Година XXVI

Варна, 31 Октомври 1914 год.
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за юди..а с<шо,
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. . 3 лева
« 1/г година
1.50 лева

Единъ брой 5 стотинки.

Пари, писма и всичко за вестника та се пра
ща до Град. Обший. Управление вь ip. Hipi's
За обявления се плаща на дума;
За I страница . .
» . . . . 5 ч.
За II страница . .
.
. . 3 ч\
За III и IV странниа .
.
. . д с».
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,. Библиотечния комитетъ
при Варненската градска биб
лиотека счита" за своя длъжность да изкаже явна благодарность на г-на Константина
Л. Рагозинъ, руски вицеконзулъ тукъ, за подарените отъ
него 50 тома разни книги съ
научно и белетристическо съ
държание "въ полза на сжшаJ
та библиотека.

J

.

Общинска хроника.

Протоколъ № 101 отъ 26 септем.
1) Докладва се отъ общин. съветникъ
T. Страшимировъ протоколъ отъ 14/VI11
—4/1Х на комисията, назначена съ ре
шение №631, за проучване обстоятелственно съпроса за границите на дър
жаното отъ дружество «Гроздъ» место,
— и въ свръзка съ заявлението вход.
№ 20,885 отъ 28.VHI на председателя
на управителния съветъ на това(дру
жество, подадено чрезъ общината до
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министра на благоустройството по въ
проса за спиране започната ограда на
това место на дружеството,
Следъ доклада на протокола и па
заявлението и разменените . мнения
между съветниците, съвета рЬши:
а) Заявлението на председателя на
управителния съвет ъ на дружеството
«Гроздъ» да се препрати на министра
на общ. сгради, пътищата и благоу
стройството само следъ като обшин.
съвет ъ се произнесе съ решение по
протокола на комисията отъ14Л*111 до
4.1Х по проучване обстоятелствено въ
проса за границите на държаното отъ
дружество «Гроздъ» место.
б) Съвета възприема предложение
то на общин съветникъ В. Поповъ ~
да се отпечати протокола на юрната
комисия и връчи по единъ преписъ отъ
него на,всички общин. СЪВЕТНИЦИ за
проучване, както възприема и прЬдложението на общин. съветникъ Д. С
Поповъ да се отпечати и заявлението
№ 20,885 и раздаде на съвбтницить за
същата цЪль, следъ кое го въпроса да
се сложи на разглеждане повторно въ
следующето заседание на съвета за
вземане съответното решение.
в) Понеже въ горния протоколъ на
комисията се визира виновностьта на
некои отъ началниците на отделения
та ^при общината, задължаватъ се тия
началници на отделения да проучатъ
тоя протоколъ и си дадатъ писменно
обясненията.
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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
Млеко за около 1800 лева
Месо за около 1700 лева и
Разни бакалски продукти за около
1800 лева, нужни за храна на болните
въ общ. болница «П. Николовъ», за
презъ 1915 година.
Залогъ за правоучастие въ търгътъ е 570.
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. 11 — 14 отъ закона
за обществените предприятия.

Обявление № 18443. Варна, 13-й
октомврий 1914 год. Обявява се, чехвъ
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 № 18060. гр. Варна, 7
октомврий 1914 г. Обявява се на инте
ресующите, че въ Кметството на 15
ноемврий т. г. отъ 10 до 11 часа пр.
обедъ ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за доставката на кабели,
муфи и др. материали фигурирущи съ
списъка приложенъ къмъ поемните условия, нужни за подземните части електрически разклонения въ, града. *
Приблизителна стойность 60000 л.
Залогъ 5% — 3000 лева въ' банково- удостроверение.
~ !ч ,
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона за
обществените предприятия.
-'
Поемните условия "и\др. тържни
книжа съ на разположение на интере
сующите, всеки присътственъ-день и
часъ въ канцеларията на общината.
- . Кметството.
Обявление № 18267. Варна, 10-й
октомврий 1914 г. Обявява се на инте
ресующите, че въ кметството на 17-й
ноемврий въ 3 ч. следъ обедъ ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция
за отдаването подъ наемъ за време
отъ сключването договора до 31-й декемврий 1915 година, всички общински
месарски дюгени въ халите на II, III,
IV и Y* участъци.
Първоначалната годишна наемна
цена и залога ще се определятъ отъ
тържната комисия въ деня на търга.

Кметството.

