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ВАРНЕНСКИ
I

ВШНИКЪ

Органъ и издание на Варнен.. Градска Община* —- Излиза всека сябота.

ПРОТОКОЛА
;Дн?еъ; • 1о* •ноемврий 1920;
година ВЪ; гр\ Варна, подпи
саните : общинскь'4 СЪББТ1икъ Т. Стршамировъ,'вар
ненски граждани — П: Ан• чевъ и Ворисъ Митевт, об
щинския Юрискосултъ Е.
Сираковъ, общински гесметръ Т. Вракаловъ и аамъет. нккъ чиновника ао общин.
имоти Е Георгиевъ, въ ка
чеството си на комисия по
привеждане въ -извветноеть
заграбени общински имоти,
съгласно решение Л 21
1920 г., на общинския еъв*тъ, се събрахме въ об
щинското управление, гдето
слъдъ като прегледахме
^^РАТАШЛИТ*, ,,на до дкомйсият
" та по заграбени общински
имоти отъ 3 и 14 11. и отъ
14 X. т. г."изказва мнение:
. 1 . . За произволно заетите
й използувани лр^зъ летни
те сезони още отъ 19о9 г.
общинско м4сто въ меетностьта „Карантината" отъ
• 792 кв. м. надъ бюфета отъ
бирената фабрика «Галата",
,а така също и заетото отъ
същата фабрика 13 50 кв.
и. место въ лицевата стра
на, КАДЪТО е билъ по рано
• охладителя, а сега послед
ното е заградено съ каменъ
зидъ, а първото отградено
(незаградено) Да се иска
отъ пивоварното д-во "Га
лата'' такова обезвредяване за времето презъ което
сл използувани местата до
деня . на освобождението
имь, ноето е равно на наемъ.
( 2. Заетото отъ Фатма и
Кадрие Летифови место
сръдъ общинската мера въ
местностьта, „Орта-Чаиръ"
още презъ 1909 год.* състоящесе отъ 28.7,11, кв. и.,
а впоследствие прехвърлено
|астьва.Доста Авгеривида
и Коста Тодошевъ 8900 ,кв.
м. и С т . Ив.Райковъ 11700

кв м. а първите задържали
11,700 кв; м место" чийпв
ника по общинските имоти
да състави акгъ за' наруше
ние закона на м'вриг.е, Като
същевременно се скицира
й самото место, пйсменйо
да се поканягъ горните ли-,
ца да освободятъ общине
кото место, което . е часть
отъ общин. мъра, а ако то
ва не сторять то да се до
стъпи съгласно закона за
Тиеритв.
3. За местото въ индус
триалния кварталъ
отъ
75бо кв. м, което е часть
отъ общн. мера и което се
обработва за зеленчукова
градина отъ Кирчсвъ и 0 ие
Въкловъ, вмЬсго отпуснато
то имъ- 2000 кв. м.- - МЕСТО
за индустриални пе.ш,сж.що
да се състави актъ отъ чи
новника по общинските имоти и иска освобождение
то му, а вместо наемъ за
използуваното време на м*с
тото да се иска такова обезвреждане до деня на ос
вобождаването му, което е
равно на наема.
4. За местото на Н. х
Димитроглу и Д. Н. Арапйсъ, отпуснато имъ сь ре
шение № 52 оть 17 1.
1911 т. съгласно чл. 6 -етъ
закона за насърдчение мес
тната индустрия, понеже и
до сега не е използувано,
то да имъ се отнеме.
5. Да се застави иЬлнцатачОила"4 да загради фаб
риката си, съгласно реше
ние на общинския съветъ
№
, за да не бъдатъ
използувани околните об
щински м^ста.
6. За заетото повече 645
кв, и. кесто вънъ отъ отпустеатото ймъ.за индустри
ални ц^ди на фабриката за
железарски изделия
въ
индустриалния кварталъ на
К. А, Партамявъ и П. К.
Панчевъ, да се иека такова

