Година XXVI

Варна, 16 Октомври 1914 год.
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Варненски Общински ВМникъ
ИЗЛИЗА
' ДЪНАТА НА BUGTHHRA Е
• ' ВИНаГН ПредПЛаТвНО
за година само
3 лева
зг «/• година . • • • . - . 1.50 лева
ЕДИНЪ брОЙ 5 СТОТИНКИ.
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Пари, писма и всичко за кЬстннка да се праЩа до Град. Общнн. Управление въ гр. Варна.
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За обявления се плаща на Дума:
I страница
5 сг.
За II страница
3 ст.
За Ш и IV страница
3 сг.
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ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО О Б Щ И Н С К О У П Р А В Л Е Н И Е

ОбщинскаТхроника.
Протоколъ № 98 отъ 23 септември.
1) Общ. съвътникъ Ст. Савовъ поиска
да се постави;|на дневенъ редъ въпроса
за постройката на топлите морски ба
ни за да се започне постройката имъ въ
скоро време за да ш>же идущото лЪто
да се използуватъ!\
2) Общ. съвЪтникъ Т. Страшимировъ пита, назначения на 1 май т. г.
надзиратель по боклуците*Рафаилъ Атанасовъ знае ли постоянното присътствие, че служи въ клуба на народната
партия и само нея работа върши.
Градския архитектъ Леонкиевъ, от
говори, че Рафаилъ Атанасовъ като тех
нически" надзиратель, билъ поставенъ
да .надзирава постройката на рибар
ските дюгени и като ходилъ два ПАТИ
на постройката, не го намиралъ тамъ.
Г-нъ кмета каза, че за тая небрЪжность Рафаилъ Атанасовъ е глобенъ.
Следъ^като провери обстоятелството,
което се изтъква отъ г. Страшимирова,
ще отговори на «запитването.
3) Общин. съветникъ Р. Василевъ
иска да се забрани поправката отъ
частните лица на старите канали и
ями до като се направи канализацията.
Той забелезалъ, че въпреки заповедьта на г. кмета за това забраняване, по
ул. М. Луиза и др. се разкопавали стари
ями и канали и разнасяли ужасна ми
ризма, безъ да се взематъ мерки противъ тия лица.

«Г-нъ кмета .отговори, че има наз
начена техническа комисия, която да
обсъди тия работи и да се произнесе.
Н-ка на канализационното отделе
ние Бончевъ обясни, че комисията щела да се събере миналата събота по
тоя въпросъ, но не можала да се съ
стои, защото била занята съ комисия
та за топлите морски, бани. Днесъ се
събрала комисията, но не можела да
намери заповедьта на г. кмета, съ коя
то се заповедва да се унищожатъ съ
единенията съ старите канали и да се
прекрати ползуването отъ старите гиризи, като се направятъ временни ями.
Г-нъ кмета препоръча на главния
инженеръ по канализацията г. Бончевъ
да разпореди да се събере комисията
въ най-скоро време за да разреши то
зи въпросъ.
4) Одобрява се протокола отъ 29
августъ на комисията- по преглеждане
и приемане поставените отъ предприе
мача по канализацията и неприети до
сега бордюри и риголи изъ разни улици на града и приема: , а) За напредъ да се поставятъ реголи само край бордюрите въ ония улици, въ които ще се прави шосировка отъ предприемача, но не и друга
де, гдето нема да се прави за сега
такава и
• б) Да не се извършватъ отъ пред
приемача никакви сухи калдъръми око
ло каналните кладенци въ ненастлани
улици, а такива да се направятъ съ

