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ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 50 стот.; заглавие, дата и
подпис по 2-50 дева.
Частни: на дума или на кв. см. по 1 лева.

Всичко що се отнася аа вестника да се изпраща
до редактора кметството -

ЕДИН ОТГОВОР

За I или II страница — удвоено.

о да разглеждат тази точка, като
наблягат умишлено на „класови
те различия" между гражданите.
Друг е'въпросът, ако сметат
комунарите, че с премахването
на кинемаюграфа или увеличе
нието цените на местата в теа
търа вжрху гжрба на работни
ците'и малоимотните ще легне
Уолемр бреме!.. Истина е, че нри
биьтвят общински съвет имаше
общински кинематограф и театжр.-с пеимоверно пи-жи цени.
но нека всички знаят, че при
ходите от тех еж едва покри
вали разходите за музака и всич
ко останало е било в тяжесг на
общин. бюджет. От това кому
нистите си нравеха пропаганда
и добра агитация.
Тричленната комисия, обаче,
не само при тоя случай, но и
при всички останали случаи не
е можела да търпи тази анома
лия и е закрила всички разход
ни пера, които под формата ва
това и онова са се използвали
за чисто лични и котерийни цели.
Същият е случаят с общинският
магазин и др. зеленчукови мага
зини, които са служили за пропагандаторски гнезда на бивши
те общинари. Ако наистина три
члената комисия е направила

грешка с намалението на бюд
жета и е ежкратила всички бюд
жетни пера, които са се изпол
зували, като агитациони средства
от бившите общинари и са вна
сяли нетърпима аномалия в общииското управление, комунари
те немаше ла реагират, тжй как
то те не реагират — проти» всич
ки изгодни тем мероприятия на
всички свои политически про
тивници.
Впрочем тричленната комисия
с открито чело може да поеме
„тая грлека отговорност," за
гдето е премахнала аномалията
в общинското управление и е
ежкратила обремененият от ко
мунарите бюджет с 40 м. лв.
Тричленната комисия и за на
пред ще върви по тоя път- на
премахване аномалиите й спе
стяване общинските средства и
същевременно ущавлява това
големо домакинство, само с ог
лед на добре разбраните инте
реси на гражданството и общи
ната, като верва, че всичко то
ва ще бжде добре оценено от
Варн. граждани, които с осо
бен интерес следят управлението
и делата на варнен. тричленка
комисия.