Кметството,

Общински т ъ р г о в е .
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ
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 Ю ч. пр. обЪдъ ще се про
изведе търгъ съ тайна конкуренция,
за събиране градското право «Интизапъ» презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 20000 л.
Залогъ за правоучастие въ търга е 5%
или 1000 лева въ банково удостове
рение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
за общественните предприятия.
Кметството
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Обявление Ш 17943 гр. Варна, 4
октомврий 1914 г. Обявява се на интересующите, се въ кметството на 13
ноемврий т. г. .отъ 3 до 4 часа следъ
обедъ ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция, за доставката на 700,000
кгр. газьолъ нуженъ за общинската
електрическа централа.
Приблизит. стойность 100000 л.
Залогъ 5% или 5000 лева въ бан
ково удостоверение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. 11—14 отъ закона за об
ществените предприятия.
Поемиите условия съ на разполо
жение на интересующите се всеки присътственъ день и часъ БЪ канцелария
та на кметството. "
п. Кмет/ь: В. К. Сираковъ.
за Секретарь: П. Стамовъ.

J*EEi з

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
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 съ 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. п — 14 отъ закона
Обявление № 18442. Варна. 13-й за обществените предприятия.
октомврий 1914 г. Обявява се на инте
Кметството.
ресующите, че въ кметството на 19-й
ноемврий отъ 4 до 5 ч. следъ обедъ
Обявление № 18439. Варна, 13-й
ще се произведе търгъ съ тайна кон
октомврий
1914 г. Обявява се на инте
куренция за доставката на 100,000 кгр.
ресующите,
че въ кметството на-19-й
сено, 20,000 кгр. слама за храна на
ноемврий
отъ
9 до 10 ч. пр. обедъ ще
общинските коне "и 20,000 кгр. едра
се
произведе
търгъ съ тайна конку
слама за пнстилка на същите коне, за
ренция,
за
доставката
на 90,000 кгр.
презъ 1915 година.
ечмикъ,
за
храна
на
общинските
коне
Приблизителна стойность — 7000 презъ 1915 година.
лева. Залогъ 5°/0 — 350 лева.
Приблизителна стойность 15,000 л.
Конкурентите требва да се съоб- Залогъ 5% — 450 лева въ банково удо
разятъ съ чл. 11 — 14 отъ закона за
стоверение. "
- .'.
<'
обществените предприятия.

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 включ
ване договора до 31 декемврий 1915 г.
Приблизителна стойность 25^0 л.
Залогъ 5*/о — 125 лева.
"Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 —14 отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.
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- Конкурентите требва да се съоб- ството на 24 ноем. т. г. 3 часа следъ
разяватъ съ чл. 11"'— 14 отъ закона обедъ ще се произведе търгъ съ явна
конкуренция за събиране общинския
за общ. предприятия.
Кметството. доходъотъ сметишето-всъкакъвъ вехтъ
материалъ, който може да се употре
Обявление № 18553. гр. Варна, би за фабрикация, за срокъ 3 години
15 октомврий 1914 год. Обявява се на сметано отъ сключване на договора.
Приблизителна стойность—1000 л.
интересующигб, че въ кметството на
20 ноемврий т. г. отъ 3—4 часа слЪдъ годишно. Залогъ 5/—150 лв.
Конкурентите сребва да се съобобедъ ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за доставката на канце- разяватъ съ чл. 11 до 14 отъ закона
лярски принадлежности за общината, за обществените предприятия. _
(
за презъ 1915 година.
Кметството.
Приблизителна стойность 5000 л.
Обявление № 18717 гр. Варна, 16
Залогъ 5°/0 — 250 лева.
Конкурентите требва да се съоб- окт. 1914 год. Обявява се на интереразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона сующите, че въ кметството на 25-й
ноемврий т. г. отъ 9 до 10 часа преди
за обществените предприятия.
Кметството. обедъ ще се произведе търгъ съ тай
на конкуренция, за постройка на две
Обявление • № 18554. гр. Варна, еднообразни жилищни къщи за 16 без
15 октомврий 1914 година. Обявява се домни бЪдни семейства въ Варна.
на интересующ.гге, че въ кметството
Приблизителната стойность 58,000
на 20-Й ноемврий т. г. отъ 4 до 5 часа лв. Залогъ 5/—2900 лв.
сл*дъ пладне ще се произведе търгъ
Конкурентите требва да се съоб-'
съ тайна конкуренция за доставката разятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона
на медикаменти и превързочни мате за общаствените предприятия.
риали, нужни за общинската аптека
К м е т с т в о ! о.
за презъ 19i5 година.
Приблизителна стойность 8000 л. . Обявление № 18714 гр. Варна, 16
Залогъ 5% — 400 лева.
окт. 1914 год. Обявява се, че въ кмет
Кметството. ството
на 24 ноем. отъ 10 до Н часа
пр.
обедъ
ще се произведе търгъ съ
Обявление № 18652 гр Варна, 15 'тайна конкуренция
за доставката ма
окт. 1914 год. Обявява се на интере- териали за подържане
общинските во
сующнге се. че въ кметството на 21 допроводи, за презъ 1915
и 1916 год.
ноемврий т. г. отъ 9— Ю часа преди
Приблизителната
стойность
10,000
обедъ ще се произведе търгъ съ тай
лв.
Залогъ
5/—50б
лв.
въ
банково
уна конкуренция за доставката на раз
достоверение.
ни материали, инструменти и др. пред
Конкурентите гребва да се Съобмети за подържане общинските зда
разяватъ
съ чл. чл. И — !4 отъ зако
ния, за презъ 1915 год.
на
за
обществените
предприятия.
Приблизителната стойность 5000 л.
Залогъ 5/—250 лв.
Кметството.
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. чл. 11—14 отъ зако
Обявления № 18715 гр. Варна, 16
на за обществените предприятия,
окг. 1915 год. Обявява се на интересующи.е. че въ кметство го на 24 ноК м е т с т в о т о . емвр. т г. отъ 9 до Ю часа пр. плад.
ще се произведе търгъ съ тайна конг
Обявление № 18716 гр. Варна,, ,16 куренция за отдаването на предприеоктом. 1914 год. Обявява се, че въ кмет- мачъ осветлението улиците й площа-
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дигЬ на града отъ 1-й януарий до 31
декем. 1915 г.
Прибл. стойность 22,500 лв. Залогъ
5„/°—1125 лв. въ банково удостоверен.
Конкурентите. Требва да- се съобразяватъ съ чл Чл и — 14 отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.

