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Варна, 3 Май 1922 г.

Год. XXXI.

НЕНСКИ
И з д а в а

ЗВа.тр^1€>лЕЕотк.а,1*а, Г р а д с к а

О б щ и н а .

ИЗЛИЗА ВСЕКА СРЯДА.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:

Абонамент 60 лева годишно.

Официални: ва дума по 1 лев; ааглавие, дата и
подпис по 3 лева.

Един брой 1 лев.
Частни; ва дума по 1 лева, а на кв. см. по ГбО лн.
Всичко що се отнася за веетника, да се ивпраща
до редакцията, кметството — Варна.

ФИЦИАЛЕН ОТДЕЛ.
Административни.

С заповед от 25 април т. г. под
№ 447 новоизбрания кмет, Г-н Инже
нер З . Бръчков обявя встъпването си
в длжжност.
При напущане длъжноста си, бив
шия кмет, Г-н Т. Атанасов издаде сле
дующата заповед № 446, 28 април
1922 г.:
* Вследствие приемането оставката
ми от общинския съвет в заседанието
му на 22 того вечерта, днес напущам
^ръководевието делата на общината.
"- --До този случайТ йтб^предавам" на
новоизбраниЗ киетТ. Зл. Бръчков" управлението на общинските дела, за
длжжност считам да поблагодаря най
първо на помощниците си. за оказа
ното от тек ценно съдействие при
изпълнение на трудната задача, ежс
която общинския съвет ме беше на
товарил. Благодаря схщо и на всички
чиновници и служащи при общината
за положений от тех труд при извър
шването на службата им, със която
се услужва на интересите на граж
данството,
Пожелавам за в бждаще ползотво,рна дейност на всички.
Кмет; (под.) Т. АТАНАСОВ.
С заповед от 27 април т. г. № 450,
§ 8, новоизбрания кмет разпредели
длъжностите и работите в общинск.
управление между себе си и помощ
ниците си, както следва:
На основание чл. 71 от закона за
градските общини,, вжзлагаи на г. г.
Помощниците си да завеждат следни
те служби при общината:
I. КМЕТА:
1) Разпоредител на бюджета; 2)
Дирекцията на техническите служби;
(пътно, водно, канализационно, елек
трическо отделения); 3) Общинската
техническа работилница; 4) Трудово
то бюро; 5) Училищата; и, 6) Жили
щната комисия.
II. Пом. Кмета Г. Михайлов:
1) Финансово отделение: а) каса,
С) Контролата и в) такси, берии и недобори; 2) Газово влагалище; д) жи
тна борса; е) Общински стол; ж) Об
щински магазин; з) Общински имоти:

(гори, зеленчукови и цветни градини,
разсадници, пасбища, ниви и ли вади,
общински гробища); и) Общинското
домакинство"; к) азпхлнение задълже
нията на общината по всички фис
кални закона; л) Общинските търгове;
м) Реквизицията; н) Общински склад
за дърва.
III. !1ом. Кмета От. Фтичев:
1) Санитарно отделение; а) Общи
нска болница; б) Химическа лабора
тория; в) дезинфекционна служба; г)
общинска аптека; д) общински учас
тъкови лаборатории.
2) Ветеринарно отделение: а) Скотобоина; б) ветеринарнаШбушгорвя;
в) интизапски свидетелства за собственност и епизотията.
#
8) ОъдебноЛитературно -инфор
мационно отделение: а) адвокатура;
б) бюро за изпълнение съдебните ре
щения; в) общинска библиотека; г) об
щински театр и д) общински вестник.
IV. Пом- Кмета А Леонкиев:
1) Административно отделение: а)
Секретариата; б) комисарията; в) гра
да и предградието „Сес-Оевмес"; в)
статистиката; г) Лозарното отделение;
д), пожарната команда; е) нощната
стража; ж) архивата; з) регистрату
рата на секретарията.
Заповедта № 846 от 10. XII.
921 год. се отменява.
С сжщата заповед, § 4, се наре
жда следующия ред в канцеларското
деловодство:
Разпечатването на получавяните
чрез пощата и телеграфа писма и за
напред остава да се извършва, както
е било до сега, а именно от Помощ.
Кмета А Леонкиев.
Всички постъпвающи в общин
ското управление книжа, се получават
от регистратора при секретарията и
се предават веднага на секретаря.
Последния със специални печати
отбелязва върху самите преписки,
според техния характер, отделението,
в което следва да бъдат изпращани,
със поредните ЛЗ-ра по специален аз
бучен указател.
.
*
Така разпределените преписки се
зарегастроват в регистрите на отде
ленията. 1) Секретариата, 2) финан
совото отделение, 3) дирекцията за
техническите служби, 4) санитарно

За I или II страница — удвоено.

