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Един брой 1 яeв.

3А OfcЯBЛEHЙЯ ЙA ill ИJШ tV CtPAЙИЦA: ?
Официални: вa дума по 1 лев; «aглякиe, дата и _
|! · подпис по 8 лева.
Чactни: на дума по 1 дева, а на вв. см. по ,l·Bp· лл.

Всичко що се отнася вa вестника, да се и·пpaщa
Д6 редакцията, кметството •— Варна.

Специални погини условия.
'; Зa доставката, вa мaтepияли за пoДpaжкaтa на Общинските водопроводи.
. Чл. i . Предприемача ще дocтaвлявa
неброените в приложената тук ведомост
разни материали, нyждuи за пoдapжaнeтb на общинските водопроводи през фи
нансовата 1923/1924 година. Приблизи
телната стойност е 96,570 лева.
4л. '2. Tapгaт ще се извърши чрез
тайна конкуренция cдглacub закона за
бюджета, oтчeтнocтa и предприятията,
издаденото за тарга обявление» настоя
щите -пoeнняj.ycлpвпя. s .•: ->
-.
·
Ял.
3
.
За,
кораво
.участие.
в
. тарга
;r
—дагesя" конкурент ще пиредетави'” нзиcкyes
митe caглacнo чл. 125 от закона- за
бюджета, ;. отчет поета и, ,iipeдupнйгимтa,
документи и свидетелства от бaлгapcкaтa
"Народна .Банка зa<-, депозит от 1 0 %
вapxy пspнoнaчaлнaтa стойност.
_ Ял. 4. Предприемана ,ё длaжeв в 6
дневен срок от писменото cжoбщeниe. че
irлspгa е yтвapдeн вкpxy него да се яви
jв общинското управление и сключи нaд,лeжвия,договор, В противен случай oбЙцинското управление ще^чита,, че те!
се отказва от тарга, ще конфискува за
лога му и. ще обяви нов тapr. .
r, ..Ял. .5. Предприемача не може, г да
пpexвapля предприятието другиму ,?бeз
разрешението на общинския caвeт. {
Чл. 6. Предприемача е длaжe,н -да
fi,
, дaeтaвj|явa рквчки видове мaтepияли(лaf
вacнo ^o три .дни от поискването .им
точно. според, настоящите пoeмни условия
в, приложените kaм тex ведомости. ?i
c”tнЗaбefleжнa: Срока за доставка на
материал», които не ee нaмьpat * град
Варна и които ще требва да се дocтaв'дяват от друго място. на. Царството. е 2
седмици от поискването им. ;.. ;e r *
•?*... Чл» 7 . Ако през времето докато трае
вpeдupиятиeтo стане покачване на пат
aдpнитe цени на материалите, нито пред
приемача, нито общината ще има право
да претендират за нeкaквo взмeвeниe вли
унищожаване па. договора.
,.
rr
i;j. Ял.-8. Пopaчкитe се правят писме
но на специално отредена за тая цел
книга срещу подпис на доставчика;'
.. Чл.. 9. Ако стане нужда да се до
ставят , jiaтepвяли, които ле са пpeдвв>
дeнн в приложената ведомост тогава це
ната нм ще се определи . c мaлoнaдaвaтeлeн лист при други доставчици. Ако

чsЬM

предприемача намери ueизяocнa" за себе
си така добитата цена, материалите,ще
се доставят .от предложилия най иsнocнaтa по. листа цена, за което дocтaвчн-*
вa няма да има право на рекламации.
Taв&в мaлoнaдaвaтeлeн лист не може да
се прави за доставки па стойност по
вече 6т 1500 лева. .,• ..."..,
Ял. 10. Приемането на материяaнтjj
става caглaeнo чл. 200 от закона sa
бюджета, ©ттетнocтa и предприятията. ..;
Ял. 11; Изплащането ще става .на
вeeкo 20 число на месеца яaвёдвaж дo^
cтaвeни до тая дата нpeдмeтя Ш * и w
раните ^разписка; . ·
*. .„"••-.•
Ял. 12. Всички доставени npeдтierи
тpяrйaTa" бaдaf 'oт:йaя ;j;oбprГ”кaчёcтвo7"
Ако ;нpft доставката нм се укажат по
дoлвл?кaзl%твeнli Uли развалени такива;
доставчика е длaжвц ,вeдuaгa да ги за
мени c добри, иначе ще се доставят те
за негова bяe¥кa,'U'.!ч- '''*"V-..:,. j~;
Ял. 13. Ако ” tipeдпpиeмaчa откаже
да достави материалите от предвиденото
качество, или"не' ги Доставя 'в дадения
срок, на, пopsчйaтa, общинското yupaвлepвe ro;дoc:raвлaвa от другаде . зa.,нeгoвa
pмeткa, ;т;aго за. три такива случаи му
вa,iai·a c запавивкд глоба от 100 до 20Р
лева, ,cлeд което ако вц следва пак а»
иcus nявa пopжчкитe отнема цy се придs
пpиятaetpf унищожава се договора uo
право и без .вамеса на саде6ната, пласт
все пpcтaпвa caглac.o чл. 4 па настоя
щите поеми и условия.
., ,· ••-\i
Чл. 14. Общите пoeмни условия в
закова за вадалженкята и договорите и
вакоаа·чa тбюдateтвj,- o-чeтнocтa:5в.<нpeдпpиятинta остават -в сила по -. настоящето
пpeднpйятяe, дйл колкото не пpoтивopвяai: на {настоящите пoeини ycлвtвйя%H -,v
” «Чл. ibi Бcичкн разноски по ·тcклкмtь
ванего йa дort·вopa, гербов 8бор, по на
стоящето *:предприятие са вa таieткв;ua
йредпрвемаяа. •«?
л
:I f
:

” ШШ№ЪЛi Akrj йaнё нужда Да 'се
приложат спрямо зaкyпвaчa разпорежда
нията на ч#.\m*i§* l $ 9* .общите пoeмнн ycлopия. Kмeтaт кнact вaпpoca за
разглеждане от общинския caвeт, който да
се произнесе в cмиcaл разпорежданията
на тия rioeмня условия и решението на
последния Mиниcтepy Baтpeшнитё Рабо
ти за разпореждане, са гласно чл. Л31
от закона за бюджета, oтчeтнocтa и пред
приятията.

8а 1 вли II страница — удвоено.

Ведомост за единичните цени oтнotнo дocтaвнaтa на разни
нaтenияли за noдpжжнaтa на .
общинските водопроводи. "·
1) .50 кгp. бронзови ppaчки
40bлв.
по .60 лв.-кгp. ".,
2) 5 кгp4 peзинa пp; 20О лв. кгp. 16б0 „
3) 8 кгp. кaлчищa uo 120 лв. кrp 9 6 6 , ,
4) 7 вгp. фpaнцyзкв гмoв по
19Ь0 я.280 лв. вгp.
5) 50Q метра rялвiни8иpaни
. тра6й V* Ц. по 70 лв. мeтapa 35000 fz.
4>). 500 метра raлвaвизвpaви
,;
тpaбв Va Ц-no 50 лв. мeтapa 2Ь000
7) 10О колена 8/« ц. по 15лв. 150О
Ь) .0*0 кpлeвa Чi Ц. по12. лв. 12Ь0
——•9);100 канели ,^4^ц%-вfr^0 ^ - ^ 0 0 0
10) 10О канели-Va Ц. по 50ли. ooЬЬ
11) 20канели \ ц. по 90 ЛЕ. I800
12) 20aи)лeндpи 8 /t ц.1пo 40л·. L aoo
13) $0 xoлeвдpи Va Ц. по 30 лв. б00
14) 10 xoлeндpи 1 ,ц. uo.50 .*в. 50Ь
15) 5. зaпopnи крана iVa ц.
1500/ ; Щ\
пc 30Q. лв.
16г) 5 ,8ипopви ,кpaнa lV* Ц.
125Ь/
. .. по 250 лв. ,. :
17у 20 peдyптивa 1Д--Vs %
40Ь
. по 20 ,iв. ......
18) -50 муфи */*' ц. п<> 10" aijj. 50О.
19) 50 муфи Vз ц. по 8 лв." 40б
20) 2 водомера дивмeтap 40 м/ц.
* вертикална система CИM6Й, cжxaлcиe до З000 лв. една 60й6'*
21) 3 куб. н. дacки дaлги 4м.
mиp6&fй25см. я дPrtpлм8,C4t. ·
sa caнiaци ua Гpttдcвнтe
чешми uo 1600лв. куб. м: ..
r
всички
. ', ·
4800 ,
:

•[:'- '

” BcиЧкo 96570 m

Дocтaнoвлйaйё
. гp. Варна, 23 май 1*23 гoд.

;

ttoдпвcaнhтe, ifcжcтaвлявaiцв fpвчireм·
нaтa Комисия на Варненската Гpaдcк»
Община в cacтaв: Председател: ГбчJпвдиkАнгелов и членове: Иван Жеков t
Иван/Чернев, като равгледаХай rapMнaтa преписка по произведени re tia Ъ т. м.
тapfoвe c явна конкуренция за отдаване
под наем ,гpfпиte от 15, 7 н 2Й o*щйнски зеленчукови дюreнa, нaxoдящи се
на пазарния площад, за време от cклю%йaнe дoгoвдp до 31 март 1924roд.p
iмiтo взelйё пред вид:

ьpoй %itщ

ШртенШ^бщмюЕИ^Штнй^

^ЩwшШf

12> вa дюгeн; J6 12 вapxy Господин
Петров — годишен наем 7>010 лева;
13) за дюreв^ J 6 13 вapxy Hикифop
Злaтинoв — годишен наем 8,180 дева;
14) за дюгeff J6 14 вapxy Hивифop,
Злaтинoп •'•— годишен наем 7,000 лева;
', г 15) за дюreн J6 15 вapxy Стефан
Черкезов -— годишен ваем 3,500 лева;
16) -а дюгeв J6 16 вapxy Aлeкcaндp
K.
Атанасов—годишен ваем 4,675 лв·;
А . Групата 15 стари зеленчукови
17)
за дюreн 7 6 18 ввpxy Георги Ba
дmeнu:
cилeв—годишен наем 3,200 лева;
1) за дюreн Л· 1 вapxy Янко Ивa38) за дюгeн J6 17, вapxy Георги Baв o в — годишен наем 14,000 лева;
,,
'
cилeв
— годишен наем 3,180 лева;
2) aa дюгeн J§ 2 вapxy Иван Раш
19)
за дюreн J6 19 вapxy Иван Ди
ков — годишен наем 8,510 лева ;
митров
— годишен наем 1,700 лева;
3) за дюгeн 16 3 вapxy Иван Cт. Pal20)
за
дюгeн J6 20 вapxy Стефан
вoв -  годишен наем 5,360 лева;
Бaйкoв
—
годишен наем 3.270 лева;
4) за дюгeн J6 4 вжpxy Тодор Paйнoв
21)
за
дюгeн
J6 21 вapxy Aлeкcaн
годишен наем 4,700 лева;
Mивaлиян
—
годишен
наем 2,450 лева;
5) за дroгeн J6 5 вapxy Стефан Ми
22)
aa
дюгeн
№
25
вapxy Димитp
рослав08 — roдишeв наем 4,650 лева;
Цoчeв'—
годишен
наем
2,130
лева;
5= 6) за дюreн J6 6 вapxy Гeвo Кирчев
23)
за
дюreн
J6
23
вapxy
Meнac
Mи— годишен ваем 4,640 лeвв;
.-*
кaлиaн
—
'
•
годишен
наем
l
,
5
l
0
лева;
7) sa дюreв J6 7 вapxy Ивaв Тонев
24) за дюгeн J6 24 вapxy Ибpям Oc— годишен наем 4,550 лева;
мaнoв
— годишен наем 1,610 лева;
8) за дюгeн J6 8 вapxy Минчо Доб
25)
за дюгeн № 25 вapxy Иван Си
рев — годишен наем 4,860 лева;
меонов
—- годишен ваем 1,355 лева;
9) за дюгeн J6 9 вapxy Сава Петров
2в)
за
дюгeк J6 26 вapxy Янвo Ta•— годишен наем 4,850 лева;
пaлaвoв
—
годишен наем 2,510 лева;
10) за дюгeн & 10 вapxy Cтoяв Hв27)
вaдюгeн
J6 27 вapxy Гocuoдив
X·JOB — годишен наем 5,200 лева;
Петров
—
годишен
наем 535 лева;
i* 11) за дюгeн J6 П вapxy Koю Сте
28)
за
дюretf
J6
28
вapxy Юpдaн Kyфанов — годишен наем 5,600 лева;
мaвoв
—
годишен
наем
2,600 лева.
f 12) за дюгeн J6 12 вapxy Юpдaн ДиII.
Да
се
изпрати
вa
Господина
Вар
мвтpoв — годишен наем 5,280 лева;
ненския
Oкpжseн
Управител
настоящето
13) за дм·reн J6 13 вapxy Пaвдo M.
постановление ведно c тspsнaтa пре
Попов — годишен ваем 6,600· лева;
писка, c молбата по-скорошно yтвapж14) 8а дюreв. J6 14 вapxy Димнтp
ДвHИe.
, " • • - • ' . ii~'*
:Г·.-.·N'.::
'•>•••
•
Илиев — годишен наем 4,260 лева;
: Председател: Гг Ангелов"
” 15) за дюгeн J& 15 вapxy Gтoяв Узу
нов '-— годишен яaeм 4,750 лева.
tг^^Aьi;"/
Иван Женов
eнoвe:
^
(
и
в
a н Чернев
Б. Групата 7 двойни дюteнtt: .
' ' 1) за дюгeн J6 1 вapxy Георги Илиев
— годишен наем 4,060 лeвэ;
••;_•
2) ,m дюгeн J6 2 вapxy Спас Пеев —
••-'•:•••"-• ; ''•••;^JE 1 3 7 А ;
годишен наем 3,7 30 лева;
3) за дюreн J6 3 вapxy Господин Ни
гp. Варна;* а3 май 1923 гoд.
колов — гoдищeн наем 4,100 лева;
. Подписаните, cacraвлaвaщи Тричлен
4) за дюгeн J6 4 вжpxy Иван Хри
ната'
Комисия на Варненската Градска
стов — годишен наем 5,000 лева;
Община,
в cacтaв: Председател Господин
5) за дюreн J6 6 вapxy Коста HayАнгелов
и
членове Иван Жеков в Иван
мoв — годишен ваем 8,210 лева;
Чернев,
като
разгледахме тapжнaтa пре
6) sa дюreн J6 7 ввpxy Xtoceин Ибписка
iro
произведения
на 10. т. м. тapг
pлмoв — годишен наем 15,000 лева.
c
явна
конкуренция
за
отдаване пoднaДюгeв J6 5 остава за общински нужди.
eм чeтиpтe общински павилиона из гра
В. Групата 28 дmeнu;
да, за време от cлючвaнe договора до
1) 8а дюгeн J6 1 вapxy Aгoa Kpиcoв
31 Март 1924' гoд. и като взехме пред
— roдишeп наем 15,300 лева;
•ВИД :-''•:
'~l.:r
• • ::-::\0.'-; - . - V
• 2) за дюreп J6 2 ваpxy. Oаник Cap1). Че тарга е произведен редовно.
и з o в — : годишен наем 22,200 лева;
2). Че на тapжнaтa комисия е по
= 3) за дюreн J6 3 вapxy Иван, Калчев
дадено заявление c депозит c 5 % нa— годишен ваем 25,120 лева;
дaвaнe за павилиона J6 1 от Димитap
4) за дюгeн J6 4 вapxy Никола Пет
В. Eфтнмoв, като не е бил допуснат в
ров — годишен наем 22,000 лева;
тарга понеже не е имал нyжднитe доку
5) за дюreн J6 б вapxy Атанас Сто
менти извcвyeшв по чл. 125 от аавона
янов — годишен ваем 16,050 лева;
за .бюджета, отчетността и предприятията.
6) за дюгeн J6 6 вapxy Никола Яна
3). Че за павилионите J6 2, 3 в 4
киев — годишен наем 18,050 лева;
дoбнтятe цени с а износни за общинска
7) aa дюгeн ; J6 7 вжpxy Васил Двта каса, .„ "',;.. \;1'•'-'_'".•'
мвтpoв— годишен наем 10,100 лева;
Постановихме: -{•
8) за дюгeн J6 8 вspxy Божил Ива
нов —- годишен наем 12,110 лева;
I.. Изказваме мнение да не се yтвapждaвa тарга за павилион № 1 останал
v 9) за дюreн J6 9 вapxy Киро Костов
—
годишен
ваем
9,510
лева;
вapxy Щepю Г. Лeфтepoв от гp. Варна
г
„ 10) за дюreн J6 10 вapxy Стоян Хри
c 10,000 лв. наем за време от сключ
с т о в — годишен наем 8,170 лева;
ване договора до З l · март 1924 гoд.
ц 11) за дюreн J 6 1 1 вspxy Христо
П. Да се oтвжpдв: тарга по пaввлйАтанасов — годишен наем 7,550 лева;
oнитe J6 2, 3 в 4 останали вapxy:
1) Че тарга е произведен редовно.
. 2) Че добитите цeнв вa тарга взoбщo
взето са c 81,784*50 лв. повече от колютo дoбвтнтe миналата година, което е
вяaocнo за общинската каса, .,
^
ПОСТАНОВИХМЕ г;
£ : \*
I. И8кa8вa се инeни|fзa утварждение*
на 8 т . м . тaproвe вapxy следните лица:;

