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ДЪНАТА НА ВЪСТЯИКА Е
винаги предплатено <
за юдина само
.
..
3 лева
за '/2 година
' . .
. .
1.50 лева

Пари, писма и всичко за кЬолника да се пра
ща до Град. Общии. Управление вь ip. Bipna.
За обявления се плаща на дума:
За I страница

'

За И страница .>
Зч III и IV страница .

Единъ брой 5 стотинки.
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ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Явна, благодарность.,

,

да не служатъ по нататъкъ за месопродавници. Ако не' сторятъ то'ва въ
дадения
срокъ, постоянното присътБиблиотечния комитетъ при Вар
ствие съ своите органи да разпореди
ненската градска библиотека счита за за затварянето имъ как го намери за
своя длъжность да изкаже публична добре.
г
благодарность на г-жа Кл. Д-ръ Г. ПаПротоколъ № 104 отъ 30 септемраскова, варненска жителка, за пода врий. Г-нъ кмета съобщи на съвета за
рените отъ нея 67 тома разни ценни сведение, че срока отъ 24 часа даденъ
на наемателите на частните касапски
книги съ научно (медицинско) съдър дюгени подъ «Ситето« за доброволно
жание, между които и 25 тома отъ изпраздване и закриване на тия дюге
ни, ще се продължи до 48 часа, защо
медицинската енциклопедия на д-ръ то
е пристигналъ въ града министер
Eulenburg.
ски пратеникъ, който третира тоя въпросъ съ управителя, безъ да -се употребяватъ принудителни мерки, както
и по въпроса за отварянето на двата
Общинска хроника.
месарски дюгеня въ халата на 1 уч.
Актовете обаче противъ наемателите
ще продължаватъ да се съставятъ и
1
секвестираното
месо за глобитЬ ще се
Протоколъ № 102 отъ 27 септемпродаде,
ако
съдебния
следователь не
врий. На дневенъ редъ: Доклада на ко
заповеда
на
полицията
да отнеме ме
мисията по въпроса за закриване част
сото
и
го
повърне
на
стопаните,
как
ните касапски дюгени подъ »Ситето«
J
то
единъ
пътъ
по-рано
направи
това.
въ 1 уч. на гр. Варна.
Следъ това се докладваха разни
Съвета, като споделя напълно мо
поемни
условия.
тивите на комисията изложени въ от
По
въпроса за наеми i е — да се
делното решение, едногласно реши:
предопредятъ
всички наемодавци, че
Да се закриятъ отъ постояното приникой
отъ
техъ
нема право да пови
сътствие всичките, безъ изключение,
шава
цените
на
къщи,
стаи, хотели,
частни касапски дюгени подъ зданието
магазини
и
др.
отъ
началото
на този
»Сите« въ I уч. на гр. Варна. Дава 24
месецъ
отъ
цените,
по
които
съ
били
часа срокъ на наемателите на тия дю
давани
подъ
наемъ
до
15
юлий
т.
г
гени да ги изпразднатъ доброволно за
ч
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Общинск&з т ъ р г о в е .
ВАРНЕН. ГРАД ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ
Обявление № 18324. Варна, 12-й
октомврий 1914 г. Кметството обяеява
на интересующигЪ се, че въ пом-Ьщението на слщото на 18 ноемврий т. г.
отъ 9 до 10 ч. пр.г обедъ ще се про
изведе търгъ съ тайна конкуренция,
за събиране градското право «Интизапъ» прЪзъ 1915 година.
Приблизителна стойность 20000 л.
Залогъ за правоучастие въ търга е 5%
•или ЮОО лева въ банково удостове
рение.
_t
,
, . •
Конкурентите требва да се съоб
разят ъ съ чл. чл. U — 14 отъ закона
за общественните предприятия.
1

Кметството.