отделение, 5) ветеринарно отделение,
и 6) съдебно-литературно и инфор-мационно отделение.
След регистрацията на преписки
те, същите се предават на респектив-4
ните началници на споменатите от
деления, които СА длжни бързо да
ги проучват и да дават върху тех
писменно мнението си- С проучените
преписки началниците, или заместни
ците им, се явяват на личен доклад
при кмета или помощниците чу, към
които отделенията му съ причислени,
съгласно § 3 от заповедтаг
В регистратурите на отделенията
.ще се водят еаециалпи сравочни кни
ги за движениетс на заведените пре
писки и предаването им в други от
деления да става е разносни книги
срещу подписи; та, по тоя начин, ще"
може да се знае всеки момент, коя
преписка къде се намира.
С сжщата заповед, § 2, се заповедва на г. г. началниците на отде
ленията да определят часове за при
емане на посетителите граждани и
за даване разни справки, като по-ва
жните такива се дават само по техно
разрешение. Останалото работно вре
ме да се използува за изучване на
всички преписки и общински стопан
ски въпроси.
Наредба. Кмета приема посетите
ли от 41/а до 6 часа после обед, а
помощниците — от 1072 до 12 часа
преди обед.
.
За подписване всички книжа, из
дадени от общ. управление, ежедне
вно се определя по ред един от по
мощниците на кмета, името на когото
се обявява отделно.
За класиране на чиновниците и
служащите при общината, с заповед
№ 433 от 13 април, е назначена ко
мисия в състав: Подконтролйора при
общинската каса Т.. Тодоров — за
председател и членове: х. Коста Ива
нов, секретаря на общ. управление и
Г- Кандиларов — общ. чиновник.
— На сноро ще бъде свикан об
щинския съвет на изванредна сесия
за разглеждане висящите въпроси, с
разглеждането на които не можа да
се успее в последните извънредна и
редовна сесии. ,
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БЮДЖЕТНИ
От 1 април 1921 год. до 31 март
1922 на приход по бюджета за 1921/22
год. ех постъпили 19,832,52954 лева.
Изразходвано е 19,260,738-72 лева.
Остатък 571,78082 лева.
Горния остатък е изразходван по
авансови разписки срещу заплати и добавочви възнаграждения на чиновници и
служащи при общ. управление за мина
ло време, както и за други иекоа неивбегни задължения на общината.
Отпущането на суми по авансови
разписки за напред се забранява (запо
вед на кмета от 26 април т: г. № 449).
По значителните постъпления са от
електричеството, водопроводно и канално
право, а голяма част от разходите е за
заплати и добавъчно възнаграждение.
Очевидно е, че па приход е постъпило едва половината от това, което е
утвърдено по бюджета.
При това, ето какво има н да се длъ*жи към 1 май т. г.
1) Разноски от повишение заплати и доба
въчно възнаграждение от1.Х. 1919 год.
до 31.УП. 1921 г. лева . . .819,260
2) Остатък от заплатите за
ноември 1921 год.
168,910
3) Остатък от занлатите за
март 1922 година.
386,610
4) За заплати за април 1922 г. 850-190
5) Незаплатени надвици за
октомври и ноември 1921 г.
170000
6) Дълг кай управлението на
държа в. и на гарантираните
от държавата заеми
3040000
7) Дълг към ^Банка за На
роден Кредит", (задължение на
общ. магазин от^1920/21 г.) 1010000
8) Дълг към Земледел. банка
(фонд за строене учядища)
918000
9) Задължения към частни ,
лица и учреждения по бюдже
та за 1920 г.
334000
10) Задължения вжм гражда
ни за отчуждените им сгради
107700
11) Дълг към държавното съ
кровище за акциз и енизотич.
вржхшша
128820
12) 10°/о от постъпилия при
ход от интизан за Варпен.
овр. пост. комисия
25000
13) 1% от псета пилите ре
довни приходи зл- пеневонен фонд при избор, учре
ждения,
143000
14) Задължения към частни
лица предприемачи през 1921
210000
15) Задължения към Д. С.
Г. 0. П. (изхранване на бед
ното население през 1920 г.) 1676000
16) Задължения към бъл гар.
учил. настоятелство
1780300
17) Към Балканска банка.
(Гюлмезов Сие Калоянов)
1100000
18) Към банка „Отечество"
•
ва газМл
489700
19) Останали задължения за
дълг но бюджета-за 1921 г.
589500
20) Задължения непредвиде
ни по бюджета за 1921 г.
109000
Вснчко дългове л.
14,055,030
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2) От. Българ. Нар. Банка,
Вар. влон
5,196-50
3). Ог Варпен. Митница
12,338-35
4) „ Вари. Пристан. Управл. 18999-20
5) „ Вари. Окр. Затвор
19,410-50
6) ,, Варн. Окр. Снропитал. 21,795*30
7) ,, Варн". Окр. Пост. Комисия 2149*50
8) „ Варн.'Овр Управление
5570-60
9) „ Вар. окр. фин. управл.
водна такса 3036 канал.
пр°во 3000 л. елек. осв.
4087*60
10) Ог Варпен Градоначал/
водна такса канал, нраао
1600 л. елек. оса.11116-85
11) Ог Вариен. окр. сад
2*395*&0
12) Ог Варнен. Митронолия
водна такса 190'50 канал.
право 10,500 л. електр.
2,128 50
13) Ог Военния Клуб водяа о
такса 1124-75 канал, право
14,868, елекгр.
9,067
14) От II Варнен. мнровн
съдия . електр.
14,62ГЮ
15) От Държав. Мар. бол
ница, водаа так. 134556 ка
нал. право 20000, електр. 341,093.50
16) Ог Варя. акц уяравл.
канал, право 3000, електр. 10,201*95
17) От Д-во „Майка1'
3,879-55
18) Ог Добруджан. част. пан. 29,000-00
19) Ог Пансиона на Девич.
гимназия, канал, право 45000, 1291-40
20) От Телегр. пощ. станция 2128-50
21) ,, Вар. сея окол. усрав. 4,55 5-50
22) ,-,' Вар. мъж гини аз.
водяз так 128720, кана,/.
право 15000
23) От Флота водна такса
9801505
44) От -Казармите •• на'-8'п..полк водна такса 4116'00
25) Ог Д-во „Изида" Со
фия война такса 97232'50