ноемврий т. г. отъ 10 до 11 Часа пре
ди обедъ ще се произведе търгъ съ
тайна конкуренция, за доставката на
3100 т л е ю щ и електрически лампи
Дкрушки), отъ по 50 нормални СВБЩИ.
Приблизителната стойность" 5000 л.
За*лЬгъ 57.-250 лв.
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. чл. 11 до 14 отъ заОбШШкЪРШ I898fr'rp> Варна 21 кона~'за" обществените 'предприятия.
окгом. 1914 г. Обявява се на интер^е- :С
сующите, че че въ кметството на &
Отъ Кметството.
Обявление № 17944 градъ Варна, 4 октомврий 1914 година.
Обявява, се на интересующите се, че въ Кметството на 14-й ноемврчй Т. г. отъ 3 до 5 час1а 'сл/обедъ" ще'се произведе^ търгъ съ
тайна конкуренция за доставката на 1250 електромери и 100 часов
ници за техъ по образци, представени отъ конкурентите при про
извеждане търга.
Допускатъ се дгГучаствуватъ 'на^търга^самоЧпециални фирми,
които се занимаватъ съ фабрикация на електромери и на които
електромерите съ употребявани отъ дълю време въ по-големите
европейски градове.
Заедно съ офертите конкурентите требва да представятъ на
търга: а) детайлни чертежи и описания на български и френски за
устройството, проверяването и функционирането на всеки електромеръ; б) свидетелство отъ некоя държавна електрическа лаборато
рия, която да удостоверява, че оферирания типъ електромери е из
пи ганъ и одобренъ; в) отъ електромерите образци, както следва:
единъ електромеръ еднофазенъ, 5 ампера съ неутраленъ проводникъ,
единъ електромеръ двуфазенъ, 10 ампера съ неутраленъ проводникъ;
единъ електромеръ трифазенъ 15 ампера съ неутраленъ прбводникъ
и единъ часовникъ.
Приблизителна стойность на доставката възлиза на 80,000 л.
Залогъ за участие въ търга е 5%
4000 лева въ банково
удостоверение.
Оферти, образцмте-електромери и часовници постъпили слЪдъ
5 часа не се приематъ
Поемните условия съ на разположение на интересующит Ь
всеки присътственъ-день и чйсъ въ канцеларията на Кметството.
пой: Кметъ: В.' К. СИРАКОВЪ
Електро-Техникъ: Д. ИОНКОВЪ
Обявление № 18992 градъ Варни 21 октомврий 1914 годппа.
Въ допълнение па обявлението ми подь № 18883 отъ 20 того,
съобщава се па ис.негм запасни, християни, рврри_ н мохамедани оть 23
и 29"мцлборп.' конго СР еннкпатъ- да'се явягъ па 28 того на1 rp'n' неделно
обучение, че псекп единъ от"ъ"'гЬгь требва да се яви въ частьта си 1сато
«оси сь себе. си 2 чифга долни дрЬхп 3d прЬобличанпе, парнули нлп боivtuii, навуща п торбичка за хлебь.
На основание чл. 12 огь аакопа аа въо|)Ъ-кс1т ге сили удобряна се,
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да со оснободятъ отъ три неделно обучение: а) Тия запасни конто се намиратъ на постояна работа вьнь от в пределите на Царството заминали
преди иядяването на зановЬдьта ла повикване на обучение.
б) Запасните, които с ъ чиновници в ь следующите ведомства:

Министерството на външните работи и на
данията.

