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ПРИЮТЪ
зп работническите деца.
:

А т е съ хиляди, те е* мнозинство
то въ крайните квартала на градътъ.
До колкото се проствуатъ нашите
сведения, инспектора на труда тукъ г-нъ
Доковъ си е поставидъ за цель добрата
идея да се открие на първо време въ
единъ въ кварталите - на градътъ, отъ
който. издазатъ най-много работници,
напр. IV-я узаетъкъ, приютъ за децата
на работниците, които оетаватъ безъ все
какъвъ надзоръ до завръщане на роди-телите-имъ.— •-*•- •*'•• ->• ——•—-г— -•-•

Гр. Варна на е отъ тия градове, въ
които бедното население да може да из
карва прехраната ей отъ обработване на
свои имоти или отъ упражняването на
, самостоятелни занятия. Въ болшинството
,_еи тава населението изкарва прехраната
си чрезъ навненъ трудъ,^какъви^благддаренве на индустриалните заведения,
Идеята е не само похвална, но е в
.ателиета, тютюневи фабрики, тютюневи повече отъ наложителна. За нейното поскладове, гдето ее манипулиратъ тютю скорошно реадазвр&не требва да ее прините и пр., жени и ихже намиратъ работа. текатъ на понощь всички учреждения,
Скъпотията въ живота и големиятъ които иматъ по законите и по хуманръеть на ежедневните нужди варатъ ноетьта длъжность да разрешаватъ по
добни социални въпроси. На етрана съ
всичко . кадърно за работа да отива на
своите помощи не бива да етоятъ и' бла
такава и поради туй ще видите, че отъ
готворителните дружества. Еаква по-гоедно домакинство отиватъ на работа ба
лема благотворителноеть отъ тая: да под
щата, майката, възръстни братъ и сест
помагани» за излизането на здраво и въз
ри, а въ кхщи оетаватъ само дребните
питано бхдхще гражданство? И обще
деца, безъ да има кой да ги пази до
ството не бива да гледа презъ пръсти
завръщането на родителите или на на
на такъвъ единъ отъ големо значение
стойниците на тия, които неиатъ роди
въпроеъ.
тели. Много отъ тия деца, удрипани, го
ли, боси, гладни, съ екитатъ изъ мах
Най-сетне и работодателите, които
ленските улица до като хайките, бащите, използуватъ труда на баша, майка, свбратята или настойниците имъ ее завър- етри и братя требва да подпомогнатъ
натъ отъ работа. Поради далечните раз идеята за приютъ на малките дечица,
стояния отъ жилищата до меетоработене- чийто близки имъ еъ тъй необходими за
то, оеобенно въ лошо и зимно време, преуспяването на предприятията имъ.
мнозина работници не могатъ да се връНека ее надЬваъ, че идеята отъ ин
щатъ по домовете си на обедъ и по тая
спекцията на труда ще намери съчув
причина децата имъ целия день етоятъ
еъми и безъ всекакъвъ надзоръ, а може ствие, еъдейетвие и нуждната материал
на понощь, за да бъде тя осъществена
би и гладни.
въ едно най близко бхдъще.
Това е едно положение достойно за
вниманието й на власти, и на благотво
рителни дружества, и на самото общество.
Всени може да св представи карти
ната ла дребните деца на такива се
мейства.
При таково положение може ли да
етава дума за здравословность, за въз
питание и пр. на бъдъщи граждани отъ
такива достойни за съжаление семейства?

четете: щннски
ешшъ.

1зъ дейностьта
на отделенията и службите при
общин. управление.
I Водно канализационно отделение.
Презъ време отъ 1 януаршй хе
11 овтонврий 1924 г.

—. А. По водопровода.
1 Направи ее новъ водопроводен*
клонъ въ квартала задъ барутния погребъ, еъ дължина 200 метра и една
градска чешма.
2. Направи ее новъ водопроводенъ
клонъ между кварталите 5 1 0 , 5 1 1 , 5 2 0 ,
. 592 и 530, на обща дължина 300 и.,
еъ две градски чешми.
3. Завършеха се каптажите ма два
та нови извора въ >Арабъ-чешме," еъ
общъ дебвтъ 1 л/сек., като ммъ ее по
строиха двЪ изворни стаи, а ведата ммъ,
чрезъ направата ва новъ тръбопроводъ
отъ 300 метра, се вля въ еъществующал водопроводъ на „Сееъ-Севкееъ:14
4. Продължи ее водопроводната мре
жа въ селището „Сесъ-Оввмееъ" еъ 4Б0
м., като се направи и една нева чешма.
5 Презъ отчетното време ее запо
чваха работите по каптажа на Аджемлерскпте извори, които работи продължаватъ още.
До сега еъ извършени
ните работи;