В един от миналите броеве на ха общината с оглед на своите
зствяка пие дадохме един ма- партийни интереси и немилости
*к отчет за дейноста ва три- во пръскаха общинските''сред
непата комисия в един период ства, като обременяваха общин
ският бюджет и събличаха от
бливо два месеца
Този отчет ние го направихме глоба на гражданството много
- осветлим гражданството и го . милиона лева, «а да нравят своя
ютавим з условия-, които ще му лично -- котервйна политика, ще
-джт вжзможност да съди и пре могат с своите демагогии да за^
сява делата и дейноста на три- бдудят трезвото гражданство, ко
"ената комисия, при истинска- ето с похвален интерес следи и
предстаха за дейегввтелиоста. най-малкото мероприятие на три
0 тоя 'малък отчет не се пра- члената комисия. Все таки обаче,
зше и ие можеше да се нрави' нке ще си позволим да иосочвм
каква политика, защото този • на известни' точки отпечатани
• чет беше една скица на всич- ят в органа на бившите общи™ мероприятия, които тричле- нари ..{комунистите) отчет — па
°та комисия е извършила и за- родия, за да илюстрираме по-до
шелила, иредначартала д а из- бре целта' им да демагогствуват
-рше, за да може Варнен граж- и сеят заблуда между тая, кои
.шетво да прецени до колко то винаги са заблуждавали и лж>ичлената комисия изпдлнява гали.
Нанр. в 1 точка на печатани
значението си чрез мероприя
я от общо граждански и об- ят в кавички отчет пародия се
.иески интереси. Този маниер, пазва: „Освободила е (тричл.. ко
'аче, иа тричлената комисия да мисия) бур&куазйята от комунис
1ва една ясна и точна карти- тическите прогресивни облози, ка
ют на всичко, което се върши то е стоварила бюджетните тяобщината за интересите на жвсти върху оголения гръб на
ада, гражданите и общината, работническите и малоимотни ма
-.глежда, че не се харесва на си." Това е но повод намаление
:я, които беха изгонени от об- то на общин. бюджет е 40 мил.
инската власт, след като две лева. Верно е, че тричлената ко
дини управляваха общината от мисия е намалила, ежкратила бю
юя политически клуб по един джета с 40 милиона лева, но
за дейноста на отделенията при общината
сто партиен, сектански приом още по верно е, че никакви бюд- :
оставиха при напущането си жетни тяжести но са легнали
вжрху гърба на работниците и
^мо 6 ле в общ. каса.
ветеринарно отде копродавци, които нродавта уволне
но млеко. Конфискувано е и преда
НеможеВки да намерят начини, малоимотните. Ако има такива
ление.
дено в градското сиропиталище 6
-т и факти да критикуват ме- тяжести, които са в бреме на
зприятията и делата на тричле- тия за които изнждените обща- Ог 1 август до 7 август 1921 г. литри млеко. Прегледани са и из
дадени свидетелства за износ в вът^та КОМИСИЯ, които винаги еж нари ронят ежкзи, защо ее ги
През изтеклата седмица в град- ретноста на царството па следните
Змисляни и решавани е оглед посочат и нима немаше да ги
.ската скотобойна е изклан следния сурови животинска произведения:
тересите на целотр граждан посочат, ако ги имаше?
Тяжести бюджетни, които да добитак: 116 глави едр добит» и 1690 броя овчи кожи; 267 броя
ко и общината, те излизат в
юя местен политически орган. легнат вжрху гжрба на Варнен 1027 глави дребен добитък, който говежди кожи; 87 броя биволски
дават една жалка и цинична ските работници и малоимотни е дал всичко 28725 к месо. През кожи и 72 к. кай цер пастарма.
.родия на печатания от нас от- нама, но бившите общинари, не това време са бракувани и унищо Констатирани бесни кучета през
-т, с цел не да критикуват, а можейки да обяснят намалението жени 2 глави едр добитхк 114 к. седмицата нема. Отровени са 82
нагогстват и заблуждават ония, на общинския бюджет с 40 мил. от ТиЪегсоЬш 1осо1ша(а. ВСИЧКИЯ празпоекитающн улични кучета из
•ито немат възможност да сле- лв. и даже никъде неспоменя- заклан добитък е прегледан вреди и града. Проверен е всичкия добнтжк
т по-отблизо дейноста на три- вайки за едно подобно намале подир клането му. Направени са 18 докаран на пазаря също и всички
шата комисия, хората за ин- ние на тоя бюджет, когото те ревизии на заведенията, в които се сурови животински произведения.
-ресите на които «те винаги беха претоварили и изнасилили, преработват месни консерви и 22 Ходено е два пъти в градските вемлнща по обиколка на общинския
ачат" и наричат нролетарият. се мъччт но един чисто дема такива на общинските хали.