.'.п

общински;.; камъни., ртъ общин. ,кал дъръмджии. 5) Докладва се преписката вх.-N2
3598 по въпроса за събиране; 2% общ.
налогъ отъ имотите предаваеми по per
гулационенъ редъ^ .-.<• «V ,.., .,., : , ,
Реши се: На основание мотивите
изложени въ протокола отъ 11 юний
1.913 на комисията по проучване на тоя
въпросъ, разрешава да се събира и за
напредъ общински налогъ 2% върху
стойностьта на недвижимите имоти,
които се предаватъ по регулацисженъ
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нето на слугите. За да се избегне пос
тоянното оплакване и недоразумения,
... които ставатъ както - отъ•• господарите^
'•тъй;-:и ;OTV слугите, на рснование-чл.?
'•641-ртъ- закона А за градските общини,
"
\ ; Запрведвамъ:
= 1) Всички граждани/кои^онаематъ
служанки или слуги .требва непремен
но да се съобразяватъ съ правилника
за слугите, въ гр. Варна.
;;.\.,,.. ,...
•й: 2) Всички условени, служанки и
слуги требва да се явятъ въ повере
ното ми общинско управление да се
р е д ъ . ;. • ' . • ' . . - •
',".•" *-. '.S..S-- ' "'запищатъ,.
снабдятъ съ правилника и
6) Вследствие рапорта на,н-ка на
получ.атъ
санитарни
книжки. ^.-^..-:-.
техническото отделение.*вх. №д15343
3)
Всека
служанка
или слуга при
и по предложение на Т. кмета се избра
напущането
-наггосподаря^си.,
требва
комисия въ съставъ.'. н-ка гна,,техничеда
се
снабди
съ
атестация
отъ
послед
ското отделение инженеръ Саламуровъ,
г
общин,,съветници; А.-Байчевъ, Р. Ва- ния; иначе не може •да-бъде-условенъ
силевъ и археолога Карлъ Шкорпилъ, за слуга на друго место;...- r ^ v ; ц-Ю
\ 4) Тези отъ служанките'или слу
която да наименува* безимените; улици,
на градътъ Препоръчва на същата ко гите, които!, идатъ за първи пъТь въ
мисия да наименува и улицитЪ :на вщч- Варна, требва да представятъ свиде
телство отъ общината;къмъ
която при;-:
КИТе ЛИНИИ.
; : . • : : '-V ^
^;
:!
^
;
При вдигането на заседанието, по -, надлежатъ, че те съ лица:честни ис съ
г: .г:'....< -У) [ :
ставиха се на дневенъ редъ протокола добро поведение.'.
на комисията за съ/встните: продукти
:5)f Нарушителите на настоящата;
и актовете за глобяването наетия,:,кои ми заповедь;ще се тлобяватъ съ глоба
то съ нарушили заповедьта за-.про•до -50--лева.т..-••:.!^.-v.-r •:'•: '-.-^h?: :/.:.'-•»:-••;,
дажните.цени на тия: продукти.г:л ;
: 6) -Изпълнението - на настоящата
заповедь ;;възлагамъ ;на >Санитарното
Отделение при управлението :ми.;и-Я
; 7). Преписъ отъ настоящата 1запоОбщински запов1^иЛ
ведьгда се: изпрати на. г-^на Варненския
Окр;;;Управитель и Варненския Градски
Запов-Ьдь № 809. гр: Варна,а1-й :Окод. Началникът за сведение^w\ «•:;
октомврий 1914 г. На 26 того «Димитровъ-день» обикновено става уславя- а ;: : л v s R J Кметът А-Василиевъ.

Заповедь: N2 797.(=:Гр. Варна, . 6 октомври 1914 ;.година.
Подлисанний ;кметъ; на;гр; Варна,г като. взехъ предъ видъ ре-*
шението. на общин; тсъветъ,.; съ участието ,на финансовата-власть,
подъ № 807-отъ 30 септемврий т. г.у обосновано; върху чл> Длотъ
»Закона за определяне продажната- цена* на съестните медр.;артиг•:
кулиу>тъ първа-необходимост, презъ време на общественни .кризи
и бедствия«, отменявамъ затюведьта си /подъ № 780 отъ-1 октом-врий т. г.; по отношение цените: само на каменните въглища въ- от-:
делъ XXII и в ъ з ъ основа.на горния законъ и >чл. 64 отъ закона за
;

.ГраДСКИТе ОбЩИНИ,

., с л к . л ч ;».;,;< .;..: •: -Чу... ;::,••.-'•* \;'--;.:"'-'чгр/'-П •:.'•' „•'"
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Варненски Общински Вестнивъ
:-?Ч!.I

Стр. 3

Заповъдвам-ъ:

отъ днесъ до втора заповедь продажбата на каменните въглища да
става.по следуюйдите цени: -;
I Кардифъ?на буци тона; до 70 лева
';
»
пресетъ тона до 63 »
' г
'"' » ' ' ^на1 редъ тона до 53 »
:-| •-,,.; .... И.; Предупреждаватъ се всички наемодавци, че никой нема
'право, да: повишава цените на къщи,.; стаи, хотели, магазин и др,
отъ началото на този месецъ, отъ цените по които съ биле дава
ни подъ наемъ до 1,5 юлий т. г.
...
III. Испълнението на настоящата заповедь възлагамъ на вси
Ui,;>i
чки органи при поверенната ми община,* както и на административнргполицейските органи въ града.: •
•
. „
•Преписъ о'тъ настоящата заповедь да се испрати на r-на Вар
ненски Окр. Управитель, за сведение. '. ' , , ; , ; ' , : ' . : ;

~ ••^rV'.ii.rr :.' . i ' ' " i ' :- Кметъ: ^ГВАСЙЛИЕВЪ
.о«:

HXI;

••-Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. чл. 11—14 отъ,закона за
t ВХРНЕН.ГРАА ОБЩИНу УПРАВЛЕНИЕ общественните* предприятия. : '
' ."'.'....,,...,-. ",.'...;"•'... Кметството.
;ГА 00(Обявление №; 17803:пВарна1 3 ок
томври..Обявява се, че въ Кметството
Обявление № 17943. гр. Варна, 4
на 20 Того въ В часа сдед-ъ .обедъ ще октомврий
г. Обявява се чна интеосег.прдозведеа втори .търгът qc-ь явна кон- ресующите,1914
че^
въ-'* кметството
на 13
:
;
н I ку ренцля,. за направа ;дъсяените тавани ноемврий' т; п-отъ
3
дб
4
часа
сл'едъ
въ стаите ,на^втория етажъ на общинско ' ббедъ ще се произведе търгъ: съ тайна
то здание,^сдужаще за помещение на Вар конкуренция, за доставката на 700,000
ненската телегр»фо-пощенска станция.
кгр. тазьолъ нуженъ за общинската
Приблизителна стойнпсть 2000 ли*. електрическа
централа;
- —
;
,.....?•,;" .Валогп, .5?/;»;-г— -100:-::-•:..-:
<
Приблизйт,стойность
100000 л,
:
),,ч КонкурептигЮ
т].ебп;.
да"со•
оъпбра;
Залогъ
57а
или
5000
лева
въ бан
1
:;
•; зятъ . съ • .членове
.:
Л
I
•
>•
i
4
о
тъ
закона
за
удостоверение.
'',,: '•', обществените.;п(=едир11:!п!.:г:.'0 ;; '-.'•'•.•••':• • ковоКонкурентите
Требва
да се съобра-VVH.-:. й1:..--'.'; тг- .-.г-,;,:- КМЕТСТВОТО,
зят-6'съ чл.^И—14 отъ закона за об-.
"•'." OOO.C*.' :.Ш : i.r.'.V.:**, ;••>•!;',. ..:Г. ."*' io.-.V"'
ществените предприятия.
.. ' '
->;о-л. Обявление №< 17876. гр.,Варна, 4 ";•-•••'•" Поемиите -условия съ на разполооктомврий 1914 г.дОбядява се наинте- жениена интересующитесе всеки прй• ресующите се, !че въ кметството; на 21 сътственъ день и, часъвъ канцелария
ч,;ТогсМ';3., часааследъ обедъг1це се;про та на кметството.
изведе втори търгъ съ явна:конкурен-:
• ..,„уц
'... п. Кметъ: В. К. Сираковъ.
ция, за .доставката.! нагапарати/I стък4
,"
:
';^
за
Секретарь;,П> Стамовъ. :
1;;ле,нни и. порцеланови прибори: и хими
кали, нужни за общинската химическа
лаборатория.
Л;
,
т.; дбявлеиие № 17992." гр. Варна^ 6
" и > 3 ' Приблизителна стойность 1800 лв. октомврий 1914 г. Обявява се на интересующите, че. въ кметството на 15-й
Залогъ 5% — 90 лв.
-

Общински търгове.
•. Ш

:

Стр. 4

Варненски Общински Вестнивъ

ноемврий т. г. отъ 3 до 4 ч. сл. обедъ
ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция за доставката на 10,000 кгр.
цилиндрово масло; 4,000 кгр. машинно
масло; 3,000 кгр. машинно масло за лете
и 200 кгр. вазелиново масло за динамомашина.
Приблизителна стойность 9000 лв.
Залогъ 5*/о — 450 лв. въ банково удо
стоверение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона за
общественните предприятия.
Кметството.
Обявление № 18441. Варна, 13-й
октомврий 1914 год. Обявява се, че въ
кметството на 19-й ноемврий т. год.
3 часа следъ обедъ ще се произведе
търгъ съ явна конкуренция за достав
ката на газъ, за осветление на общин
ските помещения за време отъ сключ
ване договора до 31 декемврий 1915 г.
.Приблизителна стойность "2500 л.
Залогъ 5% — 125 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14.отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.
Обявление № 18442. Варна, 13-й
октомврий 1914 г. Обявява се на интересующите, че въ кметството на~19-й
ноемврий отъ 4 до 5 ч. следъ обедъ
ще се произведе търгъ съ тайна'кон
куренция за доставката на 100,000 кгр.
сено, 20,000 кгр, слама.за храна на
общинските коне и 20,000 кгр. едра
слама за постилка на същите коне, за
презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 7,000 л.
Залогъ 5% — 350 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14. отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.
" "*' Обявление № 17943. гр. Варна, 4
октомврий 1914 г. Обявява се на инте
ресующите, че въ Кметството на 13-й
-'ноември т. г. отъ 3 до 4 часа следъ
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обедъ ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция, за доставката на 700000
кгр. газьолъ, нуженъ за общинската
електрическа централа.
Приблизителна стойность 100000 л.
Залогъ 5% или 5000 лева въ бан
ково удостоверение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ'чл. 11 — 14 отъ закона за
обществените предприятия.
> Поемните условия еж на разполо
жение на интересующите се всеки
присътственъ день и часъ въ канце
ларията на Кметството.
Кметството.
Обявление № 17992. гр. Варна, 6
октомврий 1914 г. Обявява се на инте
ресующите, че въ Кметството на 15-й
ноемврий т. г. отъ 3 до 4 часа следъ
обедъ ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за доставката на:
10,000 кгр. цилиндрово масло,
4,000 кгр: машинно масло,
' 3,000 кгр. машино масло за лете и
200 кгр. вазелиново масло за
динамо-машина.
Приблизителна стойность >9000 лв.
Залогъ 5% — 450 лв. въ банково удос
товерение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ* закона
за обществените предприятия.
Кметството.
Обявление № 18439. Варна, 13-й
октомврий 1914 г. Обявява се на инте
ресующите, че въ кметството на 19-й
ноемврий отъ 9 до 10 ч. пр. обедъ ще
се произведе търгъ съ тайна конку
ренция, за доставката на 90,000 кгр.
ечмикъ, за храна на общинските коне
презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 15,000 л.
Залогъ 5*/о — 450 лева въ банкбво удо
стоверение.
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. 11 — 14 отъ закона
за общ. предприятия.
Кметството.
i К>

f

- Обявление № 18440. Варна, 13-й
октомврий 1914 г. Обявява се на интересующитЬ, че въ кметството на 19-й
ноемврий отъ 10 до 11 ч. преди обедъ
ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция за печатането общинския
вестникъ и разни други книжа и блан
ки за презъ 1915 година.
Приблизителна стойность — 8000
лева. Залогъ 5% — 400 лева. • '
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. 11 — 14 отъ закона за
обществените предприятия.
Кметството.
Обявление № 18324. Варна, 12-й
октомврий 1914 г. Кметството обявява
на интересующите се, че въ помеще^
нието на същото на 18 ноемврий т. г.
отъ 9 до 10 ч. пр. обедъ ще се про
изведе търгъ съ тайна конкуренция,
за събиране градското право «Инти, запъ» презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 20000,л.
Залогъ за правоучастие въ търга е 5%
или 1000 лева въ банково удостове
рение. г
Конкурентите , требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
за общественните предприятия.
кметството.