милее за своята община и който не бя
желал тя да дойде окончателно до црагя на бапкрутството.
В сегашното тежко финансово поло
жение на общината, всеки постъпил в
общинската каса лев е добре дошел.
Нека се незабрав-ь от Варненското
гражданство, че липсата на парични
средства и то при положението, че би
ха могли да постъпят във възможен
размер от длъжниците, паралезирва всич
ки добри намерения н уничтожава тол
кова полаган труд от страна на общин
ските управници за благосъстоянието на
общината. А благосъстоянието на общи
ната, е лоста за благосъстоянието и на
гражданството.

Всичко: водна танца- 339,563

1. За напред прясната риба, която
се продава в града на гражданите, да
се продава с една печалба от 2 0 % вър
ху покупната цена от рибното тържище.
2. Нареждам: от страна на община
та да има контрола, която да се ивпълнява от специален общински чиновник
от общинската ветеринарна служба, кой
то да присътствува на търговете за ри-'
ба в рибното тържище и да следи за
цената на продаваната там риба, като
всеки ден да съставлява бюлетин, в кой
то да вписва цената, на която е купена
рибата от рибното тържище н цената,
иа която трябва да се продава в рибни
те халп, или другаде по дюгените, къде
то е позволено продажбата- на такава,
пресметната върху позволената печалба
- 20 в /о. По едиа евземидяр от бюлетина
задължавам да се поставя на видно мес
то във всява продаввица на риба.
На санитарно-ветервнарните общинс
ки власти и п-дицейски органи в града
възлагам строго да следят за изпълне
нието на настоящата ни заповед.