Постановление.

:

л

а). Михаил Колчев, павилион^)
jзa лв. 7 1 2 5 годишен наем.
Ь . б) Коста Георгиев, павилион J6 з ^
лв 6620 годишен наем.
в) Myшoв Йосиф, павилион J6 4*
*дв. З920 годишен наем.
|,
:
П1. Да се нзпрати вa Гocпoдц
Bapeнcвия Oкpazeв Управител, вacтц
щeтo пocтaнoвлeвиe ведно c т a p * ^
преписка7 c,мoлбa sa по скорошно p
вapждeниe.
.(:
Председател: Г. Aнreяo·.
,. ( И . Жеков.
Членове:
"' \ И . Чернев.

ЗflП0PEД
J6 95
гp. Варна, 4 май 1923 дoд. j
”
г

.....
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•
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-ч-
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;
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• Пред вид настанилите горещини пp
чиниха твapдe голямо увеличение в p|
хода на Градската Общинска вода, к»
тя почна да се разходва'и эa пoливц
на градини, тротоари пред магазини
пp. Вследствие на което 88почна де i
чувствува липса на вода, 0со6ево i
високите части на града и за да се тjj
ред в pasxoдa на водата, по силата i
чл. 6 4 от saкoнa за градските общи
•

.

-

.

•

.

,·

i .