тамъ след

а) Чрезъ направата на 1500 метра
новъ тръбепроводъ еъ чугунени тръбм
двам. 80 м/м и всички други нуждни
съоръжения, вля ее въ главния грздсва
ьодепроводъ водата отъ извора „Чучура"
еъ 21/1 л/сек дебитъ, като ее постремха
п две чешми въ с Аджемлеръ.
б) Положи се тръбопровода на об
ща дължина 4 7 2 км. съ чугунени тръбм
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1ЬО м/м., който ще носи водата отъ из
вора въ „Мюхлюзъ-дерв" при село Аджвмлеръ до главния градени водопроводъ.
По таи линня на повия водонроводъ св
направиха и необходимите, съоръжения.
в) Прокопаха ее двата тунела за
еамит* каптажи н се зипочна техното
иззидване*
г) Прокопа се еданъ странпченъ малъкъ тунахъ, въ който се положи дре
нажа и каптажа тукъ е окончатенно за
вършенъ.
д) Лракопа ее линията на тръбо
провода за единъ страннченъ изворъ на
обща дължина 200 метра. Тукъ ех въ
постройка една изворна стая и друга съ
бирателна.
е) Прокопа ее линията на тръбо
провода зя еелото, а изкопа за резервуара и за воднаиа мрежа на самото се
ло сега ее извършва.
ж) Въ селото се работи първата
чешма отъ всичките 6 такива.
в. Започна св направата на единъ
рвзервуаръ съ 160 куб. м. вместимость
при „Шокара" за водопроводната мрежа
въ гробищата и морската градина. ТОЗЕ
разервуаръ е почти привършенъ и тая
дни ще бжде пустпата водата презъ не
го. Съ неговата направа ще ножо да се
използува делото количество вода на
шовърския изворъ, която е около 350
куб, м. на денонощие, освенъ за гроби
щата в градината, но и за н&кои ннеки
места на града.
7. Въ постройка съ ехщо така два
резерзуара въ района на електрическата
централа. Отъ тия рвзервуарй първия —
по-големия — съ вместаноеть 110 куб. а
е еткритъ и ще баде снабденъ съ спе
циална конструкция за охлаждане на
егорвщената вода, излизаща отъ моторитЬ. Презъ по-малкия резервуаръ — съ
вместимость 7 куб. а. ще минава -горе
щата вода. Отъ този резервуаръ еледъ
като ее задоволяватъ нуждите на общин
ската пералня, посредетвомъ помпи ще
св изкачва водата въ големия резерву
аръ за охлаждане и за доволствуване
моторите съ хладна вода. Съ направата
на тия режервуари ще се спести едно
значително количество градска вода.

Варненски . Общинвкя

ВввтниК!Ь

__,

Куванлака, Кемеръ-дере, Теке-караачъ,
Тракоолу, чешмата -.Росица", кръстови
щето, Планово, Шашкъпа, и Добруджан
ския кварталъ.
13. Поправиха ее повредите по
градската водопроводна мрежа въ улици
те: Сливница", "Аспарухъ",. «Преслав
ска,* „Средня-гора" и въ галерията на
пристанището.
Н. Поправиха се водопроводните
инсталации на екотобойната, черварницата и клона на фабриката на Бр. Нобелъ,
болницата „Парашкева Николау", хими
ческата лабалатория, халите въ II, III,
IV и V участ, общинското управление,
„Зала Съединение, училищата: „Ангеларий," „Сава Арабаджиевъ,' ,.Св. Клинентъ", „Антимъ I", „Сдавейковъ" и
„Апридовъ".

*"1раваца12
на 87 отъ т*хъ и приети окозчателв»
завършени съ 84 отъ т4хъ.

