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ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО
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Общинска хроника.
Протоколъ № 113 отъ 10 октомврий. <
1) Съгласно протокола на комиси
ята отъ 11 септември за изпълнение
решението на съвета подъ № 659 съ
вета реши: Одобрява се тоя протоколъ,
като се смета, че общината може до
една година да спри съгласно чл 34
отъ публично-административния пра
вилника довършването на тенекеджий
ски работи на новостроящия се град
ски 'театръ, като извършените до се
га тенекеджийски работи се приематъ
привременно Работите по грубата на
права да- се извършатъ окончателно
съгласно поемните условия.
• Да се предвиди въ бюджета за ид
ната година нуждния кредитъ за на
правата на столарските работи, които
съ отъ голема необходимость на рав
но съ покривната конструкция за за
пазването на мазилките, дюшеметата
и изобщо постройката и задължава ар
хитектурното отделение да изготви
нужДните • книжа за тия столарски
работи. >
2) Докладва се протокола на ко
мисията'отъ 13 юний 1912 натоварена
да изучи й се произнесе по въпроса за
урегул"ирвйне каналите "на франгенското дере и дерето Малка Кокарджа
за
предпазване отъ наводнение1 IV* и V
участъци 'на гр.».Варна и отъ повреждание ДобришкбтО' uioce'.'.'
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5 ст.

3 ст.
3 ст

УПРАВЛЕНИЕ
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Съвета одобрява тоя протоколъ и
натоварва техническото отделение да
направи нуждната сметка за разходи
те потребни за да се направятъ без
вредни отъ пороища франгенското де
ре,' дерето на Малка Кокарджа и кана
ла по улица Канална до самия гр. Варна.
3) Одобрява се постъпката на г-на
кмета съ писмото му отъ 9 тогопредъ
Варн. Окръженъ съветъ да отстъпи
фонда си отъ 14,000 лева за неоткритъ
окръженъ лозовъ разсадникъ на Вар
ненската община за усилване креди
тите за издръжката на градския ло
зовъ разсадникъ и упълномощава пос
тоянното присътствие да уговори на
чала на отпущането на сумата и за
дълженията, които ще поеме общината,
ако не може тая сума да бъде отпустната безвъзвратно като помощь. Найголемото задължение обаче, което об
щината би могла да поеме, е да въз
върне на окръжния съветъ прЪзъ те
чение на 10—15 години материали за
толкова хиляди лева, колкото бъдатъ
отпустнати. Може да се приеме отъ
общината и задължението да продава
отъ лозовия си разсадникъ пръчки и
на населението въ окръга.
Протоколъ № 115 отъ 13 октомврий.
J 1) Назначава се д-ръ А Стателовъ
'за варненски градски общински лекарь
съ предвидената по бюджета заплата,
считано отъ деня на встъпването му
въ длъж;ность.
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шението на съвета отъ 27 септември
веднага. ~; i ? •,,-„•.-,•• - .-i.-^/•-., -чг •-* г-:гй *
( ; 3) Разреши ' се;да х;е1построи=;По- ;
стопански начинъ за до 8000.лева же-L».
лезо-бетоненъ резервуаръ съ вместимость 200 куб.*'метра^ за складиране
газьолъ за общинската електрическа
централа и да се ходатайствува за из
даването на царски указъ за извърш
ването на тоя разходъ по стопански
начинъ.
,..__..._