кметството на 20 ноемврий отъ 9—10
часа предъ обедъ ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция за достав
ката на разни строителни материяли
презъ 1915 година, нуждни за подър
жане на градските здания, водопроводи,
канали, пътища, мостове и др.
Приблизителна стойность 6500 лв.
Залогъ 325 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14 оть закона
за обществените предприятия.
Кметството.
Обявление № 18444. Варна, 13-й
октомврий 1914 год. Обявява се, че въ
кметството на 20 ноемврий т. г. 11 ч.
предъ обедъ ще се произведе търгъ
съ явна конкуренция, за подвързването
на разни общински и библиотечни
книги презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 1000 л.
Залогъ 5% — 50 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. И — 14 отъ закона
за обществените предприятия, t
Кметството.
Обявление № 18198. гр. Варна, 9
октомврий 1914 г. На 1 ноемврий т. г.
въ 10 часа пр. обедъ, ще се произведе
търгъ въ общинското управление за
направата на покрива надъ зрелищната зала и сцената на Варненския град
ски театръ отъ железо-бетонъ (БетонъАрме).
Всичките книжа и документи, съ
гласно чл. 5 отъ поемните условия,
требва да се предадатъ до гореозначе
ния день и часъ въ общин. управление.
Книжата по предприятието могатъ
да се видятъ всеки присжтственъ день
въ архитектурното отделение при об
щината.
Кметството.

Обявление № 18325. Варна, 11-й
октомврий 1914 г. Обявява се на инте, ресующите, че въ кметството на 18-й
ноемврий 11 часа преди обедъ ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция
да доставката на:
Хлебъ за около 1500 лева
t
Млеко за около 1800 лева Месо за около 1700 лева и
Разни бакалски продукти за около
18OO лева, нужни за храна на болните
въ общ. болница «П. Николовъ», за
презъ 1915 година.
Залогъ за правоучастие въ тър>
*
*
''
гътъ
е
5%.
Обявление
№
18060.
гр.
Варна,
7
f
Кметството. октомврий 1914 г.-Обявява се на инте
ресующите, че въ Кметството на 15
Обявление № 18443. Варна, 13-й ноемврий т. г. отъ 10 до 11 часа пр.
октомврий 1914 год. Обявява се, че въ обедъ ще се произведе търгъ сътайна
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Варненски Общински Вестнивъ

Бр.

84

;;
...конкуренция -за доставката^йа кабели, плаДйе-ще' W пройзведе втори/пЖть
търгъ съ тайна' конкуренция за^^
шуфи т здргггматериали>-фигурирующи
то общйнс.к6' сечище«Кбджа^ tlj/залъкъ»
.съсписъкаiприложенЪ1;къмЪ поемните
iусловия, . нужни за:подземните £!части съ пространство1; 1321 ; i 10:'ДеКара.
--;
!
Ще
стане
^а'
дЖа'ръ
електрически .разклоиения^въ-града.' .• '•''• - Наддаването
;
като :гТ кон ку^ейтйте се
Приблизителна
стойность?60000 д. ; пространство,
п
:i
кЗалопъ. 5°/d' -^ >'3000 -лева въ банково у- съобразявате съ°'чл. 11—"14 отъ закона
л
достоверение.
.>.а;ч. о.с ^п> .^> • за обществените предприятия- ^; г
0! !
г
4
' Залогъ за право участие въ търга
оо« J Конкурентите >тр^бва 'да се Съобрасе 'изйскваБ2б:42 л.*въ' банково^удостоьзятъ оъсчллчл. .1*1-*14 'отъ закона
за
обществените.тредгтрйятия.; :^'-'> £•-. . верение или 57
0 отъ целата стойность
,; ^ П р е м и и т е условия и др. тържнй на сечищетб:'Н;^-*;^"; " —п';%! ••••'•'•'• '•' ••'
кйиУа еж на* разположение на интере- ,..,,,_..-,; Поемните условия могатъ да се
сующите,! асе.ки. п^иежтетвенъ: день й видятъ всеки приежтетвенъ день и
"часъ въ^канцеларията на общината.. J часъ въ гобщинското управление.
• • •'• '.-' •':•"-••'•'•^•:'Отъ Администрацията.
: - -Кметството.