обезвреждане за времето,
презъ което го е използу
вала което е равно на на
ема до деня на освобожда
ването му.
7. Отъ сапунената фабри
ка па Тони Цетр.Мъ, Ив
Петровъ и С-ие въ индуст
риалния кварталъ, за заетото
въ повече 854 кв. м. общ.
место да се и^ка по сжщия
начинъ обезвреждане огь
1906 г. до деня на освобо
ждението му.
8 За заетото отъ фабри ка Вориславъ въ индустри
алния кварталъ йа Братя !
Николиеви отъ (535 кв. м.
общ. .мъсто въ по вече, да
се иска както въ точка 6-та
обезвреждане отъ 1911 г. до |
деня ва освобождаването му. |
9 Огпустнчтото на Илия I
Хрястовъ съ решение №
466 1912 г. за индустриал
ни цели 2000 кв. м. общ.
>>есто безплатно, като не
използувано да се отнеме.
10. 8а заетото въ повече
общински место въ индуст
риалния кварталъ, отъ 603
кв. м. отъ фабриката за сапунъ на Вр.Куюмджиела -- да
се иска обезвреждане за вре
мето презъ което е използу
вано до деня на освобож
даването му, което е равно.
на наемъ.
11. На схшото мнение е
комисията по отношение
заетото отъ 940 квадратни
м. общинско месго въ ин
дустриалния кварталъ и из
ползувано отъ застрояване
то на фабриката за мобили
на Ж. Лоловъ отъ 1912 г.
до сега.
12. Понеже неправилно е
отпустнато на Югената фаб
рика „Кирилъ", въ индуст
риалния кварталъ на града
съгласно закона за насърд
чение местната, индустрия
съ указъ № 4874 1907 г.
ЗООО, кв. м общинско кх5Сто вЙсто 2000 кв. I., *о

АБОНАМЕНТЪ:
50 лв. за грддма, *б /я, м • •*••
' предал»»»!. •" ,
ГДИНЪ БРОЙ 1 ЛВ.
Тме* л* й ш м н :
За годели • а «лвилв* • • М л.
Зг некролози 35 л». Т*р»о»саа,
адвокатска я др. но 1 лв. в» »х.
«&.' ирветакла но 10 сг. *а дтв*.
За малка- обаиваия до 15 душ
5—10 лв. за ьскао- 3» к о е и
аублакацив — го спора»ум*1«е.
Всачко но.то се отнасл до в*«т•ака да се изнра.ад до Рвдщ»*та к| — Кметстдетв, Варна.,;

да се иска отменение на
същия указъ за разликата
отъ 1000 кв. м., като се
посочи надпзсь .€'5325 отъ
17 X. 1919 г. на Минис;
терството на Тьрг.тиятад
йнцусгрияга и Труда, а за
заетото въ довече 1276 кв^
м. общ- мъсто отъ същата
фабрика да се пост&пи как
то вь пунктъ 7, а за 1000-га,
кв. м. се постъпи по същия
начинъ отъ деня на новия
указъ, като се компенсира
съ внесената сума отъ съ
щата фабрика въ общинска^
та каса.
15. До отношение фабрит
ката за кожена и «делия на
Домусчиевъ и- Цветкокъ въ
индустриалната часть на
града на които • тоже • съ
решение 8<37 1907 г. е от
пустнато зооО кв. м. место
(указъ №487 1907 г.) с&що
да се иска отменение на
горния указъ, като за раз.
ликата огъ 1000 кв. м. се
иска обезвреждане отъ де
ня на издаване новия указъ,
а за заетото въ повече и из
ползувано общ. м4сто отъ
5198 кв. м. да се постъпи
както въ пунктъ 7-ми.
14. Местото отстъпено за
варопесъчни тухли на тър
говското акционерно д-во
„Градиво" отъ 2000 кв. *.
край Франгенското дере
съ решение /6 353 отъ 18
IX. 1913 г., като неизпол
зувано и до сега — да се от
неме. . • •
15. Местото отстъпено за
разширение на тухларната
фабрика на Атанасъ Несторовъ съ решение .№ 531
ОТЪ 15 ЮЛИ

1914

Г.