добит*». Лекуван е всичкия вабогогски
маниер,
да
отминат,
об
Проверено
е
9072
литра
млеко.
я било наивно да се верва, че
лел
общин. добитък.
ходят
това,
или
во-скорострахлиСъставени
са
два
акта
на
млея, които до вчера управлява
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ио 10 лева — 8 3 6 0 лева;
11.
Направени 20
циганска щинско право 3,600 лв,
г) II место 6 кочана 603 «
гвоздеи от обло железо 10 м/м дял- Ог 6; август! до* 1 2 . август 1921" г.».
по 8 лева —, „4824. лева;
ги 25 с/м и 35 криви гвоздеи от
:
Варшитбата на общипските ниви } д) III место 7 коч. 748 «от 5. УПХ до 1 1 . VIII. 1921 г. ^ обло железо 15. м/м дълги 8 с/м?
ао б лева - ^ 3 7 4 0 лева;
необходими при направата моста за продалжава -от гореказаната дата.
Всичко ирод. билети за 265И
1. Дадени строителни линии за дековилната линия.
до днес и са повърш&ли 4391 клг.
Останали
непродадени бидец
постройки и огради 5.
12. Поправени разни инструмен ечмик. Общинската мелница е смлеложи
9
кочана
879 биле*
2. Изработен план за реюлацйя ти за нуждите, на работилницата. ла от гореказаната ; дата до днес
12
лева
—
10548
лв.;
на дворищата и улиците около бол
13. Пробити дунан на 8 наклад 9,180 клг. сол и е вземано 1836 лв.
резерв. 4 коч. 3 1 3 бил. по 12
ницата. •
' .. :'- *'.-' ,'.
ки (свразки) на звена от дековил уемно пррво. ,
—
3756 лева;
3 Издадени са скици: за частни ната линия.
Г м. 6 кочана 565 билета I
имоти 12 броя за сада и нотарну14. Източен 1 емиш за плуг и
лева .— 5650-лева;
со 6 брод.
•,
залепена I нрвскачка ,яа лозовия
II место 7 кочана 706 биле?.
4- Даден ход на 31 преписки от разсадник.
8 лева" — 5 6 4 8 лева;
архитектурен и регулационен харак
15. Нарезави 2 ирапа и 1 муф ;
'';• III место 7 кочана 648 бг
-:--:-' • >./;•>
тер.
та за нуждите на топлизе морски .\ Из града. "
ио 5 лева — 3 2 4 0 лева.
б. Швартени са 16 преписки ио бани.
.
1. Поправиха с е : 7 градски чеш
Всичко непрод. билети за 288(чл. 27 от закооа за благоустрой
16. Направени 2 специални но ми, 1 водомер, 3 калджрами около
*
А всичко продадени и вег
ството и 6 по чл. 4 1 .
жа- за рендовачпата машина при чешмите, стария водопровод в ло
дени
билети (26612 лв-{-288^
6. Ироджлжава се изваждането работилницата.
зята яШашкана."
—
5
5
3 5 1 Лева.
ва железния градеж па новите гро17. Продалжава изработката па
2. Отпушиха се каналите утоци^
баща и поставянето му п морската
П.
консолите и лагерите за трансми на 10 градски чешми."
градина.
Получени
билети
от общвн,
сиите ва новото стругарно .отделе
3. Направиха се 3 частни ин
7. Доварши се работата но про
за
даваните
кинематографии
ние при работилницата.
сталации,
дължение на студените морски бапи.
ставления:
18. Продалжава ремонта па ва
8. Продалжава се работата по
1) места в лежи 3 кочана
В градината Орта-Чаир.
гонетките за дековилната ливия и
постройката на един нуждник до
по
8 лева — 2 4 0 0 лв.;
направата на пейки за с ж щ и т е
Пуснаха се да функционират си
буфета на морската градина.
2)
места в резерв. 400 &
вагонетки.
фоните между трите кладенеца.
9. Продължава се инсталирдниепо
6
лв. — 2 4 0 0 лева;
19. Направена една дарвена з а 
то на 12 кабини топли морски ба
3)
месга
I м. 5 кочана 501
качалка за дрехи за домакинското
ни по продължение на студените
лета по 4 лева
2000 лева;
отделение при общината.
такива.
Започна се направата на ревер4) места II м. 5 кочана 48?
20. Доваршени 4 счйота за об
. 10, Продължава се покриването
вуарйте за водата на новопострое-г лета по 2 лева — 996 лева;
щинските бирници.
на централната част па летния
ния водопровод в Сес-Севмес, за да
Всичко билети за 7796
2 1 . Направепо 1 ново колело па
театр с плмпо.
могат да се задоволят напално нуж
Продадени
билети:
кутика от морската градина. .."
1 1 . Издадени са 15 позволител
дите ла вода на тамошните граждани.
1)
една
ложа
1 кочан 191
~" 22. Направени 2 дражки на чу
ни билети за постройка на жилища
Приход от вода
15093"90 лв. лети. по 8 л е в а — 1528 лева:
кове за работилницата. -•
И 19 такива за разни ремонти.
2) резерва 2 кочана 131 б.
23. Направена 1 обцида па тек12. Съставени са 18 акта 8а
по
7 лева —-. 138Ъ лева;
кола и стегнати 2 букшя (пурии)
наругаеиие чл. 47 от Закона за
3)
I место 3 кочана 299 6»
1. Дадена строителна линия на
на кола при пожариата комачда.
Благоустройството,
по
4
лева 1996 лева;