II Пятно-регулационно отделени!.
А. Пжтища и тостове.
1. Извърши ее шоеировката на уя
.Бургасъ" на обща квадратура 700 кг.
н , като предварително се направиха».
ждните изкопи за леглото на улицата^
ее поставиха временни бордюри и ригсли. по продължението на същата улица
се направи 50 кв. н. кърпежъ.
2. Направи се нова шоеировка 700
кв. м. на ул. Драгоманъ".
3. Поставиха ее по ул. „Сливница"
допълнитнлни риголи отъ 300 г. и. и ее
направи кърпежъ но същата улица 100
кв. м.

4. Направи ее нова улама за дъж
довната вода на пазарния нлощадъ.
5. Изчистиха св риголит* и се на
прави
шоеировката на улиците .Нишъ*,
16. Поправиха се 82 градски чеш
„Мария
Луиза", „Миладииовска*, .Вой
ми и се поставиха '12 нови канелки.
17. Поправиха се 95 пожарни и нишка," „Цариградска", „Фердинанд*',
и
спирателни кранове.
гРаковска и др. малки, поправки но,раз
18. Издадени са 123 позволителни ни части на града.
за построяване на частни водни инета6. Направиха се 3 моета въ лозята,
лации.
поправиха се двата моста въ корената
19. Приети и скачена еъ градската
градина, като на големия се смени де
водопроводна мрежа 115 частни разкло
лото дюшеме, а на външния, сеиззидиха
нения.
устоите, отвлечена отъ пороищата, по
20 Извадиха се, поправиха и из
правиха св също така двата, моста по ул.
питаха, еледъ което пакъ се поставиха
„Канадска" —..на..„Търновска" и „Вой
на ново, 46 водоиери на разни инста
нишка*. Сега се строи единъ малък
лации.
мость въ „Севъ-севмееъ".
21. Ремонтира се пазачиицата въ
7. Изработи ее подробенъ планъ за
въ района на резервуарите. Също тава
ремонтира ее и арматурната стая на ре- урегулирванвто,яа.,к§ето1й _и устройсио^то на бадащия* пазарь за добитъкъ. Плазервуара за ниската зона.
нътъ е даденъ за изпълнение отъ-тру
довото бюро подъ техническата контрола
А
Б. По канализацията.
на отделението.
* . 1. Отводиха се чешмите на уд.
„Отрахидъ" съ .Храбъръ* .•— 65.0 м.
8. Изработени еъ 4 проекта за го
каналъ, на ул. „Доспатъ* — 130 м., на лемъ мость въ морската градина; който
ул. .Македонска" — 12.0, на ул. „27 ще свързва двете части на същата. Триюлий*, до старата църква «Св. Арх. техъ проекта еъ сводови мостове, а че
Михаидъ".и на ул. .Фердинандъ- сре твъртия — железебетоненъ.
щу градината „Палестина."
9. Подъ техническото ръководство
2. Направи ее канализация въ град на отделението ее извършиха еъ вре
ските мееарски хали въ И уч. и се ска менните трудоваци изкопните работи по
чи съ градската канализация на улица улиците .Пдевенъ", „Венчанъ", ,.Руеен"
„Арда.*
ека* и пр. подробни сведения за конто
3. Поправи ее канализацията въ ще даде Трудовото Бюро. , .:
...
рибните хали.
•
15 Направиха се 3 нови грацскя
чешми.

8. Поправи се линията на главния
градски водоироводъ прм село Джпздархьой, повреда (скарване иа линията),
4. Отпушиха се затъкнатягб град
която бе причинени отъ поройния дъждъ
ски
канапи
на ул. .Крайна"1 между „Асе
на 30 авгуетъ н. г.
нова" и „Франга* и на ул. «Нишка- съ
9. Отъ същия пороенъ дъждъ при .Балканска-.
чиненото скъсване на воеопровода за
5. Направиха ее 3 улични утеци,
,Свеъ-еевмееъ" при Доаузъ-дере" бе
ул.
"Бургасъ*.
I
по
поправено и въ последствие поетроено
необхоеимото съоръжениз за предотвра
6. Почистиха се 724 улични утоци,
тяване на втора такава еввнтуалноеть,
117 шахти, 27 ревизионни кладенци и
10. Построени съдве неви подпор 8 шибъри.
ни стени на опасни места по главния
7. Почисти се 6 пхти устието на
аодопроводъ пра с. Руеларъ п с Ад- главния прнстанищенъ колекторъ.
жемдеръ.
8. Поставиха се нови капаци на 68
11. Поправи се скъсания водопро съединителни и ревизионни шахти.
водъ отъ поройния дъждъ на 30 авгуетъ
9. Издадоха св 89 позволителни
н. г. за екотобойната.
билети за постройка на частни инстала
12 Поправиха се старите водопро ция и свързването виъ съ градекия ка
води и чешма въ околностите на града: налъ.
Подъ Джанаваръ тепе, Франгвнския пъть,
10. Дадено е линия за постройката