ОТЪ

2000 кв. м. като неизпол
зувано и до сега да се от
неме.
. ;*. 16. За мъетото заграоено
отъ Кръстю ПетковъвъШ
уч. улица Девня отъ 1443
кв. й. и 90 кй. е. §. М се
1ав4де нскъ за собственость.

Страни**-2

вата работилница въ пожар
ната команда Абовакентъ
аа дейнпстъта на отделения-! за изразходвана електрич.
*а при Варненската градска | енергия изплатили 121 кли
>
община пр*р.ъ изтеклата сед-; енти - 28,930 70 лева.
мица отъ 22 до 29 тогоП III. Санитарно" отделение,

!

СВВДВИИЯ

; 1. Техническа централа.

а) Водопровода. '.'.
1. Измазаха се'трите сте-"",
жя на резервуара въ гради•ата „Орта-Чаиръ" съ фина I
циментова мазилка— 138 м А |
'- 2. Поставяха се 8 дгсчежи корита, облицовани Съ
цингь, въ скотобойната за
да се събира кръвьга отъ
заклания добитъкъ. Направи
ве 4 и.2 подъ, изкърпиха се
4 врати и други малки по
правки, също тамъ.
3. Поправиха се: 3^ градеки чешми. 3 водомера, 1
тржба , отъ градския водойроводъ по ул. Сливница, и
повредата по улица Марвя Луиза, причинено отъ
едно частно водоразклонение. Поставиха се 2 нови
сандъка на гр. чешми. Приходъ отъ вода 16,505 40 лв.

Направена сл 676 реви

Привърши се една част
на канализация Приходъ
отъ вода 4,496 58 лв.
в) По пжтищата.

зии, пръгледани въ амбула
торията 356 болни а по до
мовете имъ 59. Експедирани
СА 331 рецепчи отъ общин
ската аптека. Дезинфекци
рани, с* 13 к&щи, 87 *К
лов*ка, 16 стаи и 8^2 в*

ши. Отъ общинската перал
на съ се ползували 601 че
ловека, които съ изпрали
4311 парчета дрехи* Изне
сени СА отъ;Града и хвтрлевн на сметището ЮЗ1; ко«ла сметь.

БЮЛЕТИНЪ
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б) По канализацията.
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Варненски- Общински Вествияъ^