. Общ. съветникъ Ж. Дикиджиевъ
запита, по причина на.политическите
събития като се е спрелъ всекакъвъ
вносъ и износъ въ Варненското при
станище и съ останали маса работни
ци безъ работа, а министерството ка
то е искало отъ търговската камара
сведения за спрените производства и
за безработицата въ гр. Варна чрезъ
съдействието на общината—пита как
во е направила общината по тоя въПротоколъ № 119 отъ '17 окпросъ. Ако не е,направила нищо до ТОМВрИЙ. ; ; - ; ? . . . . . ; . :,i . . • ; . ; ! :
сега, предлага да се избере една ко
.1) Сложи се на разгледждане въ
мисия, която да събере тия сведения проса за затварянето на частните каи се погрижи за създаване работа на сапски дюгени подъ «Ситето». h '
работниците. По този въпросъ има из
По предложението.на г. В."Поповъ
брана комисия по-рано, но нищо не е съвета реши:- у
:_., , -.-, .-,,-;...-. ..^[
направила до сега. Г-нъ кмета отгово
а) Протестира противъ действието
ри, че.• има действително постъпило на полицията при привеждането • въ из
писмо отъ министерството, съ което пълнение днесь на решението на,общ.
иска сведение за числото на безработг съветъ отъ 27 септемврий; :
i
ниците въ Варна :и; той е възложйлъ
б) Понеже се вижда, че за изпъл
на агентите да: събератъ нуждните нение на ,лгова решение е необходимо
сведения и предъ.видъ, ;че има-наз-, нуждно съдействието на полицията, за
начена комисия, която да проучи въ да се затворятъ принудително .частни
проса за; безработничеството въ гр. те касапскй дюгени : подъ «Ситето», а
Варна, тая «комисия ще бъде свикана отъ поведението й: става: явно,, че-тя
други день за да се занимае изобщо и е противодействувала, като се ;закаг
по запитването наг. Дикиджиева. .-: .>•. нила, да състави актове: на комисията
2) По поводъ запитването на общ. при изпълнение:;на горньото. решение,/
съветникъ В. Поповъ касателно въпро съвета постановява,;: да се покани оса за затварянето на частните касап- кръжния управитель до 24 часа отъ :
ски дюгени подъ «Ситето», че те още съобщението; да даде съдействие за из
не съ затворени, че положението си е пълнението на горньото решение и асе същото, на което г-нъ кмета отго ко въ този срокъ не отговори, да се
вори, че причината да се не изпълни . счете,г;че отказва да даде това съдей
решението на съвета за затварянето ствие, следъ което въпроса, да се вне
на тия дюгени, както обяснилъ по-рд- се въ съвета на ново разглеждане;,,.:•• •>но въ едно отъ миналите заседания,
: 2) Г-нъ Кмета прочете писменния.
е обещанието , на, министерския деле- : си: докладъ по -въпроса за пенсиони
гатъ, че ще. ходатайствува .предъмиг ране и общинските чиновници и слу
нистра за удовлетворение искането на жащи както тези на държавна служба.
общината безъ : да. се : употребявагь > -Съвета реши: да се ходатайству
принудителни, мерки и че делегата отъ ва предъ министра на вътрешните
като е заминалъ има повече отъ сед работи да; внесе още въ ;т. г;. редовна
мица и до сега както се види нищо не сесия, на Народното Събрание предлог
е направилъ.по тоя; въпросъ и че ако жение за да се приложи закона за пен
съвета настои, може. да се пристъпи сиите на; чиновниците и служащите
къмъ изпълнението на. решението, г .; при изборните, учреждения, гласуванъ
Съвета рЬши: да се изпълни ,ре- ,и приетъ отъ ХНЬОбик.г.Нар. Събра-,.
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.'нйе;.й':утв.ърде:нъ'съ указъ № 6/19(58 г. '. , Следъ разменени мнения съвета
,. или .да. създаде новъ , такъвъ. закрие, едногласно реши:
. като/се даде право на пенсия и/на чи: , ./'. а) Да се протестира предъ пщнис/,новницйте/и служащите при изборни ,,тра на' вътрешните работи, и народно
те.', учреждения, наравно , съ ония на т о здраве за противодействието на
/държавна служба;
;.' v ,. ' .\V ' .' j варненската полиция проявено при из
/.'
.3) По писменното предложение на пълнение решението на Варн. общин,
. общ.съветнике Д. Поповъ.съвета ре- съветъ подъ № 782 отъ 27 септември,
,/щи да се /ходатайствува предъ Нар. .вследствие на което това решение не
Събрание, чрезъ неговия „председатель 1 може да бъде "изпълнено;'
<; за^ отменяването; наредбата на чл. 36 ...... б) Даг се назначи една комисия отъ
..отъ.закона, за,градските общини, спо- трима общински съветници — юристи,
редъ която службата, на общ. съвет? която да. приготви изложение за дей
. нйци. е' безплатна^ като се постанови ствията на общин. съветъ по въпроса
. по законодателен/ъ редъ, щото тая служ^ за'частните касапски дюгени подъ.«Сиба да ..се ^заплаща съобразно /големи- тето» '—/въ форма на. протесгь предъ
.. ната: на общината;',,/ " . . J n
I варненското'/ гражданство противъ дей
ствията..'на .Варненската полиция, /за
р.л
,,4)
Възъ
'основа
съображенията,
из?
t
Доженй въ рапорта, на управителя* на препятствията^,ru да/се затворятъ пред
. .общинския ('л бзрвъ,. разсад ни къ. 'съвета метните дюг/енй, /Както ,и, да изработи
.: раз решавЦ да се продадатъ по нач й йъ/ р'6'щъ Hpof есть до птредседателя/ на на
'_. определенъ'..' ртъ 1'управителя на общ. родното /събрание и народните пред
лозовъ разсадникъ готовите облагоро-; ставители пр тоя'/въпррсъ;(,/ ,. / , ']
,. дени лози отъ същия/У разсадникъ нй ,/"/ 'в) 'На същата комисия се възлага
да проучи и определи отговорностите
..едро 25.ст. на парче, освенъоблаго-;
родените, върху порталисъ 3309 и' 101 uj (материална и/углавна) на длъжностни
които;., ще се, продаватъ по 20' ст., а те, лица, административни и съдебни,
. отдеднй екземпляри избрани 'специално замесени/въ възпрепятствуване за из
",за .хасмй..'—, 60 ст. парчето;,.;._,"" ,,"'-/ \ пълнение/законните решения на Варн.
_/,7 .5)"Упълнолюцдава, се 'г.. кмета"да общински 'съветъ й /разпорежданията
подаде апелативна жалба ' срБщу ре на общинската власть;, ' ...
шението^ на/.Варн. окръженъ /съдъ пр /,'"/ г) Въ общ. протесгь до народното
гражданското д^ло № 496У9.11
година представителство/ да се моли .послед
заведено .по, искътъ на Хр:1 Гендовиче ното^ особено избраниците на града
. срещу общината. за 14,177 лева и 41 Варна, да направятъ йнтерпелация по
'.'/ст</ и /натоварва, юрисконсулта' 'да при тоя" конкретенъ случай къмъ министра
готви нуждните: книжа." ' "••'••'' ; \ на вътрешните /работи и народното
здраве / за! 'грубото вмешателство', на
/ ! . Протоко^ъ №;! 120 отъ 20 ^ок- варнен./полиция въ лицето,на,Варнен.
окр.ъж. управител^,ьвъ /работите на
,томврий.. J.7.,.^' ' /V ,,'Х'•''••*- ''--^
общината;. ','_. /V ;.Г f
.;'.',
- 1 ) Изказва мнение'. да се утвърди
. д) Да се помоли/министра на вжвърху Илия М. Добревъ 'търгътъ за
трещните,'
работи, както ги народното
-продажбата на-дървесната-.маса..—.,, /
представителство,
още" въ тая сесия
2) Понеже въ отговора си
вх. №
Ji
да
Прокаратъ
изменения
закона за
12511 варненския^ - окръженъ управи- градските ;общини, ко/нтрна
да
охранятъ
тель изтъква действията на съдебни- напълно автономностьта на градските
/. т е органи! за i причина на отказа си./да общини. въ/духа на конституци,ята;;,
г
г
даде съдействие за изпълнение реше ...,/'.е) Въ.състава
на
горната комисия
нието. № 782/1914 под. на съве.та, сло- се':/йзбиратъ: ,г/ Кмета.
А// Василиевъ,
1
/жи^се, на .разглеждане .преписката, за
шими 0В
Р >> Ачастните .касапски дюгени прдъ »Си- общ. съветници: Т^Ст{за
С
Поповъ,
Ст.
Савовъ,
старшия
общ.
тето«.