канал, право 112,968 елект. 540707-40
или общо 993,238*40 лева.
Като на вероятни постъпления се
гледа Й ва следующите- пера по изтекли
бюджетни упражнения:
1) Ог надпис.! (вивестки)
100,000
300,000
2) „. смет
;'-'.•
• 3) ,," недобори от разпи про
600,000
изхождения
65,000
4) Ог изпълнителни лиегозе
1,065,000
Всичко
Ог продажбата* на местата при тър
говското училище се очаква една сума
от 803,228-50 лева.
От таксите за сметта, по . определя
нето ва които отредените комисии дея' телно работят и скоро ще привършат
работата си, след 1коетб ще последва и
самото облагане, се очаква • да постъпи
една сума повече от 2,000,000 лв.
. Но с всичко това не могат да се
задоволят толкова наздрелите я належа
щи нуждн на общината. Финансовото по
ложение на последната е извънредно те
жко. В нейната каса не.може да се за
държи никаква наличност пред зеющите
й нужди и задължения.,
Общинското управление апелира към
Варненските граждани — данъкоплатци
и длъжници, конто, влизайки в тежкото
и критическо финансово положение на
Срещу горните задължения на об- > общината, да й се нритекат на помощ
щината ето какви постъпления се очакват:
чрез незабавното внисане на длъжнмото
1) От Варненската гара за електр.
й, Това ще бъде добре изпълнен дътг
осветление
19,688 50
от всеки Варненски гражданин, който

По прехраната

на

населението.

Следующата заповед е издадена, относи
телно цената на преспата рнба.
3 А П О В Е Д
Л6.' 4 4 4 - .
Варка, 21 Април 1922 год.

•

§ 8
Подписаният Ст. Фгичев, Зам. Кме
та на Варнен. Град. Общ., като взех
пред вид: 1. че със цената на прясна
та риба, която се продава в града, се
спекулира тзърде много и със това се
предизвиква негудуванието на граждан*те; 2. че комиенята, назначена да проу
чи въпроса за цената на рибата, е из
казала мнение: да се нормира продаж
ната цена на послетнята; ва основание
чл."'64' от закона за градските общини^
3 А, П О В Я Д В А М :

~ ЗАМ. КМЕТ: (подп.) Ст. Фтичев.

Статистичесно-информационни.
Движение на населението.
Ог 1 февруари до 1 май т. г. в
общината еж регистрирани:
Раждания: 886, от които 209 мж•жки и 177 женски; 3 мъжки мъртво
родени. :
«
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Уиирания: 385, от които 181 мъж
ки и 154 женски.

Санитарно отделение.

Женидби 117.
Преселени: 529 человека, от които
303 от вътрешноста на царството, 69
от Македония, 127 от Добруджа и 30
от разни иеетаИзселени:45 человека.

Бюлетин за движението на зар;
заразителните болести въ града.

На Варненското житно тържище
от 25 до 30 &прил т. г. съ продадени
28 кола жито, по 615.60 лв. 100-х
клг. при средня цена на хектол: 461.75
лв. 1 кола мисир по 400 лв. 100-х
клг; при средня цена на хектол. 300
лева и 1 кола боб до 380 л. 100-х кл.
На рибното тжржкще в Варна от
21 до 30 април т. г. е продадено ри
ба, както следва: калкан 18119 клг.;
трицона 3865 клг.; сребърна 2325 кл.;
кая 325 кл., харип 1074 кл., леврек
28 кл., карагйози 6873 броя и скомрии 5018 броя.
Продажната цева, с прибавката
от 2 0 % печалба, съгласно заповедта
Д? 444 , е била:
Калкана—между 12 и 18 лв. кл.
трицоната — между 25 и 28 лв. ,
сребърната — между 8 и 12 лв, „
каята—между 22-30 лв, харипа—ме
жду. 17-25 лв. леврека—между 61-62
лева; карагиозите—между 7 и 15 ле
ва парчето и скумриите—между 1 5 0
— Г60 лв. парчето.

Из дейноста на отделенията и
-^службите при общ. управление.
Електрическо отделение, за време
от 16 до 22 Април т. г.
Скачени 7 нови й допълнителни ин
сталации. Изваршеяи проверки и поп
равки на градската мрежа. Проверени
са и са поставени 10 електромери на
безелектромерни инсталации. Направени
са проверки на. ламбите и свещите ь до, мовете на 8 клиенти.