за движението на заразителните болести въ г Р : Варна отъ П XI до 20 XI 1920
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за нарушение на казяния
1. За-впаха се пропадна I V . Ветеринарно отделение. дения: 23,000 килограма су- I законъ, по който СА нало
лите места по ул. АспаВъ градската ско-обойна хо солени говежди кожи, ' жени глоби т рачмеръ на
3
ружъ, съ около 8 м. пръсть. е изклано следния добитъкъ: 1015 кгр. суки солени овча \
2. Почисти се тротоара 73 глави едъръ а 481 гла и кози кожи и 2,800 кгр. сума лева 4770. Постжпили
на ул. Дунавска отъ пръсть ва дребенъ рогатъ добитъкъ сухи конски кожи. Лкку с* заявления и р* ни мол
и камтви — всичко 18 мА и свини, отъ които е добито ванъ е общинския заболелъ би 7 изпълнени 9 И<дадгни
позволителни би ле т: т раз
•3. О.бра се 22 м.3 дър 18.525 кгр. месо. Въпросния добитъкъ.
венъ материалъ. за мостове добитъкъ е преглежданъ V. Архитектурно регулаци ви п<»прарки, прФправки и
пр. 7, отъ които (;& п браи друга цели, отъ дървата приживе и сл*дъ заклаваонно отделение.
ви, въ общинскатч каса, так
въ пожарната команда.
нето му. Съставени СА 4 ак
си на суча лева 8» 4о Про
а) Регулация.
II. Електрическо отделение. та на млекопродавци, които
продаватъ уводнево млеко; • Обявиха се на второ из- д^лжавагъ се рнбмтате въ
Приеха се и скачиха съ ва САЩВТВ е конфискувано ' учване аворищнитв регула Орта-Чжръ, п<»жаоната ко
градската мрежа 25 нови и 24 л?трв мл^ко, отъ което ции 15 квартали отъ V у- манда в обора. Работи се от
допълнителни частни инста 8 лятри се предаде на град- ; чаетъкъ отъ града на заиа- делението е)-ъ 1ралс<ия театтръ, коего се заемашеогъ
лации. Поставиха се 8 но- | ското старопиталищр. а 16 тере увани е ступини.
бюрото за недо%ри.е. като
ви електромера. Поправки | литри се унищожи. Напра
Изработиха
се
ниввлачсе приспособява за управле
разни ва градската мрежа; вени съ 18 ревизии на ра-1
нигЬ
проекти
на
4
улици
ние на общинския магазинъ.
и частните стединеяия. Из ботилниците на месни кон '
в*ъ
IV
учат-чъ/
Продълкивачъ се ртботите
питаха се VIII. X и ХЩ серви и екарисажни завеДадоха се 2 строителни по приспособлението на стра
трансформатори. Провери се д*ния. Ходено е три ПАТИ
отъ град
и поправи градското освет- ; въ градскитб землища по линии изъ 'града. и 1 скица ничните отделен-я
ския теапрг 31:канцеларии
ление. Направи се съедине обиколка на общинския до за частенъ имотъ
'[ Изработиха се книжата на техническите: служба.
ние съ 3 фази в нула за но- битъкъ.
на 20 пвартала по дворищ ]I Продължава•• «е ремонга на
Прегледани СА ВСИЧКИ ната (регулация. '"'"'. ~ '•'•'.;••',„
I болницата «Варашкева Ни
и ваемъ отъ деня на птр- месни консерви внесена отъ
колау'.'=3ацгчв« : се единъ
. 6 ) Архитектура. 1 , ;
вото ту съобщение.
вАтрешностьта на страната,
I - навесъ й=. -кола-га' ;в:ч а<>жар
Общинския съветяикъ Р. Прегледани и издадени сви
Нарушения на Закова за ;'ната команда; Упражнява се
Крайчевъ, понеже отедтству- детелство за износъ въ вдт- благбуетройс впто Ч : А ; К«Н-?
общества отъ града не взе учас решностьта на следните су статйрани Н 10 акта. Из I! вадзоръс над* всички
л
Вени
й
Ча(ггни
Ч;троежй
въ
тие въ коиасвята.
рови животински произве- дадени СА 5и постановления
града и околвоо.ьга.

Врой ЗЬ

Варненски Общински Вестникъ

Страница В.

1П. Бюро загиедобориП.
Чрезъ финацсоват! аген
ти събрани сл*днвгЬберии:
1) Отъ падарщиаа 305 лв
2) Отъ сметно врано за
1912,13 и 1916 г. 16720 лв
л 3) Отъ сметно право за
4920 г. 1470x6 21.