•**»
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лекарь д-ръ И. Фарашевъ и градския
ветеринаренъ лекарь д-ръ Ив. Жековъ.
Възлага на старшия общ. лекарь
д-ръ Фарашевъ, ветеринаренъ лекарь
д-ръ Жековъ и общинския юрисконсултъ Янтовски да приготвятъ и скициратъ суровия материалъ по'работа
та на комисията.
>
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ното д-во «Българска Корабостроител
ница» въ гр. Варна, като получи праздно общинско место по съображенията
изложени въ' решенията на съвета
подъ № 548 и 583 отъ 1913 год. до
днесь не е проявило никаква дейность
и способность за оправдание целите,
за които му е отстъпенот тиестото, а
това показва, че предприятието е не
сериозно, — намира, че на такова не
сериозно предприятие не може да се
отстъпва никакво общинско место 'по
закона за насърдчение местната ин
дустрия, толкозъ повече, че отстъпе
ното место става необходимо 5 за об
щински, па и за държавни нужди, за
това съвета едногласно реши:
Отменява решенията си отъ 4 и
12, ноември 1913 подъ № № 548 и 583.
Ходатайствува предъ министер
ския съветъ да разпореди за отменяването на издадения указъ подъ'№ 348
отъ 24 ноември 1913, съ който ,ссъ одобрени тия решения.'
Акциите на дружеството, които
съ, представени въ общината, да се
покани дружеството въ опр-бделенъ
срокъ да си ги получи, а следъ срока
ако не ги получи, да се депозиратъ въ
Бълг. Народна ' Банка на дружествено
име. Общ. съветникъ Ст. Савовъ от
тегли искането си за изпращане пре
писката на народния представитель
В. Поповъ.L
2) Освобождава се общин. 'съвет
никъ П. Анчевъ отъ обязаностьта да
контролира изпълнението на заповеди
те за продажните цени на съестните
продукти отъ първа необходимость и
вместо него за изпълнение на тая обязаность натоварва общинския съвет
никъ Георги Самоковски.