Обявление № ] 8325. Варна, и-й'
октомврий 1914 г. Обявява Се на интересующитЯ, че въ кметството на 18-й
ноемврий 11 часа преди .обедъ ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция
да доставката на:
ХлЪбъ 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
прЬзъ 1915 година.
Залогъ за правоучастие въ търгътъ е 5%Кметството.
Обявление № 18444. Варна, 13-й
октомврий 1914 год. Обявява се, че въ
кметството па 20 ноемврий т. г. 11 ч.
прЬдъ обедъ ще се произведе търгъ
съ 'явна конкуренция, за подвързването
на разни общински и библиотечни
книги прЬзъ 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.
Кметството.

г
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Обявление № 18443. Варна, 13-й
октомврий 1914 год. Обявява се, че въ
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,: нужднл 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 интересующите, 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. .
Прибиизителна стойность 60000 л.
Залогъ 5% —' 3000 лева въ банково удостроверение.
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 интересующите, всеки присътственъ день и
часъ въ канцеларията на общината.
Кметството.
Обявление № 18267. Варна, Ю-й
октомврий 1914 г. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 17-й
ноемврий въ 3 ч. следъ обедъ ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция
за отдаването, годъ наемъ за време
отъ сключването договора до 31-й декемврий 1915 година, всички-общински
месарски дюгени въ халите на II, Ш,
IT и Y* участъци.
Първоначалната годишна наемна
цена и залога ще се опредълятъ отъ
тържната комисия въ деня на /търга.
Кметството. '
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Обявление № 17943 гр. Варна, 4
октомврий 1914 г. Обявява се на интересующите, се въ кметството на 13
ноемврий т. г. отъ 3 до 4 часа агЬдъ
обедъ ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция, за доставката на 700,000
j<rp. газьолъ нуженъ за общинската
електрическа централа.
Приблизит. стойность ЮОООО 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 СА на "разполо
жение на интересующите се всеки присътственъ день и часъ въ канцелария
та' на кметството.
jn. Кметъ: В. К. Сираковъ.
за Секретарь: П. Стамовъ.
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Обявление № 17943. гр. Варна, 4
октомврий 1914 г. Обявява се на интересующитгз, че въ Кметството на 13-й
ноември т. г. отъ 3 до 4 часа с.едъ
обедъ ще се произведе търгъ съ, гайна
конкуренция, за доставката на 700000
кгр. газьолъ, нуженъ за общинската
електрическа централа.
Приблизителна стойность ЮОоООл.
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.
Км е гст во го.