24. Направени 2 корита за хра- една частна инсталация.
13. Упражнява се ксптрол вър
4) II место 3 кочана 358
2. Почистиха се 23 улични утокаГ
непие свините на общинската тра
ху всички строежи в града.
3. Поставиха се 5- нови дървени ти ао лева — 7*.§ лева.
пезария.
• ,
. • . ' • ' . . .
Всичко продад. билети за 48!
25. Направена I трамбовка не капаци.
Приход от канализ.
5543*35 лв.
Останали непродадени биле1
обходима при поправката на иати-,
ложа 2 кочана 109 билета
щата край лозята.
По
пътищата.
лв.
- 872 лева;
26.
Направено
I
ново
колело
ва"
От 4 август до 11 август 1921 г.
каруца при пожариата команда.
резерва
2 кочана 169 биле
1. Продалжава поправката на але
*• 1. Изклепаип в нарезапн 6 болта
27. Изрезани две дековилни кри ята в горната част на градината, за 6 дева 1014 левар
обло желязо 15 м/м., далги 35 с/м ви звена, а па отрезапите краища
I место 2 кочана 201 биле:
да се минава през последиата с
и направени за тях 24 ' шайби с пробити дунки за свразка, необхо
4 лева. --- 8 0 4 ,леиа;
файтони и др. ,
;;
диаметр 17 м/м необходими при на- дими за дековилната линия.
II место 2 кочана 140 биле.
2. Продалжава работата по на
иравата моста за дековилната линия.
28. Поправена една пишуща ма- права дековилната линия.
280
лева.
.
2. Изклепапи 3 чука за нужди шива система /И Адлер" за общината.
Всичко ненрод. билети 29701
те на мелницата при пожарната
29. Ремонтирана 1 количка за
'. А всичко продадени биле
команда,
сабирапие смета из улиците.
представения (драмр) и киното.3
3. Стегнати 5 шини на кола при ч 30. Поправен 1 стол за водопро
лева, които се разпределят:
пожарната команда. •'.•••:
водното отделение при общината.
1) от концерта на 19 й юв
4 Направени 2 железни врати
3 1 . Поправени за морската гра • .',.-''-'..'Л-' ' ' е'"' .'."'•' • :- ; •'•' 1921' г 3629 лева;
78/72 с/м ва огнища па топлите дина 3 кирки и 2 тарновопа.
Получени билети от общ. каса 8а
2) от 4 пати .Едип Ц*р" 134!
морски бапи.
32. Направен един лемеж за ста давапвте представления:
' ; .
'-• 3) от 6 пати кино 4826
5. Изработени 40 броя квадрат рото лозарско плугче за нуждите
1) места за ложи 13 коч. 1299
4) от 2 пати „Студентска
ни железа 14 м/м далги 40 с/м на лозовия разсадник,
билета по 12 лева =
5 5 8 3 лева., тазия* 4349 лева;
за скарите на огнищата на гоилите
33. Г060 куб, м. чамови даски
2) места резерв. 7 коч. 692 белета
5) от 1 пат РЛуди пари" 1Ь
морски бани.
ерендосани пуждни при постройката по 12. лева — 830-лева;
6)
от 1 пат „Ишепадите _.
6. Подковани 32 конски подкови па топлите морски банн.
3) места парво 14 коч. 1401 би- вода 2 9 8 2 лева;
с 208 клинци кок*; при пожарната
34. 1-125 куб. м. чамови даски гета ио 10 рева 140.1 лева;
,7) от 1 пат „Сирена" 9?'
команда. . ,
.,
ерендосани, разбичони и нарезанч,
,4) места втото 13 кочана 1309
Всичко .31338
7. Стегнати 8 шили и 16 халки*
необходими при постройката на един билета но 8 абилета ~ \ .10474 лева;
.
Всички
тия
16
нредставлев!1
на кола при цожарпата команда.
нуждник до бюфета на . морската
5) .места трето 14 кочана 1396 посетени от 2998" посетители.
8. Направепи 4 д ю Н ^ а за
градина. ,
; : :
.-.•. ;,.. ,
билета по 5 лева -—.,6980 лека., '.. на дадените представления е
кутиви.
, ,
Всичко билети за 5 5 3 5 4 лв. нил: . . , л .
, 9 . Н-.^ги.еци 3 свра..ки от ши-.
Цродидеяи . би.'ети за дадените
Д . На*}9 юни 921 г. веч1-,
на 4 0 / ^ м/м. да..:и З...Х. ,и.;3 скоби,
през това време концерти и пред-, даден ко дерт,-от кой го са от шпиа 4 0 / 1 0 .&'/м за. снарзвапие,^
Варшидбата на общинските ниви ставлепия: *'.
, пали 3 6 2 9 . л в . и,посетен от
покрива с ^слеааите скщци на.ва. продължава ог 1 а пуст до 6 август
:
'.
; а) ложи '4 кочана, 4 2 0 билета п о .' душк. '" ( 1 '.',.'''.';^'''''',."7
гопетките ог дековилната линия. , / г. д \ , с а . извършени: Д084 .клг. ечг*
1
12 лева — 5040 лева;,
... ..''.,•* ; . 2 . На 26 гоТм(й' |9/1 г.'
? ДО, ,, Цапрй^ен'.,,. 10.п^дчррки от, мик. Ог. 30 .август до 6 август са
^ б) резерв., место,. 3 коч.5 37.9 би-^ з а ^ р ъ н ч п ъ т . Е)и.У Ц ф " , вдни 1.; г , ч :- , м за покрива на г ва- ? смлели -ври общинската";, м'.-лг:*«да'"
лета по. 12 лева—- 4548. ЛРС»'».', .....*. Щ\ ' Ф ^ о д ;»36хб*л& к цосегопеткит" о-V двко.-ягиатд. даиия. ' * Щ9,9°.,^%'.мг.
.сол ,н '.е_.взету^:^
• •••
в) Г место 8 кочанк,8$6, билета 731 иосетители. '