Обявление ,№пГ8Т88.нгр.>Варна, 9 •'•• "'ОбявЛенйе ГГ№;: 18266? гр.^Варна,
:.ок.т.омврий 1914. г.-5'Обявява се2на инте- 10 октоМврйй: 1914 тбд^ Обявява cV на
ресующите,ячедвъ ^Кметството .]ще; ^е йнтерйсующите^; чег:въ'Км6тствбтб на
.произведатъ:;търгове: съ^явна конкурец 27-й>>тог'о,^"въ 4 ч.-следъ-ббедЪ; ще'се
ция, за отдаване Й^ПОДЪ наемъ «следую^- произведе ^гъргъ ; гсъ' нявна%онкуренйщите^едвижими общински имоти, как- ция;- за-6^да§ане
под¥ наемъМаковите
й
г
.тоейледва:;-.
.'.
л
.,..a
'
.
'
v
,
;
^
:
общински
рибарСкйЧдк5генй'Ъъ
I учас(йледв
);
:
1
1. .На :2?1'Тогаи 1йг^асаг:пр10йбедъ тЪкЪ^г<одъ' № № 3 , 4 ^ б; 7 и : 8"зг
за
^авильона № 4 на ъгъла на улиците време отъ. деня на сключване договора
«Преславска» и «Малка Преславска», до 31-й • Декеййруйи ^915нгодйна^;
, за. време., .отъ,; сключване .договора до и<:мн?г|ървЪначалния тодйшеНъ йавмъ' и
.31 ^екемврий Л9\р'годГ^\''П1;,^Ц{..,г.г . залога-^ще ^се:;шред^лятъ'гвъиКейя{; на
„ ,;rJ. 2^'Сжщия, -дець,: .3 iaca сл'!'- об€д ь ; търга, отъ тържната комисия.
:д1ог^ни'т;е;; Nr № :24V; 2б,>£7 ^ 28',-pre
Кметството.
,'груИата:с 2^г ^дюгени 'ца пазарния.f плот
|.1щадь^сли^
договора дб тян Обявление^Ш118267./-гр/^Варна,
31уде^1врийг19лб, тлд.г::;,' Г..г;:,;/,,;Г| • j i0
бктомврий- 1914 ггЪдйна. "Обявява^се
Първоначалния ^годйшенъ нрфуь' й на' HHfересуюЩите,: че въ кметството
гзалрга,,ще,(се ,опр,еделят.ъ,.отъ)Гтър>к- на 17-й> йоемврий г въ f 3 ч.'следъ-обедъ
'fiaf а комисия,гтри произвеждане; 'т.ърга. ще се произведе тергъ^съ^явна 1 кон
{
:
куренция,' з&
отдаването г1подъ- Наемъ за
Кметството!
ин
!
\ | време вотъ : сключването
догювора до
л
1
"-*
31
-й
декемв^йй
1915
гбдина,
всй4ки об
К',«
^Обявлеиие'«*й;п19009Р=;Гр,;)Варна'.26; еептемврийх;1.914^од.г Варненското щински"'месарски 'дюгени въхалите){!бна
' \-•Лесничейство добявявая^а^-ИнтересуК)- IIj-III'/'IWн^участъЦй^:^;';^^;
<:
и
'
годишна'''Наейна
щите се, че пойеже произведенияШна - г -Първбначалйата
ч
п
!
определят,ъ5 №ъ
о10йгг.г.г,.ър£ъ за продажбата на дърве-- цена и залога ще се'
;
ната маса правостояща и лежаща, ко- тържната 'комисия'' въ д е н я ^ н а ^ т ъ р г а ,
* ятогдце cei добие} отъ Варненското об
Кметството.
щинско ;сечище5«Кдджа' Бузалъкъ»иза ..'...,..,, -•'-,,..>.:-.. .;•'•:•
ступанетвената>11914/1915>; тод^нейог^
тулгвърди ; патнейзносни! за i .общината
Търгонска -"аочатпй^я4 --гнВарпа 'я
>.цени>< лго icfta; 1&оактояври> въ «общиц-;
ското управление отъ 3—5 часа слЪдъ