- 4) Огъ глоби в постанов
8) Отъ в о д н а такса I I I Варн. Съд. Прист.шъ.
ления 2128-36 лв.
1831-40 ли.-;'
5) Отъ глоби по жилищ . 9) Отъ к а в а л в а такса
ОБЯВЛЕНИЕ "
ната комисия 650 лв.
32165 лв.
№ 1231
6) О п билети за дърва
10) Отъ кръвнина 4145*93
33880 лв. гр. Варна, 22 IX 1920 г.
11) „ вивескв 2640 лв.
7) Отъ билети за дърве
12) п каруци и др. 1750 л.
; Въ допълнение на обяв
ни въглища 2880 лв.
Всичко 197715-69 лв.
лението ми Л ШО отъ 23
X 1920 г., публикувано-въ
.Държ. Вестникъ" бр. 185,
. ж знс т
ж» о А .
обявявачъ, че продажбата
ва: Една къща двуетажна,
находя ща се въ гр. Варна
I участъкъ Лг 222, първия
етажъ отъ стая и килеръ,
втория три стаи, мутвакъ и
салонъ, при съседи: Яна
за продадените храни отъ кола въ Вариенскоте Житно Тържище
Карабатакъ, Сана Т. Кален
дари, Катерина Калугере• / ' " " " • ' на 29 и "Ю ноемврий 1920 год.
пуло и ул. „Св. Марина" е
почната на 17 Ноември
Средната
Чмсдото ш Венко
цена ва хек1920 год. и ще продължава
ю хевтоКидогр.
Зйбел*жка
Еидъ ю храната
на
тодитръ
двтра еъ яродо
17 декември 1920 год.
кодата
5
часа
слъдъ обедъ, съ пралева
ст.
вонаадаванио въ 24 часа50/».
Горния вмотъ е сооЧтвеЖито .
. ' . ' . " . 228 40
173
ность на покойната Анета
ч
Колосъ.
.. .
Георгиева огъ Варна, про
дава
се С1гласно протокол
Ечмикъ.
.
137 50
27
ното определение на Варн.
Мисвръ.
.
135 10
178
Окрдж. Сждъ, първоначал
на
цена 3000 лв. съ 50 %
«
Ов*съ .
.
.
намялнние.
дросо •
..." • 150
6
•Жслающите да купятъ иВобъ 100 кгр. -.. 356 10
3442
иота, иогатъ да се явягь
вейки приежтетвенъ девь и
Ръжь .
.
150
8часъ въ канцеларията ми,
да прътлеждатъ книжата по
Леща 100 к-о .
продажбата и да ваддавагь.
Ф*Й "..
.
.
III Сжд. П р : Не се чете.
РаЗНН ' .
1-1
Всичко
73
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Варн. Град. Общ Управл.

Сведение
за нронзводството на зърнени храни и фуражъ отъ общ. ниви я ливади — Варна.

к

П р о и з в е д е н и

•е

•с

Засети С1

Ниви въ м4ствостета
. . . .
'

ни криви:

1

Новите гробища

.

.

.

2

Орта Чниръ

.

.

V •.'.'•

3

Джанаваръ-тепе' •'".

4

Пейвирджикъ

.

.

..

. ; <.

.

.

• ^, •

5а

ечнмвкъ

180

»»

*о

»>

50

овесъ*

806-—
801'—

5 - Новите гробища

. ' ">; ' : ; • "''•".

50

жито

е

„Дасанаваръ-тепе

..,. •

фий

7

- Новите гробища""?.

8

*

и ?•

: •

50

"."'"'.' .

_.:

60

. .; • •

5

Лозовия разсадннкъ . . ' « ; ' .

3> ри. Х|'«-

9 I Ливадата ори „Старата Гара*'••'.

.

77

3240'-

4)

< •

.

'•••

.

.

*

*

ФИЙ-сено

55,000

««
34,800

_ ",*"
.-•

Слпма кгр

'

. . . : ' .

ОБЯВЛЕНИЕ
Л* 2оВ0
гр. В;.рва 2 XII 19:20 год.
Обявява се на интгре.уюшите ге, че на 6 н»го въ
9 часа сутривьта на пазар
ния площадт ще се прода
де на публиченъ ттргъ единъ
беяетопанепн нъ (юва) 5 годипкнъ кош, съ червенъ
косъмъ, нисъкь ръсть и на
дтения наденъ- бутъ № 8
— въ пол.^а на общинската
каса.
Желающите да го купятъ
да се явять в а паределе
ното ме^О И ваддавагь. ~
п. Кметъ: Ш.т-въ.
Секрет.: В Гологановъ.

''•'.

26,000

Петща Д-Тадаром, ~ Вари.

Врой 81у

Варненски" Общински, Вествикъ./

Страница Ч.