Б. Регулация-

1. Измериха се всички къши ноетрое
ни върху заграбените неета между тур
ските гробища и ул. „Ватова". По тоз»
начинъ. общината довърши снимката
на веички заграбени места южно отъ
Добришкото шосе до Памучната фабрика
и. „Кадаръ-баба* за да може презъ зим
ния сезоиъ да приготви пъленъ регула
ционен ь планъ на тази часть отъ града.
2. Измериха ее всички постройки на
Добруджанската махала, (кварталите на
бежанците).
3. Разшири ее лрвангулачната мре
жа всички оси на новите квартали око
ло Търговското училище, болницата, **'
зарийте и раздадените м*ета на бе
жанците между канала и лозята „Руг'и/
4. Направи се пълна подробна енимка на местото между гарата, приставя-
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щето, „Сееъ-еввнесъ- и ..Кьошкъ-бааларъ
като се приготви плана за бхдащия рай
он* на пристанището и индустриалния
ввврталъ.
б. Ннправн се допълнителна под
робна снимка иаседището „Свсъ-севнесъ"
заедно съ новите постройки еъ което ще
ее улесни презъ зимния сезонъ работата
по изработване общъ регулационенъ
пданъ на схшото селище
6. Трасираха се осовите кръсто
вища на новите квартали за бежанците
като първоразряднитЬ осози кръстови,впща се замениха еъ специални каивнни
знаци.

Ь^арненекн Общинска Веетникъ
ването на плана еъ повит* застроени
постройки д а приготви регулационенъ
нроектъ за улиците въ тази часть на
града
9. Определени съ строителни лпнвп !
за нови постройка въ централната часть |
на града 187 парцела, а въ окрайвлнините на града 167 парцела.
10. Комасията по чл. 27 отъ зако
на за благоустройството е имала 6 пати
заседания като е разгледала 44 иреннеки.
11. Въ отделението съ поеткпали
5868 молби отъ разенъ регулационенъ
характеръ.

12. Издадени съ 371 скици за ча
7. Приеха ее отъ специалната ко
мисия но чл. 9 отъ закона за благоу стни имоти отъ които еъ иостъпили
стройството и отъ общинския съветъ съ: еума 50,750 дева.
решение № 115/924 г. следните регу
1П. Архитектурно отделение.
лационни преписки:
а) По отчуждаване частните имоти
въ кб. № 1, като същия кварталъ се:
разд*ли съ една улица на две части отъ;
които едната ее звпазва за общинска
полза, а другата за държавна и окржжна полза. Съ това ее целеше да се за
пазятъ места за бвдащите постройки
нуждни за общината, постоянната коми
сия и държавата

1. Довърши ее реставрирането на
турската чешма въ морската градина и
се направи ограда около нея.
2. Препокри се, като се заздрави и
покривната конструкция на сградата въ
българските гробища.
. 3. Направиха се редъ поправки въ
общинските здания на халите (рибни и
мееареки) скотобойната, пожарната ко
манда и др

Странлца 3
градката екотобойна е иеклано: 212 гла
ви волове, дали 30713 вгр. месо, 6 вол
ски бикове - Ю60 кгр., 296 крави —
29034 кгр, 113 телета - 7441 кгр.
13К биволи — 23131 кгр. 1 биволски
бакъ —100 кгр. 64 биволица — 8 0 0 0
кгр., 24 малачета — 1737 кгр., 1548
овни - 2 4 0 0 0 кгр., 1866 овци 20042
кгр., 8 пърча —104 кгр., 995 хеза —
14720 кгр., 68 агнета - 631 кгр,, 6
ярета—49 кгр., 105 свини —9778 кгр.
Уничтожвпо: отъ охтика 3 вола а
1 крава, отъ тежка желтоница, 1 овца
и 2 кози, отъ мършавость 1 яре.