#рхитектурно-регулационно.

Техническа централа
I По водопровода.

В Сес-Севмес

По канализацията.

Техническа работил
ница.

Варненски Обеци нски
Театр.

Пожарната команда.

Брой 9
3. На 30 юний 1921 г. даден
1а втори пат „Едип Ц а р " псстъш приход 1960 лева посетен от
283 души.
.
4. На 15 юний дадено ,кино",
юстапил приход 0 5 0 лева посетено
мг 127 души.
5. На 2 юний 1921 год. дадено
Студентска фантазия", постапил
приход 1553 лв., посетена от 190
ч
пуши.
6. На 4 юний 1921 г. дадено
вино", постъпил приход 650 лева,
посетено от 120 души.
7. На 6 юний 1921 год. даден
.Едип Цар" «а трети пат, поста
вил приход 1508 лева, посетен от
187 души.
8. На 7 юний 1921 год. дадено
[.кино", постъпил приход 700 лева
посетено от 150 души.
9. На 8 юний 1921'год. дадено
„Луди пари* постапил приход 1124
лева, посетепи от 134 души.
' 10. На 10 юний 1921 год. да
вено „Изненадите на развода*", почтжпил приход 2932 лв. посетени
»т 318 души.
11. На 11 юний 1921 г. дадено
вино" поставил приход 590 лева,
осетено от 134 души.
12. На 12 юний 1921 г. дадена
Отудентчеека фантазия", постапил
„мход 2796 лв., посетена от 300
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ХРОНИКА
На отправената от председате
ля на общинската тричленна коми
сия поздравителпа телеграма до ца
ря, по случай празднуването денат на освобождението градвт Вар
на, е получен следния Височийши
отговор:
Некарев
Председател тричленната комисия
Варна.
Дълбоко, трогнат от любезното
приветствия, които ни отправихте
по случай годишнината на освобож
дението на Варна, изказвам Вам и
на Варненското гражданство, мои
те най-сдрдечни благодарности. Ви
соко ценейки качествата на сабуденото Варненско гражданство', кое
то с своята предприемчивост п по
стоянство, допринесе твърде много
за процавтяването на п&рвия ни
морски пристанищен град, пожела
вам му и за в бадаще успех' н напредак.
ЦАРЯ.