Протоколъ № 123 /чотъ 7 ноемврий.
|
1) Повдигна се отъ общ. съвет
никъ Ст. Савовъ въпроса, какво стана
съ преписката за отстъпеното общин
ско место на д-вото «Българска Кора
бостроителница» въ гр. Варна за по
стройка на такава и предъ видъ, че
има внесенъ въ народ, .събрание зако
нопроекта за поправка и ремонтиране
на крайцера «Надежда», съ който ще
се възложатъ върху това дружество
извършването на тия поправки, а дру
жеството като не представлява нуждната сериозность и гаранция за общи
ната за постигане целите, които съ
вета е ималъ предъ „'видъ въ решени
ето си, когато е отстъпилъ това мес
то и предъ видъ още, че същото то
ва место е необходимо и на военните
за военни цели, г. Ст. Савовъ иска да
се сложи на разглеждане тая препис
ка по спешность въ днешното заседа
ние на съвета и да се вземе решение,
съ което' да се отменя гъ решенията
на съвета за отстъпване местото на
споменатото д-во, като' се изпрати целата преписка на Варненския народенъ представитель В Поповъ за да
'осветли народното представителство
за да не приеме законопроекта за въз
лагане върху въпросното д-во поправ
ките на крайцера «Надежда».
Съвета гласува спешность на пов
дигнатия въпросъ и го постави на раз
глеждане въ днешното заседание.
Общински т ъ р г о в е .
Следъ доклада на преписката и
размененитЬ мнения, съв-Ъта като взе
предъ видъ съображенията изложени ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ
въ протокола отъ 4 мартъ 1914 на ко
Обявление №21229. гр. Варна, 25
мисията назначена отъ министерството
на войната и съ заповедь № 49 по ноемврий 1914 г. Обявяваме на интефлота и предъ видъ, още, че Ацоним- ресующите се, че въ кметството на 13
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декемврий ST. г. 3 часа сд. обедъ ще се
произведе втори търгъ съ явна конкуг
ренцйя , за ' направата, по доброволно
съгласие, оградата на пазарния площадь, съ общински материалъ.
Приблизителна,стойность 630 лв.
Залогъ 31'50 лева.
''
Кметството.

Ст

ресующите, че въ кметството на 3-й
януарий 1915 год. отъ 10—11,часа пр.
обедъ ще се . п р о и з в е д е втори
търгъ съ тайна конкуренция за достав
ката на 1ОООО кгр. цилиндрово масло;
4ООО кгр. машинно -масло; 3000 кгр.
мащинно масло за лете,и 200 кгр. вазелиново масло з,а динамомашина. Приблизителна стойность 9ООО лв.
Залогъ 5%—^450 лева въ банково удо
стоверение. ' ,,
Конкурентите требва,да се съобразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона
за обществените предприятия.
, ,
, ( - Кметството.