Пожарната команда,
Пожари презъ изтеклата седмица не
е имало
За храна на добитъка е изразход
вано 1022 вгр. ечемикъ и 2080 кгр.
слама.
Общ. библиотека.
Презъ отчетната седмица библиоте
ката е посетена отъ 142 четци. На 78
души еж дадени за домашно четене 126
книги, 100 по белетриетика, 12 научим
и 16 списания. Прибрани обратно 111
книги.

б) Изменение на часть отъ двор.
Финансово отделение
регулация на кв. № 160.
4. Изработи ее планъ за конюшна
(Финансови агенти).
в) Изменение уличната регулация за 3 жлебца на окр. жлебцова станция,
Постъпленията отъ финансовите аген
накв. №-«496 и 509, като се групи-, а временна конюшна ее построи въ дво
ти за време отъ 10 до 25 Октомври т. г.
ратъ въ едно и ее еъздава единъ квар ра на пожарната команда.
1) Отъ недобори за сле
талъ за застрояване на църква.
6. Въ отделението еъ постъпили и ти години
220,483*45 лв.
г) По изменение уличната регула надлежно утвърдени 325 планове зи но
2) Текущи
334,806-47 „
ция на линии 7. и 9 въ IV уч., което: ви пеетройки.
Всичко 555,289*92 лв.
еТ *о*тм~еТ1иТГ се" остави "регулациятаГ ут-- " " Издадени сь позволителни билети
Горните постъпления ее разпрзвърдена презъ 1903 г. както е остана-: за строежъ на нови сгради 283. За по лятъ тава:
,л»га часть да същите улици южно отъ: стройки и надстройки - - 293 и за ре
1) Падареко право 10,740*15 лв.
ул. „Бенковека"1.**
монти 407.
'
2) Цоземленъ данъкъ 1,130 80 „
315 20 „
7. За неразрешени етроежи и дру 3) Измерване
д) Изменение на часть отъ дворищ
4)
Сметь
201,817
55 „
ги
нарушения
на
закона
за
благоустрой
ната регулация въ кв. № Ми 177, 206!
5)
Общински
налогъ
по
ството, съ съставени 520 акта, отъ кои
л 2681
1 лв. на кгр. тютюнъ 100,000 ,
е) Изменение регулацията на при то 240 иматъ издадени и постановления.
6)
Общин.
налогъ по 50 ст.
морската градина като ее включатъ къмъ
8. Боааеията по чл. 44 отъ закона
върху
тютюните
8499 „
нея всички чаетни имоти лежащи на югъ за благоустройството е освидетелствала
7)
Общии.
налогъ
върху
отъ ул. „Фердинандъ*. " •
като грозящи 6 сгради въ разни части
виното и джибрите 10,157 80 ,
• * ж) Отпуекане м4ето на Ловното д-во на града.
8) Общин. налогъ върху не"Соколъ" до гробищата и морския брегъ,
паввраните тротуари
2,29*5 ,,
Общинска житна борса.
като това, место ее запази за общински
9) Ьаемъ на общин. места 39,860 „
Отъ 1 януарий до 25 октомврий 10) Глоби по заповеди и
нужди, а на Ловното дружеетво ще се
определи ново место за ловепъ доъъ за 1924 г. на общинската житна борса еъ
постановления
. 3,540 „
едно еъ епортнйт* дружества при опре били докарани коли: съ жито 5068, ече- 11) Такси отъ вннемотогр. 11,772 ,
деляне бъдащь площь за тия дружества микъ 913, кукурузъ 2624, овесъ 437, 12) Такси отъ издадена
просо 51, бобъ 2063, ръжъ 303, рани
въ града.
удостоверения
18,317 „
ца 10, леща 137. фий 46, нохутъ 37. 13) Такси отъ гробове в
в) Изменение, на чаеть отъ регула
Отъ мостри събрано: жито 570 крикатафалсата
5,412*50 „
цията на бвздомившкитЬ квартали № №• ни, ечмикъ 160 крини, кукурузъ 250
4,665 »
582, 583 и 653.
крини, просо 4 криии, боръ 3000 кгр., 14) Отъ продажба цветя
16;
5%
бюджетно
увеаич.
8.836*10
.
и) За изменение профила на ул рапица 20 крг. леща 195 кгр. нохутъ
16)
Отъ
връвпина
99,825
„
.Вдадиелавъ* и яЦарь Борисъ* като на 30 клр.
№вт4 улици ее установи тротоарите да
9,776 30 „
З а б е л е ж к а , овеса и фия мина- 17) Такси за постройки
бъдатъ по 4 метра ширина безъ вредни ватъ въ ечемика и ръжьта въ житото. 18) Отъ санитарни и др.
книги
900 „
алеи. Съ това ее целеше да се улесни
Цените еъ ее движили на 100 кгр.
Движението ида ее поетигнв значителна жито 635—815 лв., ечемикъ 540—644
19) Кринина
9,568 ,
вкономия за. общината при бъдащвто хмъ лв., кукурузъ 420—486 лв., овесъ 421
20) Капално право
1,496 „
инеталирване еъ водопроводни, канализа
—492 лв. просо 8 7 5 - 4 1 0 лв., бобъ 21) Кариерно нраво
965*60 ,
ционни и електрически мрежи.
160 „
885—961 лв., ръжь 504—672 лв. ра 22) Анализа
6,400 „
8. Прие «е ликвидацията но пред пица 482 лв., фий 4 7 3 - 5 0 0 лв, леща 23) Такса за слугини
приятието по измерване курортната чаеть, 516—711 лв., ноутъ 945—970 лв.
24) Отъ патента
2,973 ,
като ее откупятъ представените отъ
Ветеринарно отделение.
Отъ недоборите най-гол*мата еума
предприемача планове. Съ това ее дава
Презъ септември! м-цъ 1924 г. въ 193,197 лева е отъ ем$тьта.
•ьзможноеть на общината, еледъ попъл-1
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Но решение на общин. съввтъ отъ
заседанието му на 17 того, назначенъ в
Д-ръ Ал. Отатедовъ, отъ гр. Варна, за
общински амбулаторенъ лекарь, на место
вакантни, считано отъ деня на встъп
ването му въ длъжноеть.
— 00—