, напълно съ Вар^^^вд^Р^Еадра..
Варнен. Град.,Общ. ^праи. те условия за всЬко. п^ед- сюбразяватъ
приятие Ь* на разположе поемнитъ Деловия, който съ
разподожеййе вс*кй првОБЯВЛЕНИЕ
ние^ г,въ ^общинското , упра на
сътственъ' денъ и часъ въ
вление 'всеки пр.вектетвенъ Общинското уЕфавленив.
'"А^Шш..
Варна, ЗОноемврий 1в2р г,
дееь. и. часъ. •..... ".4 ,7^ "
п. гкметъ: П. 11оповъ.
гр. Варна, 1 декем. 1.920 т.
-баркйнската' ТърговййЬ,;ш Кметъ: П. Поповъ
Секретарь:
Д.
Иванбвъ.
Индустриална 'Камара съоб
Секретарь: П. Ивайбвъ.
Обявявава се, че въ по
щава на Ьнтересующите се
4кещението на общинското
занаятчии-кандидагй
за май
управление ще се прдизвестори,
че
съгласно
телегра
дата търгове съ тайна кон Варн. Гр. Общин. Управл.
ма Л;8&-Н» отъ 19 т. и. отъ •,
куренция за отдаване на
МйМйШр^ТйОтО
Ш Търго
предприемачи следните об
ШЯ
ОБЯВЛЕНИЕ
вията,
Иромишленостьта
и
щински предприятия за
•
'
Я
25579
Труда,
майсторски
изпити
№ 25641
1921 година!
; .
гр. Варна, 1 XII 1920 год. . % Ъарва, % XII 1920 год; ще се произведатъ:
На 14 януари 1921 год.
Вь гр. Варна, за всич
Обявява се на интересуюОбявява се на интересу- ки 1.кандидати
а) До 10 чайа сутриньта
отъ Варненза доставката 200,000 кгр. щите се, че вь общинското ющите се, че на 7 того въ ^.ски бкрлгъ, отъ 12 до 15
«ено и 300,000 кгр. слама помещение „Зала Съедине Ю часа сутриньта въ пом*- декемврвй.
ние", ще се произведатъ щевйего на общинската
зк общинските "коне.
- Приблизителна стойность лчргОвесъ-явна?..конкурен житна борса ще еепродадатъ; _ д , Вь,ж гр- Търново, за
ция за отдаване подъ нае,мъ |. 'чрезъ търгъ еъ явна конку 1к&ндидати отъ Търновски
250,000 лева.
' Залогъ' 12,500 лева въ следните общински имоги: ренции събраните ръ еМца- окрлгъ, безъ Свищовска
околия, отъ 1*2 до 15 декебанково удостоверение.
I. На 11 януари 1920 год; та, .мостри отъ храни', "а •й- .мврий.
•б) До 11 часа сутриньта
менно около; 120 крини жи
3.1>ъ гр. гШуменг,. зк
а) Отъ 9 —Т2 часа сут то, 15 крини царевица и
за доставката около 800,000
кандидатите
отъ Щумевския
кгр. ечмикъ за общинските риньта: Рибарските дюгени 18 крини бобъ.
окрлг-ь
и
Разградска
въ I участъкъ и месареките
коне.
Желающите да ги купятъ огъ 17 до 20 "еъщаяоколия
и.
Приблизителна стойность дюгени въ халата на II уч. да се явятъ на определено
Заявления,
съ
вужват^
^
б) Огъ 3 до 6 часа ,сл. то место и време да ги
450,000 лева.
документи
и
такси
се
ориеЗалогь 22,500 лева въ ; обедъ: Месарскиче дюгени купятъ.
;
матъ най-кжено до Ю XII.
банково удостоверение. 0 ;въ халите III, IV и V уп.
Кметъ:
Поповъ.
Изаитвата комисия вена да
в) До 4 часа сл. обедъ частъци.
доиуска никото направо до
п.
Секр.:
Б.
Гологановъза доставката канцеларски
II. На 12 ежщий м. ,:
изпитъ,,
нито пъкъ да орие4
принадлежности.
ма
такси,
а ще изаитва по
а) Огъ 9 до 12 часа су
Приблизителна стойность
изпратените й отъ Камара
триньта: 15-техъ стари зе
120 000 лева.
Залогъ 6000 лв. въ бан ленчукови дюгени и;7 двой Вар. Град. Общ. Управленее та спистци. За тойа, гьзв