Електрическа централа, за сащото
време. Изработени са 8370 киловат —
часа електрическа енергия, за добиване
то. на която са израсходвапи 3656 лит
ри газйол.
-.'..-

Общинската техническа работилия«
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• Варненски Общински Вестник

ца, за време от 1 до 15 Април т. г.
Извжршена работа за общински нужди на стойност 32167 дева и частна работа — разбичване дарвен строителен
материал — за 407*88 лв.
По-важните работи са: ремонтиране
и боядисване голямия децниал в градската скотобойна -— 16000 лева, ремон-;?
тиране общ. фаетон — 3000 лева.
• Расходи: за заплата на работници
17416 лева и за покупка на разни ма-терияли— 2333-30 лв.
^

}
Общинската пералня и дезинфекI ционна станция, за време от 7; до, 27,
; Април т. г.
•-<•.-.-..
Лералнята: направени са носещення
от 2952 человева и са изпрани 17414
броя разни вещи.

; Дезинфекционната станция: дезинфектирано 223 человека, 1673 броя ве-;
щи и 13 стаи.
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Април месец т. г.
1. Издадени 120 позволителни биле
та, от които: за нови постройки 21, за
постройки до 24 ки. м. — .31 и за ре
монт 68.
2. Поставени 150 кабини за студе
ните морски бани.
,3. Направена 90 пог. мет. каменна
оград8, с железни иармаклаци на мор
ската градина по ул. .Приморска.''
Общинския Лозов разсадник, през
Април м, т. г.
Прекоаани са таблиците }1& № 2, 5,
6, -7. 16. 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26,
27 и 28. Реголванн ей" таТХтЩИте~Я; '№
-1, 2, 7 н 21. Донесени са от гората
942 вола за маточпика," от конто 437
габрови и 505 дабови и 72.оградни ко- •
лове, дабови, които са обелиха и обго
риха. Премести се оградата на долния
разсадник, според широчината на улица
„Тракийска", като се забиха 110 кол.
Почистена и е изназана канцеларията.Порязана е и прекопава раклипата. Про
копан е живия плет около оградата. Пре
хвърлен е песака в хранилището. Ора
ни са таблиците 4, 5, 16 и 22. Унравени са синорите на таблици 2.1 н 27.
Поставени са на стратифицирапе 10300
второкласни резници, които са и вкоре
нени в 36 почера. Изрезана е мавлурат.а, от която е ..получено 3000 резника,
които са атратифицираха и укоренпха.
Засян е фия в долния разсадник. Обел
ват се и обгарят получените от пожар
ната команда 1100 кола за маточника.
Направена е градина пред канцеларията.
Горната работа е извжршена с 4 ду
ши постоянни работници, 59 надничари
и 35 трудоваци.

Ветеринарното отделение, за време

58
16
8-

1.1.922
я
»

5
ват аесни консерви и 24 такива на об
щинските хали.
Прегледана и проверена всичката за"
продаване риба- в рибното таржище. Ог
нея е унищожена: калкан 95 броя 200
кгр. и ватос 6 кгр., като негодна за
консумация. .
Унищожено е: 8 броя херинги и 70
кгр. бруто хамсия като разложени и не
годна за консумация.
Проверено е 9480 литра пресно .
млеко, от което е унищожено 5 литра
уводнено млеко на двама мдеконродавачи,
които са представени за глобяване. Взе
ти са 4 млечни цробн за химически анализ, от които 2 се указаха разредени
с вода, ,а другите 2 са нормални. Сто*
паните на узоднепото млеко се предста
виха на глобяване.
Прегледани са всачкя продукти ог
животински произход, внесени в града.
Проверени са всички хранителни про
дукти от животински произход, изнесени
на местни» назар.
Прегледани и издадени свидетелства
за ЕЗНОС в ватрешността на царството:
150 кгр. пушена сланина, 150 кгр. со
лена сланина, 50 кгр. салам, 50 кгр,
шунка, 15 кгр. бахур, 10 кгр. пача,
223 броя сухи безеолни агнешки кожи,
27 броя мокро солени биволски кожи,
120 броя сухи солени овчи кожи и 303
броя мокро солени волски кожи.
Прегледани и издадени свидетелства
за износ ван от пределите на царството:,
за Марсилия — 60 кгр. кайсер паетарна
и 15 кгр. луканки.
Унищожен е 1 сашш кон.
Убити са 2 бесни кучета и ухапа
ните ог тях 4 кучета. Отровени са 5
скитающи безстоцански кучета.
Изпратени са на антирабачно леку
ване в София 4 лица, ухапани от бес
ните кучета.
Лекуван е всичкия заболял общински'
добитжк.
ч