ЗАПОВЕДЬ
№ 134
гр Варна, 16 октомври 1924 год.
§ 16
Предъ видъ, че децата на много
граждани (ученици и по-възрастни), възползвани отъ ограничения надзоръ върху
общин. градини и посадените взъ гра
дските улици дръвчета, си позволяватъ
^а се катерятъ по. техъ, като кършатъ
клончетата и съ това повреждатъ тия
тъй ценни за гражданството разстенвя
(липи, орехи, черници и пр). Възъ ос
нова на чл. 64 и 65 отъ закона за
градските общини,

Заповедвамъ
1) Всичка граждани, родители надеца, да предупредятъ тия последните
да не увреждатъ дръвчетата, насадени
изъ градските улици и градини, като
имъ обаснатъ, колко е пакостна такава
техаа постъпка.
2) За всички констатирани повреж
дания на дръвчетата и храсти отъ деца
родителите на същите ще бъдатъ гло
бявани съ максимума глоба въ полза на
общинската каса.
Кметъ: П. Стояновъ.
Варненско Град. Оощин Уиравление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 25352

№ 25351
гр. Варна, 8 октомврий 1924 г.
На тридесети първи присътственъ
день отъ пуликуване настоящето въ Дър.
вестникъ въ Варненското окржжно фи
нансово управление ще се произведе
тър.ъ еъ явна конкуренция отъ 10 до
11 часа иредд обедъ за доставката на
4000 броя саксии нуждни за общински
те цветни градини. Приблизителната
стойность 5000 лева. Залогъ 1 0 % въ
банково удостоверение и документи еъглаено закона за бюджета отчетностьта
и нрндприятията. Всички разноски по до
ставката и обгербване тържните книжа
за сметка на доставчика.

гр. Варна, 13 октомврий 1^24 г.
Въ допълнение на обявление ^
22261 отъ 9 септемврий т. г., публикт.
вано въ Държавенъ вестникъ брой Д
146 отъ 29 септемврий т. г., обявява се
на интересующите се, че на 1 декември!
т. г., въ помещението на Варненското
окръжно финансово уиравление ще св
произведе търгъ еъ тайна конкуренцц
до 4 часа следъ обедъ, за доставката на
1530 сухи скоростни и 5 другъ типъ в0.
допера отъ различна големина за част
ните водомерни инсталации въ гр. Варна,
Приблизителната стойность е 1,842,000
лева. Залогъ 1 % етъ девизната етойноеть 18 400 лева въ банково удосто
верение; следъ като се възложи достав
ката на конкурента, последния донася
залогъ още 4%. Изиснатъ ев всички до
куненти, съгласно закона за бюджета, от
четностьта и предприятията и поемвий
условия.
Разноските за заверяването дого
вора за публикация и всички други »
емзтва на предприемача.
Отъ Общ. Управление.
Варненско Град. Общин. Управлвш

ОБЯВЛЕНИЕ
М 25757

п. Кметъ: Б. Върбановъ.
п. Оекретарь: П. Димитровъ.