Обявление № 17992. гр. Варна, 6
октомврий I9l4 i. 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
дт.змо-машина.
Приблизителна стойность °000 ..»
Залогъ 5"/» - 450 мв. въ баикоио ;, (остоверение.
Конкуренти! 1> требва да се еъобразятъ съ чл чл. 11 ,14 огь закони
Обявление № 18442. Варна 13-ii за общестпенитУ. предпрмя.им.
октомврий 19U г. Обявява се на ннге»
Кмет ci но и.
ресующитЬ, че въ кметството на 19-й
ноемврий отъ 4 до 5 ч. следъ обедъ
Обяаленге Nil 18439 В.фнл, ! i-ii
ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция за доставката па 100,000 кгр. октомврий 1914 1. Обявяв.! lena шлесъно, 20,000 кгр. слама за храна на ресующите, че въ кметавою на 19-й
общинските коне "и 20,000 кгр. едра ноемврий отъ 9 до 10 ч. пр. обедъ ще
слама за пнстилка на същите коне, за се произведе търгъ съ тайна конку
ренция, за дочнвкага на 90,000 кгр.
презъ 1915 година.
счмикъ,
зл C чрана на on,щипки 11, коне
Приблизителна стойность
7000
презъ
,
9I ю (ии«'
лева. Залогъ' 5% — 350 лева.
Приб
;113И i е чи. cioiiiioctb 1 г.000 Л.
"Конкурентите трЪбва да се сьобразятъ съ чл. П — 14 отъ закона за 3 t югъ 5",,, 4^0 /ева въ банково удо
стоверение.
обществените предприятия.
Обявление № 18441. Варна, 13-й
октомврий 1914 год. Обявява се, че въ
кметството на Т9-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 декемврии 1915 г.
Приблизителна стойность 2500 л.
Залогъ 5% — 125 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ'съ чл. чл. 11 14 <> i ь закона
за обществените предприя.ия.
• Кметството.
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. Конкурентите,требва да се съобразяватъ съ чл. 11 — 14 отъ закона
за общ. предприятия.
Кметството.
Обявление № 18553. гр. Варна,
15 октомврий 1914 год. Обявява се на
интересующите, че въ кметството на
20 ноемврий т. г. отъ 3—4 часа следъ
обедъ ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за доставката на канцелярски принадлежности за общината,
за презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 5000 л.
Залогъ 5% — 250 лева.
Конкурентите требва "да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.
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ството на 24 ноем. т. г. 3 часа следъ
обедъ ще се произведе търгъ съ явна
конкуренция за събиране общинския
доходъ отъ сметището-всекакъвъ вехтъ
материалъ, който може да се употре
би за фабрикация, за срокъ 3 години
сметано отъ сключване на договора.
Приблизителна стойность—1000 л.
годишно. Залогъ 5/—150 лв.
Конкурентите сребва да се съобразяватъ съ чл. 11 до 14 отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.
Обявление № 18717 гр. Варна, 16
окт.. 1914 год. Обявява се на интере
сующите, че въ кметството на 25-й
ноемврий т. г. отъ 9 до 10 часа преди
обедъ ще се произведе търгъ съ тай
на конкуренция,'за постройка на две
еднообразни жилищни къщи за 16 без
домни бедни семейства въ Варна.
Приблизителната стойность 58,000
лв. Залогъ 5/—2900- лв. Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл, чл. 11—14 отъ закона
за общаствените предприятия.
Кметството.

Обявление № 18554. гр. Варна,
15 октомврий 1914 година. Обявява се
на интересующите, че въ кметството
на 20-й ноемврий т. г. отъ 4 до 5 часа
следъ пладне ще' се произведе търгъ
съ тайна конкуренция за доставката
на медикаменти и превързочни мате
риали, нужни за общинската аптека
за пр^зъ 1915 година.
Приблизителна стойность 8000 л.
Обявление № 18714 гр. Варна, 16
Залогъ 57о — 400 лева.
окт.
1914 год. Обявява се, че въ кмет
Кметството. ството
на 24 j-юем. отъ 10 до 11 часа
пр.
обедъ
ще се произведе търгъ съ
Обявление № 18652 гр. Варна, 15 тайна конкуренция
за доставката ма
окт. 1914 тод. Обявява се на интере териали за подържане
общинските во
сующите се, че въ кметството на 21 допроводи, за презъ 1915
и 1916 год.
ноемврий т. г. отъ 9—Ю часа преди
Приблизителната стойность . 0,000
обедъ ще се произведе търгъ съ тай
лв.
Залогъ 5/—500 лв. въ банково уна конкуренция за доставката на раз
достоверение.
. ••
ни материали, инструменти и др. пред
Конкурентите
требва
да
се съобмети за подържане общинските зда
разяватъ
съ
чл.
чл.
11
—
14
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,
окт. 1915 год. Обявява се на интере
сующите, че въ кметството 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 кон
Обявление № 18716 гр. Варна, 16 куренция за отдаването на ггредприеоктом. 1914 год. Обявява се, че въ кмет мачъ осветлението улиците и площа-
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дите на града отъ 1-й януарий до 31
декем. 1915 г.
Прибл. стойность 22,500 лв. Залогъ
50/°—1125 лв. въ банково удостоверен.
Конкурентите "требва да се съобразяватъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.
Обявление. № 18986 гр. Варна 21
октом. 1914 г. Обявява се на интересующите, че че въ кметството на 8
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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
(крушки) отъ по 50 нормални свещи.
Приблизителната стойность 5000 л.
Залогъ 57„-250 лв.
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. чл. 11 до 14 отъ за
кона за обществените предприятия.
Отъ Кметството.