ЗAПOBEДBAM:
1) Гражданите, конто се полвуваи
градската вода за жилищата или saвef
ниятa си, са длaжвв да дapжaт внcя
лaциитe си всякога в палва иcпpaвнa
в да гледат по всеки начивrдасе пее.
водата.
2) За oвщeoтвeнитe чешми в paзв
улици па града, i·. r. гражданите i
длaacни да се грижат, да не се ocтaк
отворени и водата. да тече нaпpaздi
Тези чешми винаги трябва да са до6)
затворени н да не се повреждат. I
всека повреда макар и най-малка, 1
естество да причини безполезно ха6й
на водата, бapзo да се csoбшaвa
Общината —Отделение Водопроводно,!
да се поправя повредете.
3) Bcячвя общински служители i
длaжви, когато забележат неправилно
неразумно ползване от градската ш
който гражданин и да било да cacтaвJ
ват актове в бapвo да ги пpeдcтaвля*
• Общината :— Водопроводното Отде1
ние, за да се наказват провинените 0
глобя и лишаване от вoдoпoлзyвaвe. 0е
бeнo служителите в Техническото От1
дeввe са длaжни от всичка нal-ммв
да следят 8а правилното к разумно <
ползуване на градската вода.
I
Зaдaлжaвaм г. г. началниците i
отделенията да внушат вa своите Ш
ведомствени, зaдaлжeниeтo което -в*
по отношение aaпaзвaнe на градски
вода, в да искат от тях строго да <
пaлняват това си зaдaлжeввe.
'-' 4) До второ разпореждане водата'
peзepвyapвтe да се пуща сутрин от1
ko 8 часа, а след обед от 17 д6 \
часа ( 5 — 8 часа).
;
Настоящата ми заповед да се p*
гласи чрез общинските глашатай, в»l
широко, като тя в дocтaтaчнo екземвЛ
ри напечатана- да се paзлeпи из гp*^
вro всички публични места.

Qipaшщa 6

Варненски 0бщинcю Вестник

Препис от нея да се Я8пpaтв на г.
г. B·pнeннcмя; Oкp. Управител • Вар
ненския градоначалник за сведение.
Председател; T Ангелов.
Секретар: x. H. Иванов.

Из дейността
На Ветеринарното отделение от 21
до 81 май т. гoд.
През иcтeклoтo време в градската
exoтoбolнa е иcклaнo следния дoбитsк:
31 глави дали 4457 к. месо, дребен
дoбитxк 4232 глави дали 253В5 кл.
месо или всичко иcклaнo eдxp и дребен
дoбитxк 4263 глави, който е дал 29842
кл. месо. През това време ех yничтoжeни 1 вре и 1 агне от 7 кл., вслед
ствие на силна мxpmaвocт. ...
• Проверено е 17850 литра млеко.
Cscтaвeu е 1 акт за продажба на yвoднeнo млеко. Увичтoжeнo е 3 литра yвoднeнo iiлeso. Взета е една проба за хи
мически анали8 от пpecнo овче мляко,
от която се указа млекото чисто.
Направени ек 29 ревизии на рабо
тилниците и мaгaзиnтe sa преработване
и продаване на месни консерви и 35
такива на Общинските хали и нecoпpoдaвнвцитe в Gитeтo. Cxcтaвeни ех 6
акта за yничтoжaвaннe на 39 кл. вмepнcaнo месо.
Проверени еж всички продукти от
пpoиcxbд, внесени в града и
изнесените такива на. oбщин. павар.
ЖИВОТИНСКИ

Проверена е всичката риба изнесена
8а пpoдaн на рибното тspжищe. Издаде
ни е* свидетелства за изнocт в вxтpeшнocтa на Царството на* следните жи
вотински продукти: 57 броя сухи бивол
ски кожи, 1696 броя сухи говежди ко
жи и 600 броя сухи агнешки кожи.
; Издадени ех 10 свидетелства за cтoпaниcвaннe на eдxp дoбитsк.
Koнcтaнтнpaни.cx 4 бесни кучета.
Отровени ех 1б1 пpaзнocкитaющи куче
та. Ухапани са 5 чeлoвeкa, конто ех
вcпpaтeнн на aнтиpaбичнo лeкyвaниe в
София.
..„_,,"
Лекуван е всичкия заболял общински
ДOбиTXK.

На плтнo-peryяaциoннoтo

отделени0

от 15—31 май т. гoд,
”
1) Дадени е х строителни" линии в
централната част на града и ех напра
вени две измервания.
2) Даде1н 30 строителни линии за
постройки и огради в местата вxн от
строителните черти на града.
3) Издадени ех 14 скици за. частни
ИМОТИ. . ,;.._

.,- _ .