Варненско Град. Общин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 27045
гр. Варна, 27 октомврий 1924 г.
Варненското градско общинско уп
равление известява на интересующате се
че на 5 ноемврий т. г. отъ 9 часа предъ
пладне въ помещението на Варненското
окрхжно финансово управление що се
произведе търгъ за отдаване на пред
приемачъ по доброволно съгласие чрезъ
пазаряване отпечатването афиши потреб
ни на Варненския градеки общински театъръ за време отъ 1 априлъ 1924 г.
до 31 мартъ 1925 год.

гр. .Варна, 13 октомврий 1924 г.
На еденидееетия приеътственъ донь
отъ публикуване настоящето въ Държа!ния вестникъ, въ помещението на Вари.
окр&жно финансово управление, ще се
произведе търгъ еъ тайна конкуренция,
до 10 чаеа преди обедъ, за отдаване на
предприемачр печатането на разни кни
жа и бележки за срокъ отъ 1 април»
1924 г. до 31 мартъ 1925 г. за нуж
дите на общинското управление. Приб
лизителната стойность' на предприятията
е 100,000 лева. Залогъ 10% въ бан
ково удостоверение. Документи съгласно
закона за бюджета, отчетностьта и пред
приятията.
п. Кметъ: Б. Басановъп. Оекретарь: П. Димитровъ.

Общиешта пералня
8а време отъ 15Сеп. до 15 Октомври т.г

Приблизителна стойность 10,000 лв.
Залогъ 10% въ банково удостоверение.
Всички разноски по настоящето: публи
кацна, гербъ и пр. е* за смйтка на
предприемача.

Дата

Октом.
п Кметъ: Б. Басанъ.
>
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п. Оекретарь. П. Димнтровъ.

гр. Варна, I октомврий 1924 го.
Е% допълнение на обявление № 23957
отъ 23 м. п.'публикувано въ Държавнпя,
вестникъ брой 149 отъ 2 того, обявява
Св на интврееующвт*, че на 3 ноемврий
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1 ВОЙНИЦИ

ХРОНИКА

ОБЯВЛЕНИЕ

Граждани

ОБЯВЛЕНИЕ

Варненско Град. Общин. Управление

Изпрани
безплатно
парчета

т. г. отъ 10 до 10 часа предъ обедъ
въ помещението на Варневското окръжно
За време отъ 20 до 26 октомврий финансово управление ще се произведе
то е регистрирало:
търгъ съ явна конкуренция за отдаване
Раждания: 18 мхае, 14 жени, всич на предприеначъ събирането такеи отъ
ко 32. Българи 28, турци 2, арменци 2 лепене на нвелужебни обявления за вре
ме отъ сключване договора до 31 мартъ
Умирания: мъже 14, жени 11, всич
1926 год. Приблизителна годишна етойко 25. Българи 18, турци 5 евреи 1 п
ноеть 20,00 лева. Залогъ 10% в ъ б а н '
арменци 1.
ково удостоверение и документи съглас
Женидби: 19 — 7 българи, 9 тур но закона за бюджета^ отчетностьта и
ци и 3 арменски.
предприятията. . Преселвания: 23 домакинства, съ
п. Кметъ: Б. Върбановъ.
54 члена, мчзге 27, жени 27. По нап. Оекретарь: П. Димитровъ.
роднееть: българи 42, арменци, 6 ев
рей, 2 руеи 4. По поданство: 49 бъл
гари,' 2 руско и 1 гръцко.
Изселвания: 2 домакинства отъ 2 Варненско Грвд. Общин Управление
члена 1 бълг. и 1 евр., бълг. под.

Статистическо отделение.

Присжствующи
лица

Брой 119

•

,

.

•

.•

— • ,_ ':

18664 —

—

-г