Обявление № 17944 градъ Варна, 4 октомврий 1914 година.
Обявява се на интересующите се, че въ Кметството на 14-й но
емврий т. г. отъ 3 до 5 часа 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 да участвуватъ на търга само специални фирми,
които се занимаватъ съ фабрикация на електромери и на които
електромерите съ употребявани отъ дълго 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 изпитанъ 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 проводникъ
и единъ часовникъ.
.
;
, ,
Приблизителна стойность на доставката възлиза на 80,000 л.
Залогъ за участие въ търга е 5% — 4000 лева въ банково
ч
удостоверение.
>.
Оферти, образците-електромери и часовници постъпили следъ
5 часа не се приематъ.
Поемните условия съ на разположение на интересующите
всеки присътственъ день и часъ въ канцеларията на Кметството.
гюм. Кметъ: В. К. СИРАКОВЪ
Електро-Техникъ: Д. ИОНКОВЪ
Обявление № 19266. градъ Варна, 24 Октомврий 1914 година.
Обявява се на пнтересующите, че въ ., Юнашкия салонъ" на гр.
Варна ще се продадатъ чрезь публиченъ т ъ р п . чрезъ явна конкурен
ция празднпте градско общински месга, находящн се вь I V и V* уча, стъцп на града отъ деснята страна на шосето Варна—Добрпчъ и улица
„Крайна'", както следва:
,
< ,
1. На, 1 Декемврий т. г. отъ 9 часа сутрннъта.
Местата отъ кварталите подь № № 484, 485, 486, 487, 488 и
489 съдържащи всичко 58 парцела;
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2. На 2 Декемврий т. г. отъ 9 часа сутргшъта.
М'1»статл о п , кварталнч в иодъ № № 4 9 0 , 491, 49Л, 494, 497 и'498
съдържани! всичко 57 н.ц^кел..;
1
" 3. На в Декемврий г. г. отъ 9 У аса сутрпньта.
Местата огь к к а р г а . т . е подъ № № 499. 500, 501. 502 и 503'
сч държащ.' всичко 65 парцела;
4. На 4 Декемврий т -г. отъ 9 часа сутрпньта.
Месгата o n , кварталите п >дь № ' № 504, 506, 507, 508 и 510
съдържащи '68 парцела;
1
•
5. На о Декемврий т. г.' отъ 9' часа сутрпньта.'
Местата очь кварталите подь № • № 511, 512, 514, 515 и 5 1 6 '
с ьдър;. лщп '59 парцела.
" 6. Н<1 8~ Декемврий т' г~. 'отъ 9'маса сутрпньта.
Местата -)гъ кварталите подъ № № 517, 518, 519, 520 и 521
сьдьржащп 63 парцела; '
7. На 9 Декемврий т. г. отъ 9 часа сутрпньта.
Местата оть квар.алигв иодъ № № 5 2 3 , 24, 526, 527, 528 и 529
съдържчщи 66 парцела:
8. На 10 Декемврий т. г. отъ 9 часа сутрииьта.
'
""
Местата оть кварталите подъ № Ne 530, 531, 532 и 533, сьдьржащн 60 парцела, или всичко оть кварта,.ш в 484 до 533. включително,
безъ кварталлте нодь № № 492, 495, 496, 505, 513, 509, 522 и 525,
които отлти ь г.н общинска погреб... що се ..родядать 496 парцела (места).
ЗалогI. за право участие ни чърг; се ьш.сква 5% »»»рху и i.pi.oначалната цена, кол то ще ее сьобщп кь -.еня на i ьргд <>ть t ьржнята
компспя. който ще се изравни върху д.,''.ц taia на търга цена.
Наддаванието ще става па к>.адр.п.>(гь метрь.
Тьржпите тшгпР е ъ па рл..п"л .-алчн.его на ПНГОПРСЛ нмцитт, се,
всеки приел* готвен., день и чась ;: , Оощниск-от-о Управлепне. •
Кметството.