Обявление •№ 21227. гр.: Варна, 25
ноемврий 1914 г.' Обявява се на интересующите се, че въ кметството на 7
януарий 1915 г. ще се произведе втори
търгъ отъ 9—10 часа предъ обедъ, съ
тайна^ конкуренция за доставката на
кабели, муфи и др. материали, фигу"рирующи въ списъка приложенъ къмъ
Обявление №' 20846.' Варна, ^18-й
•поемните условия, нужни за подземни
ноемврий
1914.'год, гОбявява "се(!на инте 'Частни J електрически разклонени^
дересующите,
че въ кметството на 11
въ града.
•."• -• i •, ,
декемврий,отъ
10—11
часа* предъ обедъ
•' ' • Приблизителна стойность, 60,000 п> ще £е прризведе търгъ'
съ тайна кон
'^Залогъ 5% — ЗООО^лева въ банково/у- куренция за поправката на
облицовката
достоверение.
/ >
'•
на
бреговете,
калдъръма
на
Дъното и
• ' Конкурентите требва да се съоб- праговете, на отводнителния^,каналъ
фазятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона край гр. Варна.
г
за обществените^ предприятия.
Приблизителна стойность 1ч6ООО'лв.
" • Поемните условия и др. тържни1
книжа еж-на разположение на интере- Залогъ 5%—800 лева въ банково удо
, ,
,',,,,сующите се, всеки присътственъ день стоверение.
Конкурентите
требва
да
се съоби часъ въ канцеларията на общината;
* разятъ съ чл. чл. 11 — 14 оть закона
Кметството.
, за обществените предприятия.
Кметството.
V,
J ' Обявление № 21136. гр:-Варна,'22
• ноемврий '1914 г. Обявява се. на интеОбявление №. 1.9923. гр.м Варна,
»ресующите, • че въ, кметството на 3-й
4
ноемврий.'1914
година. Обявява се на
'януарий 1915 т. отъ 9—10 часа предъ
объдъ ще се произведе втори търгъ интересующите,' че въ Кметството'на
съ тайна,гконкуренция за доставката 11 декемврий т. г. t10 часа пр. обедъ
на ЮОООО кгр. сено, 2ОООО кгр.. слама ще се произведе търгъ съ явна конку
за храна на общинските коне и 2ОООО ренция, за отдаване подъ наемъ общин
кгр. слама едра за постилка на същи ското дюгенче въ местностьта' Карабоклукъ, за срокъ .две години — отъ
те коне, за презъ 1915 година.'
Приблизителна стойность 7ООО^лв. 1 януарий 1914 год. до t31 декемврий
1916 година:
'
"
•
'•Залогъ 5% — 350 лева. " •
Първоначалната годишна наемна
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. чл. 11—14 -отъ закона цена и залога ще се определятъ отъ
тържната комисия въ деньтъ на търга.
за обществените предприятия.
Кметството.
Кметството.
I

I

I

',

1

' А

Обявление №,20910. Варна, 19-й
1( Обявление N2 21226.-,грГВар.на, 25
ноемврий 1914 г.' Обявява се", на' инте- ноемврий 1914 г. Обявява се на инте-

Отр. 6

Варненски Общински Вестйпкт»

ресующитъ," че въ кметството на 11-й
декемврий отъ 4 до 5 часа сл. обедъ
ще се произведе втори търгъ"съ тайна
конкуренция, за доставката на 90000
кгр. ячмикъ, за храна на общинските
коне презъ 1915 година.
'
;
Приблизителна стойность'15000 л.
Залогъ 5%—450 лева въ банково удо
стоверение. '
'
I
Конкурентите требва да сегсъобрааятъ съ Чп. чл. 11 —14 отъ закона
9а Обществените предприятия.""
" .* • "г:
, Кметството.
Обявление № 20988. Варна, 20-й
ноемврий 1914 год. ДОбявява се, че въ
кметството на 12-й декемврий/ т. год1
отъ 9—10 часа) пр. обедъ' ще°се про
изведе търгъ съ тайна конкуренция за
доставката на разни строителни матеt риали презъ 1915, год., нуждни за по
държане на градските здания, водопрог води, канали, пътища, Мостове и др. ,
Приблизителна стойность — 6500
лева. Залогъ 5% — 325 'лева.
f Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. П"— 14 отъ закона за
обществените предприятия.
' - • ' . / <t?o ' *
» Кметството:
г

>•

>' ' ' Г и .' '

_^

Bp. 40

съ тайна конкуренция за досгавШта
на медикаменти и превързочни мате
риали, нуждни за общинската * аптека
за презъ 1915 година.
^ '
г Приблизителна стойность 8000 л.
Залогъ "5% — 400 лева:
>. ,1 ,
Кметството.
(