ИСПОВ-Б-

Агентите и техните секретаря.

Министерство на Вжтр-Бшнигв работи и Народното
здраве.
Окръжните управители, Околийските началници, полицейските
пр. сгавн, кметовете (ако освень кмета се вика помощника му или секретарь-бярннкя), бирници,Ь въ град. общини и полицейските стражари.

Министерството на Народното просвещение.
Главните, окръжните и околийски r e училищни инспектори п ди
ректорите на гимназиите.

Министерство на ФинансиигБ.
Управителя на Българската Нар. Банка, Директорите на банко
вите клонове (яко се вика и касиера), агенти ге (ако се вика и касиера),
агентъ-касиерите. Счетоводителя, единъ помощникъ и едннъ книговодитель отъ министерството (ако се впкатъ всичките помощници и книго
водители). Началника на хранилището и кщтрольора; Контрольорите при
държавнатя цигарепа фрабрики вь София; при кибрптенпта фабрика вь
Костенецъ Баня. и пълнената фабрика вь Пловдивь: Надзирателите иа
складовете съставляющн държ. привилегия вь гр. Бургась, Варна, Пловднвь. Pvcc и София; Надзирателите и стражарите при солниците въ Анхиало. Надзирателите при тютюнев, складове. Начала, на митнишките пунк
тове. Околийските Финап. началници, фииан. агеити, бирниците, бпрниците-евзекугори и бирниците по игшьлнителните актове. Началника на
сметководното бюро и счетоводителя. Началника на контролното бюро п
контрольорите. Управителите на митниците, оценителите, магаапнерите
касиерите и химиците црц СЪЩИТЕ, акцизните началници и районите
контрольори по акцизите, чиновника по експреса, акцизните агента,
акцизните и митнически сгаршии и младши стражари; постояппте кон
трольори по тютюните и ракиите.
,
!

Министерство на Правосждието.

Председателя н прокурора при Върховния Касационенъ С ъ д ъ ,
председателите п прокурорите при апелативните съдилища, председа
телите, прокурорите, съдебните следователи и нотариусите при окрж.:к
ните' съдилища п всички мирови сждви.

Министерството на Земледълието и държав
ните имоти.
Държавните леснпчеп п инжинерпте по държавните имоти, дър
жавните н общи нскн горски страасари и директора на земледелческата банка.
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Министерство на Търговията, Промищленосгьта
и Труда.
Счетоводителите, деловодителите, машинисти, магазннори, експе
дитори (и помощника), касиера, аптекара, кондукторите, деламайоторит-Ь
и огнярите при мината „Пернпкъ".

Минстерството на Обществените сгради, пжтишата и
- благоустройството.
Окржжнпте и участоковп пнжпнерн.

Министерството на жел-БЗнииигБ пощите и
телеграфите.
"Главните директори; всички пристанищни н железопътни чинов
ници и служащи.
Началниците на телеграфопощенските станции; половината отъ
всички станциони чиновници; половината отъ персонала: пощалпонп,
раздавачи, надворници, телефонисти и* телеграфнсти.
BciKn единъ отъ запасните който заема една отъ гореизброените
служби е длъженъ да представи въ 8-то полково военно окръжие удо
стоверение отъ учреждението въ което служи и длъжностьта която паема.

~. -
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Кметь:- А- £асилиеаъ.
Секретарь: Ив. КосТОВЪ.
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ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

Варненски Граждани!
Обявление № 18985 гр. Варна, 21
октом. 1914 год. Обявява се, че на 3
ноем. т. г. 11 часа преди обйдъ, на па
зарния площадъ пр^дъ помещението
на Пожарната команда, ще се произ
веде търгъ, за продажбата находящите се подъ надзора на общината (въ
двора на пожарната команда) дв-Ъ безстопатш агнета и една овца (юва) съ бе-

лези: 1. Агне—бело и на дЪсното ухо
на двете страни има по единъ нарезъ
—уйма; 2. Агне черно и на двете уши
има чаталъ и уйма и на опашката има
бело и 3. Овца — тъмно-червена и на
двете уши има белези—уйма.„
Отъ Кметството.
Търговова

Пазете чистота на града п
не обръщайте улиците на мес
то, гдето се изхвърля смФ>ть и
помии.
I
Пазете общи НСКИТБ , държав
ни и частни имоти, като своите. •
Предупреждавайте децата да
; не чупятъ и делатъ 'дърветата
въ градините и по тротоарите.
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Таблица за заклания и унищожения добитънъ и теглото му въ килограми
Пр^зъ месецъ Августъ 1914 год. въ скотобойната на гр. Варна.

Унищожен?» (конфискуваш») добптъкъ отъ пяобщото'
*
заклания по причина отъ:
^
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