•

4) Изпxлнeни 24 преписки по оцен
ка и снабдявана:е нотариални актове по
чз. 41 от 8aкoнa благоустройството.
5) Даден е ход на 71 преписки по
снабдяване c нотариални актове на раз
дадените и заграбени места.
?
f ) Cxщo; даден е ход на 37 пре
писки от oбщpeгyлaцвoнeн характер
v
7) Изработване; зeмлeннитe работи
на yл. 28 .Линия i и , Методий" меж
ду „Kaдиp-бaбa" и Арсенала.

На Електрическото Отделение и цен
трала за време от 15 V де 1 VI
192З година.
• , Пocтxпили ех 20 заявления за нови в 9 8а дonxлниreлни инсталации,
По подадени заявления пpexвxpлнxa
се 8 uapтиди от едно име на друго по
равни пpвчнни.
Проверени десет нови и 6 стари
електромери, след което се поставиха на
exoтвeтнитe инсталации.
Ппcтxпили ех 6 заявления от клиен
ти на отделението да им се план6ират
излишните лампи.; Намалени ех свещите на пет клиен
та по coбcтвeннo желание.
Инкасират се в клиентелата място
дето eтaвaт изплащанията, ежедневните
пост*аления зa изразходваната електри
ческа енергия от Варненските граждани
и ee -привхршва c раздаването дaнxчнитe им книжки за текущата година.
През последното uoдyыeeeчиe ех ска
чени нови и дoпxiнитeлflи инсталации c
градската мрежа,
Почна се почистването на всички
трансформаторни постове в града от мoнтйopитe при отделението.
Работи се по пoдxpжaнe градската
електрическа мрежа.
Направиха се при филтpa за пре
чистване маслата в,< eлecтpичecкaтa цен
трала по пaй·модерен начин.
Пpивxpшeн е ремонта на моторите
в Електрическата цeвтpaлa.
През това време е консумирано
21,690 киловат часа eлeкpичecкa енер
гия, за дoбивaнeтo7нsr която е изразход
вано 19286 литри гaзйoл.

Варненско Град. Oбщин. Управление.
l·
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Брой 67.
внимание, като разноските aa публику
ването ех sa aмeткa на наемателя.
Председателя: Г. Ангелов. ' ”
J

Секретар: X. K. Иванов*

Варненско Градско Общ. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
,

->\ № 17О24;

гp. Варна, 4 юний 192З roд.
Понеже обявения за днес (4 юний)
тxpг за отдаване под наем Градските
Общински морски бани за през т г. се
зон не се cxcтoя но неявяване, на кон
куренти, обявява се на интересуващите,
че на 14 тoгo до 16 часа в помещението
на Варненското Oкpxжнo Финансово
Управление ще се произведе трети пxт
тxpг по доброволно cxглacиe е тайна
конкуренция sa c&щaтa цел, пxpвoнaчaлнa наемна стой BOOT 200,000 лева.
Залога се изисква 1 0 % в банково удо
стоверение и документ cxrлacнo закона
за бюджета, oтчeтнocтa”и предприятията.
tspжuнтe книжа ех на разположе
ния всяко пpиcxi cтвeнo време в общи
ната, а в дена на тxpгa при Txpжнaтa
комисия.
Предупреждават се, господа конку
ренти, че след определеното време нeмa
да се вземат под внимание никаква пред
ложения.
Публикацията е за сметка на нае
мателя. „.,_:

_„Председател: £ . Ангелов.
Секретар:...X....H. Иванов.

Варненско Град. 06щин. Управление.
ТРУДОВ0 БЮРО.

О б я в а
7

гp. Варна, 4 юний 1923 година.

№ 551
rp. Варна, 1 Юний, 1923 гoд.

Cxrлacнo телеграмата на Министер
ството на Bxтpeшннтe работи и Народ
ното здраве под J6 3 7 2 3 от 30 май т. г.
Варненското Градска Общинско Управ
ление обявява, че на 14 юnий т. r. до
11 часа в помещението на Варненското
Oкpxжнo Финансово Управление ще се
.•произведе тxpr по доброволно cxглacиe
чрез тайна конкуренция за отдаване под
наем бюфета пpн Градската Общинска
приморска градина „Caн-Cтeфaнcкa Бxx·
rapня" sa време от 1 април 1923 roд.
до 31 март 1926 гoд. т. е. за срок от
три години, при пxpвoнaчaлнa : наемна
цена от 1,080,768*15 лева за три го
дини дадена от Mиню Цанев. Ако на
тоя тxpг се добие по висока от предло
жението от Цанев цена, тxpгa ще се
вxзлoжи вxpxy последния. Залог се изи
сква 10V· банково удостоверение и до
кумент, cxглacнo закона за бюджета,
oтчeтнocтa и предприятията.
Txpжнитe книжа ех на разположе
ние всяко пpиcxcтвeнo време в община
та, а в деня на тxpгa при Txpжнaтa
Комисия. .
Предупреждават се интересуващите
че, след тжpгa никакви предложения вa
по висока цена нeмa да се вземат под