, Обявление № 21131. Варна. 22-й
ноемврий 1914 п Обявява се .на интересующитЛз, че въ кметството на 13-й
декемврий,. 9. ч., преди ,обедъ ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция
за продажбата наИ) 12 броя аладинойй^употребявани съ м а л к и повреди
уампи; 2) Около <500 броя обикновенни
Злични здрави-употребявани фенери и
д) Около.300 броя обикновенни повре
дени фенери.
, " Първоначалната оценка на, всич
ки лампи и фенери' възлизатъ около
4000 л. Допуща се конкуренция общо
за всичките и по отделно за 3-те вида.
Залогъ се иска 5% °тъ г първона
чалната оценка., -1
-• •
,\ л^
1
• Тържните книжа и самите ,лампи
и фенери съ на разположение въ об
щината всекой-присътственъ день. _,
' ' '
' "Е и К м е т с т в о т о .

\

Обявление № 20909. Варна, 19-й
ноемврий L914 г. Обявяваме на-интересующите се, че въ кметството на 4 V
декемврий т.г. ,3 часа сл. обедъ ще се
произведе втори . търгъ : съ явна кон
куренция за доставката на:,,, , ,л
' Хлебъ за около 1500 лева •" '
' , Млеко за "около 1800 лева
,1,/ Месо за,око/ю 1700 лева н
Разни .бакалски продукти за около
1800 лева, нужни за храна на болните
въ общ. болница .«П. Николовъ»,- за
v
презъ 1915 годинал *
4
Кметството. >" i, Залогъ *за правоучастие въ тър>м
гътъ е*5%. *а, *> ,'н* JH "<
Обявленяе №21137. гр. Варна, 22
i
Кметството.
ноемврий 1914 год. Обявява се на интересующите, че въ кметството., на 13
Обявление № 21093, Варна, 21-й
'декемврий отъ Щ до*'. П ', часа 'преди ноемврий 1914Jr. Обявява се на интеобедъ ще' се произведе втори търгъ ресующите, че" въ кметството на 12-й

^ Обявления M> 20937. гр. Варна, 20
ноемврий 1914 г. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 12 де.кември rr. r. -отъ" 10' до. 11: ч, пр."обедъ
ще се произведе втори'търгъ съ тайна
* 'конкуренция' за печатането общинския
вестникъ и разни др. книжа и бланки
- за* презъ 1915 год.
<*.. Приблизителна стойность—8000'л!
Залогъ 5%' — 400 лв.
>.
,- >< •,
s - Конкурентите требва да се съоб• разятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
за обществените предприятия.
(A
1

Бр. 40 ,

Варненски г Общински, Вестникъ

декемврий т. г. 3 часа слЪдъ обедъ
ще се произведе търгъ съ явна кон
куренция за доставката на 40 тона
първокачествени камени въглища «Кардифъ», нуждни за отопление на общ.
помещения прЪзъ зимата 1914/1915 г.
Приблизителна стойность 3200 лв.
Залогъ 5% — 160 лева.
Конкурентите требва'да се-съобразятъ съ чл. чл. П —14 отъ закона
за общественните
предприятия.
!
Кметството.
Обявление №"21671. гр. Варна, 2
декемврий 1914 г. Обявява се на интересующите, че въ _ кметството на 19
того отъ 9—10 пр. обедъ ще се про
изведе третий търгъ съ тайна конку
ренция, за постройка на дле едно
образни жилищни къщи за 16 бездом
ни бедни семейства въ-Варна.
'• Приблизителна стойность 58000 л.
Залогъ 5% — 2900 лева въ банково удостоверение.
' '.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона
за
обществените' предприятия. < !
-• i

Кметството.

Обявление № 21670. гр. Варна,' 2
декемврий 1914 г. На 19 того 11 часа
предъ обедъ ще се произведе търгъ
третий пъть въ общинското управле
ние за направата на покрива на зрелищната зала и сцената на Варненския
градски театръ отъ железо-бетонъ »Бетонъ Арме«.
Всичките книжа и документи, съ
гласно чл. 5 отъ поемните условия
требва да се предадатъ до гореозна
чения день и часъ въ общинското упра
вление.
Книжата по предприятието"могатъ
да се видятъ всеки присътственъ день
въ архитектурното отделение при об
щината.
Кметството.