Обявление № 19923. гр. Варна,
4 ноемврий 1914 година. Обявява се на
итересующите, че въ Кметството на
11 декемврий т. г. 10 часа пр. обедъ
ще се произведе търгъ съ явна конку
ренция, за отдаване подъ наемъ общин
ското дюгенче въ мъстностьта 'Карабоклукъ, за срокъ 'две години — отъ
1 януарий 1914 год. до 31 декемврий
1916 година.
Първоначалната годишна' "наемна
цена и залога ще се опредълятъ отъ
тържната комисия въ деньтъ на търга.
Кметството.

лищната зала и сцената на Варненския
градски театръ отъ желЪзо-бетонъ
(бетонъ арме).
Всичките книжа И документи, съ
гласно чл. 5 отъ поемните условия,
чребва да се предадатъ до гореозна
чения день и часъ въ общинското уп
равление.
Книжата по предприятието могатъ
да се видятъ всеки присътственъ день
въ~Архитектурното отделение" при об
щината.
' Кметството.

Обяление № 19206. гр. Варна, 23
Обявление № 19922. гр. Варна, 4 октомврии 1914 год. Обявява се, че въ
ноемврий 1914 год. На 22 того 10 часа кметството на 29 ноемврий т. г. отъ
преди обЪдъ ще се произведе търгъ 10 —11 часа преди обедъ ще се про
(втори пъть) въ общинското управле изведе втори търгъ съ явна конкурен
ние за направата на покрива на зрЪ- ция за доставката на 2000 кгр. оста-
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Варноискп Общински Вестнпкт.

тъци отъ памучна - прежда и 600 кгр.
платнени парчета, нуждни за почист
ване машините въ градската общинска
електрическа централа.
с- Приблизителна стойность 3000 лв.
Залогъ 5% — 150 лева.
• Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
за обществените- предприятия. - Кметството

—

Стр. 7

въ кметството на 29 ноемврий т. год.
отъ 3 — 4 часа слЪдъ о61здъ ще се
произведе търгъ съ тайна3 конкурен
ция за доставката на 13125 тлеещи
икономически и обикновенни електри
чески лампи, нуждни за градската^едектрическа инсталация въ града. Приблизителна стойность около
15000 лева. Залогъ 5% — 750 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ -съ чл. чл.-И — 14 отъ закона
за обществените предприятия.
- Кметството.

' Обявление № 18808. гр. Варна,
17 октомврий 1914 год. Обявява се, че
въ кметството на 25 ноемврий отъ 3
до 4 часа следъ обедъ ще се произ
веде търгъ съ тайна конкуренция, за
събиране- общинския доходъ отъ сергийно право прЬзъ 1915 година.
Приблизителна стойность 20,000 л.
Залогъ 5% — ЮОО лв. въ банково удос
товерение.
- - 5- Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона
за обществените предприятия
Кметството.

i
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Варненски Граждани!

Пазете -чистота на града п
не обръщайте улиците на мес
то, гдето се изхвърля слгвть и
помпи.
•
" 1
' Пазете общинскиг!;, държав
ни и частни имоти, като своите.
Предупреждавайте децата да
Обявление №. 1920S, гр Варна, не чупятъ и делгпъ дърветата
23 октомврий 1914 год. Обявява се, че въ градините и по тротоарите.

СвЪдения
за .ражданското състояние на Варненската градска община
презъ мЪсецъ ОкгоМврий 1914 год.
Умирания
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Нь умпрйнията има записало една жена българка, починала на ЮО год.'възрасть.

Варна, 2 октомврий 1914 г.
,

Статистикъ: Поповъ.

Таблица за заклания и унищожения добитъкъ и теглото му въ килограми
Пр-Ьзъ мъсецъ Септемрий 1914 год. въ скотобойната на гр. Варна.
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Кръвоотрав (Septicaemia)
и гноекръвие (Pyaemia)
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Градски Ветеринаренъ Лекарь: Д-ръ ИВ. ЖЕКОВЪ.