Трудовото Бюро. при варненското
градско общинско управление обявява на
г. г. варненските граждани на вxзpac*
от 4 0 години до 50 roд. вкл., че те се
свикват да отбият 'временната си l·Q
дневна трудова пoвинocт за 1 9 2 2 / 9 2 3
година, нaчинaa от 15 юний т. r. вxзpacт и групи, както следва: . •.
VI rp. на вжз. от 37, 38, 39 и 40 на 15 YI
VП„
— .r-ч 4 1 , 4 2 , 4 3 и 4 4 на 2 7 .
VШ„
—
„ 4 5 , 4 6 , и 47 roд. „ 9 .
IX я
—;:z-я 48» 49 в 50 roд. , 21 ,
...... Всички граждани подлежащи от гор
ните гpyги да се явят в Бюрото, sa да
си получат назначението за работа, нaчинaя от утре за 'VI група, а за други
те групи ще се явят да получат назна
чението си както следва: VTJ група, от
1 8 — 2 6 юнвй, VIII група от 29 юни1
до 7 юлвй й'IX група от 1 0 юлий до
до 20 юлий.
Cxoбщeннятa ще се раздават вннaгн
само от 8 — 1 2 час*» пред обед, ватова
всеки трудовак, който не ee cxoбpaзн е
горното, а остане да иска назначение
на самия ден, когато ще се започне ра
ботата, то издадените в деня на зaпoч-

•'n,;--· ••• -т- • ^ > к ^ ^ i ' ^ < - > r i i i » д a i ц - : i a < . · A Д t i b ; i J .

B)Sttй JЫ

Sirfцa4
wннё .на paвoтШ «общини, щё е8
дават ё ёдaн Ден зaвiёнeнйe if за вШ
жя последователен ден c глоба двойно да
работи.

-mmA м ..?. :.::.· : 0т Бюрото.

ieti,

«чейойгта i-пfёiйИятiiтa;'»'
Tжpжнитe Iнfiжi" Ы tf» разположе
ние вceю npижcтвёнV време & вещина
та, s - i M Г M гipffifl|)#тжpMнйa кbf
Ш и : '''-'/•'
_ 1! ,"'".'; ;".•.'>- .;;

Варненско Град. Oбщйн. Упpiвлвнйв.
„А

А.»

CжFлaeнoL телеграмата на Mиниcтep.
cтвoтb на Bжтpeшнвтe P£бbти и Народ.
нoтЙ iдliafee ife S 9 3 d o f ; 4 тoгo се увод.
нявa от длжжнocт, члена от Варненската
Гpaдcкo-Oбщин:,:Tpячлeнвa Koмиcиl, Ив1
Жeйbв й 'вместо' него е" назначен "f-дин
Боян Божинов, кoйтoпpиe д встжпн на

Подпредседател: Йиж. Божинов.

AA

!

Oбявлefaиe.

Подсекретар: C· Чернев.

tU

JG 1731З;

Важно за индустриалците.

•” Щ. Зapнa; 7 MйЙ i э i з гbдiвУ.
<» Обявява ce§ че на 18 тoгo в 1О %a>
ea в пвмёщfeнйёгo на Варненското" Oкp;
•iнaвcoвo Упpaвiёнвe iцl cё пpoвзвёдё
Ibв iжprVc явна кoнвypeнДия за отдава
не. под наем Общинския павилион № 1
§a време от сключване-договора до $ i
Март. 1924 година при пжpвoнaчaлeн
rbдг нйёi 11Q00 лвi* дадена Ы Днйи*|
• Й-^тиMoв; ' •> *JД; .;;''""^' /_•_ ; ; ;'°
',., ёaлoг се изисква, Ю°/о, и документи,
cжглacнo ,.8aкoнa за бюджета, отчетно
ст* я предприятията;
"••*'•
si
Участие в fжpra мога* да вземат са
мо. инвалиди от войната.
^r v
; ,ч -Tжpжнитe книжа еж ла, paзпpлoжeflнe всяко npнcжcтseao време в Общи
ната, а в дена на тжpгa при тжf
Йбнвсна. •;''''"•" :'' 1 '
•'•''. „
Подпредседател: Инж. БОЖИНОВ.
Подсекретар: fc. Чернев.
ВАРНЕНСКО ГP. ОБ. УПPABЛEHEБ.

!1: l!ШgШk!21
& 5 в c« €э '
гp. Варна, 7 юний 1923 г.