от 24 IV 1922 год. до 30 ГУ 1922
година включително.
През изтеклата седмица в градската
у
скотобойна е изклан следния добитак:
71 глави едр рогат добитък дал 10713
кгр. месо и 2083 глави дребен добитак
дал 16221 кгр. месо, или всичко 2154
глави добитак дал 26934 кгр. месо.
— По случай светлите Великденски
През са щото време нема конфискувано
празници,между^Н. В. Царя и Кмета са
и унищожено месо. Всичкия заклан до
разменени
следните телеграми:
битак е прегледан преди и подир заааАтанасов, градски кмет Варна.
лането му. Направени са, 16 ревизии
на работилниците, в които се преработ- (
„Трогнат от любезните Вн привет-

Хроника.
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по случай Вазкресение Христово,
..благодаря сърдечно Вам и на Варнен
ските граждани к.
Царя.
София.

Негово Величество Борис Ш, Бдлгар
сни Цар.
„От страна на Варненските гражда
нин н от мое-име, честитя на Ваше Ве
личество светлите праздници, пожелавам
„Вам, на Балгария и Балгарскому на„роду светли бжднини, скорошно ваз.врхсване правдата и таржеетво на из„стината".
Градски кмет: Т. Атанасов.

— Вжпреки очакванията ни, невои
учрежденвя, дружества, банки и лица до
жоито изпращаме вестника си, повращат
последния, когато други, които могат да се
считате по-слаби средства, го не само полу
чават, но са и внесли абонамента му.
Ще ни баде тварде неприятно, ако
бадем принудени да саобщим имепата на
тия учреждения, дружества, банки и ли
ца, които , съществувайки в Варна, би
дейки Варненски граждани и намирайки
условия за саществуване и полза в гра-,
дат, не се интересуват и не считат за
нужно да знаят положението и развоя на
работите в общината и ивбегват от оная
ничтожна сума абонамент *.за вестника,
срещу която ни се дава толкова ценен
официален материал, от който всеки про
светен човек и добхр гражданин би извлекал знание в полза и би мога а да
преценява дейноста на общинската уп
рава
-.
Поварнатите броеве се изпращат по
вторно, с надежда, *че учрежденията, дру
жествата, банките и лицата, до които се
изпращат, нема да ги поврашат и ще из
платят абонамента, с което ще улес
нят издаването на вестника при сегаш
ното парично зазрудненне на общината.
Наредена е и рачна продажба на
вестника за не абонати.
Варненсво Градско Общ. Управление
О Б Я В Л Е Н И Е № 7867
гр. Варнаг 8 април 1922 год.
Обявява се на инторесующите, че
в кавцеларията на Варненското Окр.
Финансово Управление на 9 май т. г.
в* 9 часа пред обед ще се произведе
търг с явна конкуреция за отдава
нето под наем на дюкяне № 8 в
Общинските несарски хали в Ш уч.
за време от 1 април г. г. до 81 март
1923 година.
Първоначалната цена 20000 лева.
-Исканий залог 10%.
От конкурентите се изискват удо
стоверения, предвидени в чл. 125 от
закона за бюджета, отчетноста и
предприятията.
Шейните условия и други книжа
са на разположението на конкурен
тите в, всяко присътствено време в
Общинсконо Управление при чинов
ника по тарговете.
От Кметството.
;