ни дюгени въ Пазарния Общински магазинъ — ВарПи кандидати, които с* подали
ково удостоверение.
заявления и не сл си внес
г) До 5 часа сл. обедъ площадъ.
ла вапълво изпитната такса,
за подвързване разви; об
б) Огъ 3 до 6 часа сл*дъ
ОВЯВА № 450.
да побързатъ да • сгорятъ
щински и библиотечни книги. обедъ: 28 обпдев^ки дюге
.... Общинския магазиъ при това вай късно до горепоПриблизителна стойность ни на пазарния площадъ.
Варнен Градска Община меватата дата, иваче нема
20000 лева.:
III.
На
13
сжщий
м.
съобщава на нуждающите да бждатъ допуснати до из- :!>
Залогъ ЮОО лв. въ бан
се
граждани^ че въ магалинъ питъ, а ще останатъ за
ково удостоверение.
а) Отъ 9 до 12 часа су
триньта: буфетате~припОко-; Ж 1^щъ__Общиаския те- следующата сесия. _. _ _
На 15 сдщия игЬсецъ.
тобойеатаипГюндюзъ Чеат- атръ се "прбдаватъ "на ШВсички кандидати , са
а) До 10 часа сутривьта ме"; бараките при: Шока- носни цеви разни величини длъжви да се явятъ още
за доставката около 20000 ра и тая до града по Евк- стъкла (джамове) За "про птрвия день предъ изпит
кгр. гасъ.
синоградското шосе и чер- зорци.
ната -,комисия. При това ое
Магазина е отворенъ ви напомнШва,
Приблизителна стойность варницитЬ и отделенията за
че неподалите
80000 лева.
чистене търбоеи при общин наги отъ 8—12 и 2—6 ч. заявления майстори, както
презъ работните дни.
Залогь 1500 лв, въ бан ската екотобойна
и подалите такива, но не
ково удостоверение.
б) Огъ 8 ДО В Ща блявили се на йзпитъ, а упб) До И часа сутриньта обедъ: Общинските дюгени
ражвяватъ занаята безъ
за доставката медикаменти Л? № 589, 540 и 541 въ ул.
майсторско свидетелство, Ще
и превързочни материали за .Солунска" I участъкъ и па-г Вар- Град. Общ. Управление Се преследватъ съгласно чл.
. общинската аптека и борба вилионигЬ № № 1,* % з и
79 отъ „закона за органи
•-съ." епидемически болести за 4 изъ града.
..
I Общински нагазиш. — Варна зиране и подпомагаме на
пр*зъ 1921 и 1922 години.
Горните имотл^се отда*
занаятите".
0 ВЯ В А
Приблизителна стойность ватъ подъ наемъ: за време
Умоляватъ се всичко об
Вар
200,000. лева.
,.•_
отъ 1 Айрилъ 19Й1 год. до - Общинския магазинъ
!
щински
у-трйвлейия — да
на закупва едно количество
-,-., Залогь 10000 лв. въ бан 31 Мартъ 192^ гВд. дадатъ
най-широка
гласадково удостоверение.
Залогь за правоучаствв; фий, сено и плева. Умо сть на настоящето. обявлеГ. Г. конкурентите т; вб- въ търга що се определи дяватъ' се 'притежателите нае, ;чр4й,; глаШатйй и ПЬсва да се съобразяватъ на въ деня на търга, отъ тър| на такива Ьа йредставятъ тавянето иу на иай видно
>
пълно съ чл. чл. 11—14 жвата крмиер" за] всеси и^ офертите си н4й късно до «есто въ района
иа обпцГ* отъ закова за"^обществените мотъ по |отд+.г.,^, като г. г!. 28 того въ .магазина.
йата".*!!*.
йрФдприятия, "като поемай конкурентите требва, да се'
?
Отъ .упраЪ."Й1 магазййн».
КАМАРАТА.^
•••'•••••:•
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