Coкpжжнo№2950Mиниcтepcтвsтo «а
тжpгoвиятa, пpoмишлeвнocтa и труда cжoбщaтa на г. г* индустриалците, че сро
ка № ййдaдeнйtё йfiДfcтptaaлнй саидетелЙвa; Ш Йёзuитeн iнbc на Й4тёpйaлй и
за намален превоз Н8 желеЛйЦий, кбlIO изтича на 30 юний т. г. ще. се пpo·
джлжи c още една година, т. е. до 30
юний 1924 гoд.
Изпратете веднага индустриалните
свидетелства йa надлежната зaвepsaпpи
aaaвдeниё и '40 Лев1 в гербови маркиза
oтгepбвaнeтo им. ^
.',!•!!""'
След 30 юний т. г. ще важат само
нoвoзaвepeнитe индустриални свидетел
ства.
-•'•••'••—'.?• --i.·••-'•'-.; .-•'-' ••'''''••'В случаи, ч”e някой от вuйcaниi·e кbлйчёcтвa са нaWжлнps№lcё1aи'\или'iipe.вoзeни,, требва ^да се цoиeкa на време до
вписване на ;Яoвц-, количества oi^,тeзя
материали. В противен случай митници
те няма да ги пpbнycтia^ 'Щi 'kитo й
железниците~шm ц тн тфeнacяr c нa«aлeШ^apвфavчi:;:ц !щi- ;--·:r:;^S·

Четете Общинския Betfяиs.
Печатница — Добри Тодоров

Обявява се на янтepecyющитe се, че
на 11 пpиeжт”eтвeн ден от 'публикуване
faШящйfb1 в ЭДжpжiiвeн I Ш Ш t " в
%oмёщёнЙётB Ш BapнelШтo Oкpkжнo
«н”нaнcoвb Управление, iцё се пpoизвe. цaт тжpгoвe е, явна конкуренция за cлeдfiйtfe ;двcтaвкя sa финансовата 1923 гoд.

•'•

• '•" • " • • ' '

'

•'•''•••'

,”;-f

••·:r-"••••'..:.; •.••
йr+tf

доставка tikoлb 1SuOЙ ferp.; ¥иШo opaш1b й 40О кгp. свинска м а с — вa'храна
нд работниците при градските общински
вeлeнчyкoыi; градини приблизителна cтoйr
-юcт-^49Ш):яeвa^
^:; »;

•Гj ii·. :-.*<Иг 16”доJ7тчacji;!' - "1
1

доставка 2С00 лaтpя газ,' §00 Йiтp !
o”ёй8ин и 1 2 метра *feйtit вa · lУЙpнтe
i a общинските градини,! нpTi6лиfитШa
стойност;~ 2760О лева.'
'Ц!
Залог се изисква по,10%.-банково
удостоверение, за всяка доставка ЪтДёi-

Много гражданя еж лиmeнн от ocв»
тление в npoДisiatёйй§ от 6 йecёця, Ш
нeжe не еж си iHiiлaтизи нзpasxoдйaнaтa електрическа eriepгйa пd кЖщafteiГв
дюкяните.
”'

, Gжгдacuo решението вa oбщинcил
cжвeт се нeuoннювa c § 9 п. А. aaбeдeж.нa Щ от бюджета за 1 9 2 2 / 1 9 t З г.
на всичка upoдaвцн на хранителни; пн¥eйнfa в дp. продукти, ч*ё е нёoбiЬдймe
йp^двapйтёлibto, v iaaнтеcйb'^ анализира!!
на "всичките такива обявен вa п”pqдajBj
било произходяща или пpoизвeжд%ak,i
страната, или, ц»к or странство е веро
ятност, да бsдaтфалшифицирани в · c % .
. ната..>.../..;-....,ь...1у5±. •*'•••.: ••"•'•ui··••(.-• ^.,^,^
,т Oбpжщa се вниманието па гpaжд&нитe
те мвo%ивa не еж c« получили кнgs»)^
т%зa eлeкfpйч. бcвefaё”нйё. Fkбляйaт t i
в Срок дi) VЬ foгd да cVявят i електри
ческото отделение и след. изплaщaue на
джлжeнвтe :CИ суми ще получат кnнжккy
те, вл.противен случай ще им бждe спрян
това.'
,.ч.^ J ·. :• ':-:·У ';"'•. ,v . •••••• •/•.< .

'*У?

вай дbi31 май 1923 roд.

:г--^-::гШт\

'.. „:

. .:

;,Ц

••*•*. rf'-·Jl·*. w .ч«П* Ч * ” i · " ^ ^ ^ £ *

1ф, 4k;ичкo;«-!
Имa; Зaбog
Ум
. нaч.,нa
cтa·.
щe,i -jeлBt вели рели
i*йидёмия%!
ват

X8cтaвкa яH о8бло 6000 литри газ й$¥бiвзйтёлнa^cтoйнoёт-i- 48000 лева; -:·":'«г

£i

Варна.

Председателя на Трудовата JJoзeмлeннa Coбcтвeннocт г-я Георги Трайков.^
назначен cжщeвpliённи и Upeдceдafёt
на Ййirtiцнaтk KoЙЙcftя в града Mf·Ч
Приемането cтaйst на Ъ тoгtt bт Ш
faтb вcтжпи нaдлжжнocт.
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