На 8-Й Т. М. предее ателя на
тричленната комисия 10. Некарев,
бе свикал представители на всички
те политически партии, леви и дес
ни, за да конферира по вдпроса за
_ ЖИ.
гарантиране хлебната прехрана на
13. На 13 юний 1921 г. дадена града, както по цени, така и по ко
Сирена", постапил приход 971 лв., личество и разменяване мисми за
юсетепа от 107 души.
савместното участие в предстоящи
14. На 14 юний 1921 г. дадено те общински избори. По нарвия вакино а , постъпил приход 682 лева, прос, след като се изказаха всички
юетено от 145 души.
присатствующи, препорача се след
15. На 16 юпий 1921 г. дадено ното; 1) Тричленната комисия да
кино" постанил приход 1674 лв.,' действува за свободната тарговия
на зарнените храни, като известен
•сетено от 4 0 3 души.
16. На 17 юний 1921 г. даден процент се запазва от тарговците
Едип Цар" за 4-й пат, поетааил китари при износа, за градското и
,шход 3363 лв., посетен от 4 0 1 непроизводително население и 2) об
щината да намери средства за заУШИ.
От горното изложение се вижда, купването на едно количество зарпрез периода от около месец ся непи храни за гарантиране поне за
дени 15 представления, през това 2 — 3 месеца населението в града,
1еае се е прьготовлявал и строил които храни да стоят в депозит за
летния театр", и то -до края на всяка, евентуалност.
юний, от 1 юни, представления
По втория вапрос, ввзприе се
кино съ давани почти редовно предложението: да се отложи рази
яка вечер, с юзключение дните, скването за идния , п"неделник, до
што еж дадени на; Филипненко и когато всички политически групи, да
„Музикалния Свгоз" и „дните имат сабрания и определят делега
лошо време". През м. юний съ ти с широк мандат за третиране по
>дени само един концерт и две вапроса, за да не остава место за
1едставления, а през този месец отлагане.
•••-.: ;
дадени 5 кинематографа и 7
На 9 Т. м. се изпалниха 45 г.
'едставления, като се спадне от
от
освобождението на града Варна
>щия приход 31338 лева тоя от
от
турското иго. По този олучуй се
'вцерта и киното 8455 лв., остава
отслужи
благодарствен молебен всамо за 9 представлпния 2 2 8 5 3
катедралната
царква.
ла или средно от всяко предста
На молебена присатствуваха веичвяне се е цодучил" приход 2542 "
ки официални лица, бивши кметове
Ог тия данни се вади заключе- ; ;на града и много граждани и граж-, че един общински театр иобре : данки,; ка,кт^|'*:'представителя на
!
'анизиранДне^само не ще бада«в *Н. В.•• Дарят : Г , ка питан- лейтенанд
!
жест на общиоския бюджет, в.> с:з Скутунов -и чиновниците от общи
д много вр»м'„> — след неговото ната на зело с Г. Председателя
:ончагел'Ш>' организирване, той ще " Пекарев" и членовете;" Д-р"Н '.Бочев
|аса един чувствителен приход на и Ш . Христов.
'.дината.
-.
!-. Архимандрит, Михая,; даржа под
Его защо е необходимо неговото ход.;: да за случаи прочувственна
реч. На молебена ие хора на г.
.>аво н сериозно организн^;
Кръст»;, з.
'реката СМРСЪЛ на думата.
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Целият град па тоя ден бе обкичен с триколиорни знамена и има
ше горд и таржествен вид.
Според сведенията на управите
ля на общ. лозов разсадник, таз
годишната реколта надминава по
качество и количество (плодородие)
всички частни варненски лозя.
Нжм средата на този месец поч-,
ва да финкционира курортната дековилна линия. До сега са иригог

вени и сварзани звените, като с ъ 
щевременно са направени и две
патпи покрити вагоачета.

Изработен е плана за реголаЦИЯ ни дворищата и улиците ОКО
ЛО болницатаСвжршено е инсталирането
на 12 кабини топли морски бани
по лроджпжение на студвите.

Варненско Градско Общинско Управление.
" |

О Б Я В Л Е Н II Е

№ 19928.