-

О Б Я В Л Е Н И Е № 8010 . .
гр. Варна, 10 април 1922 г.
Обявява се на интересующите, че
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Варненски Общински Вестник
в канцеларията на Варненското Окр.
Финансово Управление на-16 май т. г.
ще ое произведе търг с тайна конку-.
ренция за доставката на 300,000 ки
лограма гавйол на Общиноката електри
ческа централа, като предложенията о
документите ще се приемат до 4 чаоа
след обед същия ден.
Приблизителната стойност на пред
приятиетовъзлиза на 1,200,000 лв.,
иоканий валог 60000 лв. в банково
удостоверение. Поемните условия и другите тържни-книжа може да- се видят в всево
приоътотвено време в Общин. Управкевие при чиновника по търговете.
От Кметството.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 8896
гр. Варна, 24 април 1922 год.
Обяввва се на интересующите се,
че в канцеларията на Варненското
Окр. Финансово Управление на 26
маи~т. г.. в 10 часа пред обед ще
се произведе търг с явна конкурен
ция за доставката на печатни книжа
за Варнен. Общ. Театр, нуждни за
финансовата 1922/1923 г. е прибли
зителна стойност 22,000 лв. Искания
залог е 5% в банково удостовере
ние съгласно чя. 125 от закона за
бюджета, отчетноста и предприятията.
Желающате да вземат участие в
търга, могат да прегледат тържните
книжа в всяко присътствено време
в Общинското управление при чи
новника по търговете. .•;'.,
От Кметството.
ОБЯВЛЕНИЕ
Л? 8894
гр. Варна, 23 април 1922 г.
Оявява ое на интересушщпте, че
на 8 май в 10 часа пред обед на па
зарния площад пред пожарната команда
ще се продадат чрез търг о явна кон
куренция едно 7 годишно женско ма
гаре и една свиня на I1/» година с
8 прасенца.
Първоначалната цена ще се опре
деля от тържшата комисия в деня на
търга.
' Добитъците може да се прегледат
воеко присътствено време в пожарната
команда, а тържните книжа в канце
ларията на Общинското управление при
чиновника по търговете.
От Кметството.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 9437
Варна, 29 април. 1922 год.
Обяоява ое на интересующите, че
на 10 май т. г. в 3 часа след обяд
ще ое произведе в канцеларията на
Варнен. Окръжно Финансово Управле
ние тарг о тайна конкуренция за от
даване на предприемач отпечатването
и сгъването на „ Варненски Общински
Вестник" аа време от 1 април т. г.
до 31 март 1923 год.
Приблизителна стойност на пред
приятието (само отпечатването й сгъ
ването) е 20,000 лв. Искания валог

1000 лв. в банково удостоверение.!
Тържните' книжа може да се видят :
всеки нрисътствен ден в общинското
управление при чиновника по тър
говете.
|
От Кметството. I
О Б Я В Л Е Н И Е № 9452
гр% Варна, 29 април 1922 год.
Обявява се на интерисующпте,
че в канцеларията на Варненското
Окр. Фидансово Управление ще се
произведе тарг с явна конкуренция
на 30 май в 10 часа преди обед за
доставката на 10 тона парвокачествени ковашки каменни ваглища от:
Сливенските или Тревненски мини,
нуждни за ковачницата при Общин
ската Техническа Работилница. При
близителна стойност на предприятието е 11,000 лв. Исканий залог е 10 %
от парвоначалвата стойност.
Таржните книжа може да се ви-.
дят всеки присатствен ден в кан
целарията на общинското управле
ние при чиновника по тарговете. .
От Кметството.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 8895

1

Обяввяа се на интересующите, че :
в канцеларията на Варненското Окр.
Финансово Управление на 26 май ,
т. г. 10 часа пред обед ще се про-.-5
изведе търг с явна конкуренция за
доставка на следните материали, вуж-..---!.'
ни за Общни. техническа работилни- .
ца катто следва:
,
1) Разни инструтенти с прибли
зителна стойност <8025'50 лв.
, 2) Разни материяли (бои халки
и'железарии и пр,) с приблизителна
стойност 15,440 лв.
Исканий залог 10% върху парво
началната цена. От конкурентите се
изискват документи предвидени в
чл. 125 от закона за бюджета, от
четноста и нредприятията.
Таржните книжа може да се ви
дят в всеко присатствено време в Общинското управление при чинов
ника по тарговете.
От Кметството.
-

ОВВВ-ЛВ НИ Е
№ 9750
Варна, 4 Май 1922 год,

Обявява ое на интересующите, че
в канцеларията на Варненското Окр.
Финансово Управление ще ое произве
де търг о явна конкуренция на 6 Юни
т. г, в 9 часа преди обед аа продаж
бата на три общински праздни места
в V уч. квартал № 396, парцел 1,-'2
и 8.
Първоначалната цена ще се опре
дели от тържната комисия в деня на
търга, а наддаването ще става на ква
дратен метр.
Искания залог е 10%.
Щелающите да купят тези места
могат, да видът тържните книжа всяко
«шриоътствено време в канцеларията на
. Кметството при чиновника по търго
вете.
ОТ КМЕТСТВОТО.

