската болница „Йанаселението ако се намери оригинал
Първоначална наемна го ду
счита за неналиденъ.
райкева Николовъ* презъ н. год.
дишна п,ена\ 600 лева,
з. Окок*^ Н-въ: (подп.) Же
т рЦриблизителна стойность 3900
;. . ' Секретарь: (под) ае^с
.Залогъ на дюгенъ по 40
Изпраща се въ препнсъ на Господи
ненски
Град. Общ. Кметъ, за* обявявани
Уйогь по Й9 върху предприя- лева.
.М 398 Варна 15 януарий 1912 п
г
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Кметството, ,к
. .№ 2246
"'
Г-т——~-———— . гр. Варна, 2 февруарий 1912 год
Варненско Град. Общ. Управление
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Кметството.

Кметството.

Градоначалникъ: Ив; X. Ми:
Секретарь: Д. П. Доко
Печатница „Войяпковъ" — Вар