Бр. 8Ф

Варненски Общински Вестнпвъ
Стр.
ЯННЙШ^У « № я ^ м
Ь-:-£««ЙЗ#»1
~т 'Обявление
а •W "17944 традъ
Варна,
4 октомврий 1914 година.
:
5
Обявява се на интересующите се,'ч'е' въ Кметството на 14-й но- емврий т. г, ртъ ;3, до55г;часа\,сл. рбедъ :ще ее^произведештъргъ'".хъ'тайна конкуренция за доставката на .125Д,.електромери~.и 100 -часованици за техъ по образци,
представени отъ конкурентите при про
извеждане търга. ;i : l ,,'" ? ! ::, ;
- с-Т'^'•• r i
Допускатъ се да участвуватъ на търга_само спещшши фирми,
които се~занимават/ь съ фабрйкацияТна^ "електромери й на които
електромерите-съ {употребявани 6т.ъ! дълго; време въ по-големит^
европейски гладове.; '-/--• ' .•: г- \ •-• i *
•
-v
;
~ -: Заедно' съ офертите конкурентите требва да представятъ на ,
търга; а) детайлниj
чертежи и описанияина български и френски за
устррйдтвЬто,!: проверяванет0 и Функционирането йа всеки електро
меръ; б) свидетелство ^отъ/некоя държавна | електрическа лаборато
рия, която да ^удостоверява, че.оферирания типъ електромери е изпитанъ; и одобренъ; в) отъ електромерите Рбразцй', "както следва:_,
единъ1"електромеръ': еднофазенъ, 5 ампера "съ неутраленъ проводникъ;
единъ електромеръ двуфазенъ, flO ампера съ 'неутраленъ проводникгьр •»;
единъ електромеръ; трифкзенъ J15 ампера съ; неутраленъ проводникъ
и единъ часовникъ.! •. |
'|
\' \ \ » '..••-•
\ ^-^:^<v\h
<:v.
-. /
Приблизителна стойность на доставката възлиза на 80,000 л.
' ,-; Залогъ ,заг участие ,,въ търга ; е |'5% '^-^ОООг лева Ьъ банковоза-:
удостоверение.
\
J
-'
\
•;,_лг..:..• Оферти, образците-електромерили.часовници постжпили следъ ...
5 часа не се приематъ. *
;
. ! '.
I . .
!'
Поемните условия! съ на разположение на интересующите п,
всеки присътствент. день| и часъ въ канцеларията на Кметството.
- , ;
:
} • . • {'
*пом. Кметъ: В. 'К. СИРАКОВЪ.
Електро-Техникъ: Д. ИОНКОВЪ
,*"*> ..* rt * 4 *'*le-

,

-

•

*

'

за; гражданското състояние, на Варненската градска юбщина
; , i презъ месецъ Септемврий 1914 год.
, ..
!п

i Раждания |

!Женйдби
по; народность
о
X

о
X.

\ са
69

10

К!!

У м и р?а И и я

о

п. * 5

50 50 {100 27

X

д.

33 44 18

з-

щ

по възрасть

ш\

а
'CN

са

67

39 28

24 5H913J9I
i

I.

Въ умиранияуа има: записано една жена българка починала на 100 год. възрасть.
Варна,1 2 октомврий 1914 г.

Статистикъ: Поповъ.

Таблица за
заклания и унищожения добитънъ и теглото му
u
въ килограми,
, г
ЮНИЙ

1914 год. въ скотобойната на гр. Варна.

|

Пр-йзъ^лг&сеиъ

,

,,

Унищоже1гъ(конфис)
добвтъкъ отъ изобщо
еаклаяпя по прпч*в> отъ

БРУТО
S
X

| № по редъ

Видъ
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—
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о

3 в

w t n

н

oi н

H

i

килогр

X
O св
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5 аГ

X

СО

1 Бикове волски

CO <U

431—iо

3
, о
брой

в rv

А-—v

IS ©

со
о

на добитъка

•
о

сг

сз

НЕТО

к л

ч \ кил

Н

* 1 кил ч

л! -

s

» 5"
Й * <°

<J x u
O o <u
X

кил

4 | КИЛ

кил

4.

S

килограми

—
j

2 Бикове биволски

—

—~

—

>

3 Волове

64

10322 2 272

4 Крави

105

9771 2 205

5 Телци

14

6 Биволи

—

f

1 159

•'

9891

,

\

9566

565

565

—

7 Биволици

Г

8 Малачета

13

9 Овни и кочове

.—

—
* -

—

t

,

318

-

.

__

318

1

-—
i

10 Овци

,

11 Козели и пърчове

27

409

3

73

*

1 15

394
73

X

12 Кози

3

13 Агнета
14 Ярета

ч

51

51

13895 105017
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55 4 32 1 11 1 9

6 30 2 16

15 Свине
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Градски Ветеринаренъ Лекарь: Д-ръ ИВ. ЖЕКОВЪ.

104959
12266