гр. Варна, 8 август 1921 година.
Варненското градско общинско управление, обявява на интересующите се, че в помещението на Варненското окражно финансово уп
равление, ще се произведе тарг с ЯВНА конкуренция, на следующиа
присатствен деп от едномесечното публикуване настоящето в даржавния вестник за „Доставката на форменпо облекло" на служащите при
общината през н. г., като офертите се приемат до 4 ч. след обед.
Приблизителна стойност на предприятието е 164440 лв. Залог се
изисква 1 0 % в'банково удостоверение.
Конкурентите трябва да се саобразяват напатно с чл. чл. 125
н 130 от закона за бюджета, отчетносга и предприятията.
Таржните книжа са на разположение на интересующите се, все»
ки присатствен ден в общинското управление, а в деня ва тарга в
помещението на Варненското окражно финансово управление.
заПредседател: Ил. Христов.
Секретар :Ив. Касабов.
О Б Я В Л Е Н И Е

№ 19930.

гр. Варна, 8 август 1921 година.
Варненското градско общинско уаравление обявява, на интересуюите се, че на 23 август т. г. 10 часа сутринта в помещението на
Варненското окражно финансов.» управление, ще се произведе тарг по
доброволно сагласие за доставката на разни канцеларски принадлеж
ности с приблизителна стойност 10000 лева.
Залог се изисква 1 0 % н банково удостоверение.
. Желающите да ги доставят да се, явят в определеното време и
място и направят предложенията си на таржпата комисия.
за Председател: Ил. Христов.
Секретар: Ив. Касабов.
О Б Я В Л Е Н И Е

Л; 19883.

гр. Варна, 6 август 1921 година.
Варненското градско общинско управление обявява, че на 23 то
то в 10 часа сутринта, в помещението на Варненското окражно фи. нансово управление, ще се произведе тарг по доброволно сжгласие за
доставката иа 24000 кгр. СЕНО, нуждае за храна на добитака в
общинската ножариа команда, през п. година.
Приблизителна стойност 32000 лв. Залог се изисква 1 0 % в бан
ково удостоверение.
Желающите да вземат участие в доставката, могат да се явят
в определеното време и място, и направят предложенията си пред
таржпата комисия.
1
ьа Председател: Ил. Христов.
Секретар: Ив. Касабов.
О Б Я В Л Е Н И Е

№ 19929.

гр. Варпа, 8 август 1921 година.
Варненското градско общинско управление, в допълнение обявле
нието си под Лг 14269 от 14 юни т. г. обявява на интересующите
се, че на 23 того, 11 часа сутринта в помещението на Варненското
окражно фипансово управление, ще се продадат чрез тарг с ЯВНА
конкуренция три безстопанственни (ЮВА) спици, в полза на общинс
ката каса ог които; една жеиска на около 10 месеца и две межки пона около 6 месеца.
,
•• '
: -Желающите да ги куият,- да се явят в определеното време, и мяс
то и наддават, а самите свини се намират в двора на общинската
пожарна команда.
.
" "
заПредседател: Ил. Христов.
•л,.••:...'?.. ..;•/ ; > : . ; , ' )
Сегер^арI Ин. Касабов.

;..-•

,

Вре
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- О Б Я В Л Е Н И Е

К 20129.

-:К::ЛТ'Л^1Г

"''

:

гр. Варна, 10 август 1921 година!
Варненското градско общинско управление обявява на интересугащйте се, че на следния нрисьтствен ден до 4 часа след обед считано
30 дни след публикуване настоящето в държавния вестник; в помещещението па Варненското окръжно финансов1) уаравление, ще се проивведе търг е ТАЙНА конкуренция-за отдаване на предприемач ЧИС
ТЕНЕТО НА ГР. ВАРНА, за време от 1 с/птември т. т . до 31 ав
густ ,1924 год. . • ••
:,/
'••••' •
Приблизителна стойност на предприятието е 1 3 0 0 0 0 0 лв. годишно.
Залог се изисква 130000 лв. в бапклн., удостоверение.
Г. г. конкурентите трябва да се съобразяват напълно с чл. 125
и 142 от закона за бюджета, отчетн..ста и предприятията. - '
., Тържните книжа са на разположение в общинското управление,
всяки црисътствеа ден, а в деня на тарга при тържната комисия.
Председател: Ил. Христов.
Секретар: Ив. Касабов.
О Б Л . В Л Е