Отр. 7

РАЗНИ
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
Обявление № 20850. гр. Варна, 18
ноемврий 1914 г. Обявява се, че подъ
надзора на общината, въ двора на по
жарната команда, се намиратъ следующите безстопанни добитъци (юва).
1) единъ конь съ белези: >години
13, косъмъ тъмно-пепедявъ.и по гърба
си има бели петна.
2) едно женско магаре съ белези:
подани 8, косъмъ кестенявъ, на десното ухо има отрезано—уйма и на вър
ха отрезано. То е й съ едно женско
магаре-пърче и
3) едно женско магаре съ белези:
години 5 и косъмъ сивъ.
i > Съгласно чл. 4 отъ закона за »ювите« ако до 41 день отъ датата на
публикуването въ Държави, вестникъ,
не се явятъ стопаните имъ съ нуж
ните документи, за правособственость,
за да си го получатъ, то те Ъде бъдатъ продадени на публиченъ търгъ за
въ полза на общината.
' •
• Кметството.

Варненски, Граждани!
Пазете чистота на града и
не обръщайте улиците па мес
то, гдето се изхвърля САГЬТЬ И
помии.
Пазете общинските, държав
ни и частни имоти, като своите.
Предупреждавайте' децата да
не чупятъ и делатъ дърветата
въ градините и по тротоарите.

I

Търговска печатница - Варна
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Обявление № 21228.,гр. Варна,1 25 ноемврий/ 1914тод."•"•-•• .

:.П;0

. ]'\ , :

Бр.' '40'.'-':

Обявява се : на интересующите се, че въ Кметството;на.:8-яну—<

г.

арии 1915 i! отъ 9 : ^ : 10 часа преди !обедъ, ,ше. се произведе ; втори \

*<•

т ъ р г ъ съ тайна конкуренция' за доставката на 1250 електромери •

нг

^•'••й 100* часовници з а г т е х ъ гпо" «образци,•, представени отъ
титъ при, произвеждане/търга.

JU

конкурен-

\

!

-^ь..-;, ;.. Допуска^ъ £е >$d участвуватъ' на. търга- само специални, фирми,",,
; които се занимаватъ съ'* фабрикация vria електромери'•' и на които е :и -

:-,l;\

лектромеритЬ с ъ употребявай й отъ дълго, време въ по-големите евро-',
пейски градове."...','...'.',.., '',]' - .'.,...
Kf

'*

;-""•-

••.:• '•'•--•?- *-:

••'• -•-. '•;

,.-.:

* ' " З а е д н о с ъ офертите'конкурентите требва да представятъ на

А :ч търга: а) детайлни чертежи и.описания' на^български и; френски за"
--•'<• устройството,' проверяването и функционирането на всеки електро-.,,
' л л меръ;.б) свидетелство отъ йекоядържавна електрическа лаборатсН'•>-•
г ;:

'

'рия,1 която да ^удостоверява,5 че оферирания типъ електромери е из-V

о п

питанъ> и одобренъ; в) отъ електромерите .образци, както следва:

^~.£ШНЪ

електромеръ еднофазенъ, 5 ампера съ неутраленъ проводникъ;

единъ електромеръ/^вуфазенъ, Ю ампера съ неутраленъ проводникъ;,,
единъ електромеръ трифазенъ, 15 ампера съ неутраленъ проводникъ <;
» -^и, едине«часовйикъ'.'

'•."?.-':;>.-

; '..-,.,. ,v.x : ^. ; ."". : r-','" " ,..'Г,-,-.. ^ ^7-,'t '•

~'.;г/ };ь Приблизителна ;Стрйность на'доставката възлиза на 80,000 л."> >
'
, ... ! ,

Залогъ за. участие въ търга е 5% — 4000 лева въ банково,

удостоверение.

;

:

-

:

" /

:' ;•:;;.(!•:•.- •)•• ••••:••.•••.

Оферти, образците-електромери и часовници постъпили слеДъ ''.'.
~ ^'10*Часа ! ^е^се м прйематъ:'' :(: '^ •
' ->'-®-^. ••••va . • ;.;•.;".>;.... •:;< ..-•;....•• .::,_,и ,<
:;

,:!"."';!«>;г,? Поемните*условия-съ на разпрложение т на интересуюидите се: -•
, г всеки ; присътственъ . день ; и часъ. въ';'канцеларията-на Кметството!^
"' "
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