Н И Е

''-'у/*, " - *••"'"
. ': № 2 0 3 9 5
•"""!и..'. '• •;'..••'••
- "", .•;.»; гр/ Варна, 13 август 1921 година.
Варненското Градско Общинско' Управление обявява ва -1
сующите се, че на 27 август т. г. в 10 часа преди обед, в нието на, Варненското окръжно финансово управление, пщ се;
веде търг по доброволно съгласие за доставката на разни кг
бланки. С приблизителна стойност 15,000 лева.
Залог се изисква 10 на сто само в банково уростоверение,
Желающвте да извършат доставката, да се явят в опредевреме и место "и направят предложенията си пред тържната г
1

0 В Я В Л Е Н И Е " № 20007.
гр. Варна, 8 август 1921 година.
Варненското градско общинско упрарлепи.', обявява на интересующнте се, че па 27 август т. г. 10 ч..са сутринта, в помещението на
Варненското окръжно финансова у ара. «лен..е, ще се произведе търг по
доброволно съгласие за доставката на 12 куб. м. чамови талпи и 3
куб. м. чамови греди разни рпзмери дебелина, ширина и дължина. С
приблизителна стойност 19200 лв. Залог, се изисква 1 0 % в банково
удоет*>керение.
Желающите да ги досглвя»-, могът да се явят в онределеното вре
ме и място и направят предложенията си.
Председател: Ил. Христов.
Секретар: Ив. Касабов.
О Б В В Л Е Н И Е Л ?

20026.

гр. Варна, 9 август 1921 годвна.
Варнепсвото градско общипсао уаравление обявява на изтересующите се, че на 2 3 того в 3 часа след обед, в помещението на Вар
ненското окръжно финансово управление ще се произведе търг с ЯВНА
конкуренция за следующето:
1) Дос.авка на дървена покъщнина: чинове, столове и ,пр. за
основните и прогимназиални, училища в Варна с приблизителна стой
ност 45000 лв.
2) Доставка покъщнина: часовници, огледала, звънци, кърпи за
ръце, омивалвицн и пр. за същите училища о приблизителна стойност
4 0 9 0 0 ли.
,
3) Отдаване па предприемач ремонта на училището "Антим I."
(външно ивмазване и белосваие, замепяване гнили паянти й с нови и
вр.) с приблизителна сттйност 1013120 лв.
Залог се изисква 1 0 % в банково удостоверение.
Тържпите книжа съ на разположение на ва внтересующите все
ки прнсътстлен ден в общинското управление, а в деня на търга при
тържната комисия.
Конкурентите трябва да се^ съобразяват с чл. чл. 1,25 н 142 от
закова за бюджета, отчетноста и предприятията.
Председател: Ил. Христов.
Секретар: Ив. Касабов.

Касабов

БЮЛЕТИН

.Л6 20264.

Цредсе 1»тел : Ил. Христов.
Секретар: Ив. Касабов.

Христов

Варненско Градско Общинско Управление

,

Варненското градско общинско упоявлеиие обявява на интересую-,
щите се, че на 1 септември т. г. в помещението на Варпенското
овръжьо финансово управление ще се цроикаеде • търг с „ ТАЙНА"
конкуренция, за отдаване на предприемач доставката на 2 0 0 това сухя ох блло-.негае (дж5) дърка за' горене, .--а отопление първоначалните
и прогимназиялните училища в Вярна прел зимата 1921/1922 година.
Офертите се приемат до 4 часа след обед.
' .
Парвоначална цеса 50000 чв. -Заюг 5000 дв. в банково удос
товерение.
Конкурентите трябва да се съобразяват, напълно с чл. чл. 125
н 14^-от закона, за'бюижеча,-отчетноста и .предприятията.
Тържните кпил а са на разположение всяки нрисътствен ден в
общинското управление, а в деня на тарга прн тържната комисия.

,7

За Председател: Илия
Секретар: Ив.

за продадените, храни ,от кола в Варненското Житно Тържище
1/.6 VIII. 1921 год.

гр. Вярна, 11 август 1921 година.

'
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