Година XII.

Варна. Съббота 25 Септемврий 1899 г.

Брой 24.

ВШЕШИИ ОБЩИНСКИ! И С Т Ш Ъ
ИЗЛИЗА ЧЕТИРИ Ш И ВЪ МЕСЕЦА,
Обикновенно всека Събота.

Цена на вестника за година е
4 лева.
Отделенъ брой 10 ст.

Изъ преписката по уничтожаванието отъ Варненский Общ.
договора сключенъ съ СОФИЙСКИЙ житель г. Ат. Кара
кашевъ за експлоатиранието му град. берии: октроа, бачь идр.
отъ 1-и Мартъ 1899 г. до 31 Декемврий 189Ггодина.
СЪВБТЪ

№1

РЕШЕНИЕ

Но 2 3 2 .

г. Варна, 30 Августъ 1899 година.
Но въпроса, относително нарушението отъ страна
на прекупувачя град. берий: октроа, бачъ и др., г-на
Атанасъ Каракашевъ изъ София, членъ 2-й отъ склю
ченний му съ общ. Управление договоръ, както при
внисанието му, следуемий се за месецъ Августь вносъ,
така и при внисанаего му този за месецъ Септемврий,
които вносове и за двата 51 п,а не е внесълъ на вре
ме, (всекой три дни пр-Ьди настъпванието на м-ца, за
който се отнася), Съвета като взе предъ видъ: 1) че
съ телеграмма подъ Но 7954 отъ 20 Юлий нает. г.,
за неиспьлнението на тоя членъ, г. Каракашевъ е
билъ протеетиранъ отъ общ. Управление; 2) че съ
тоя протестъ г Каракашеву, ако и да е било обър
нато вниманието върху чл. 43 отъ поемните условия,.
подь които му съ отдадени предмътните берии, и
чл. 2 отъ договора, и да му е било едновременно съобщено,
че общ. Управление счита договора за уничтоженъ и
че съ тоя въпросъ, въ скоро време, щ? сезира общ.
с ъ в е т ъ , той (Каракашевъ) въпреки това, — като че
нарочно и умишленно, — и при внисанието откупяата
сумма за м-ць Септемврий. е постъпилъ също така,
както и при внисанието тая за я г г ь Августъ, за кой
то на срока е внесъль само 5256 лева, вместо 17382,
а за м-пъ Септемврий 13382 вместо 17382—обстоя
телство, отъ което се заключава че г. Карака
шевъ не е искалъ да испълни точно задльжзнията си
по договора и то въ най същественната ииь часгь и
единственна, по която общината може да уничтожи. ту
такси договора и 3) чл. чл. 2 и 4 отъ тоя договоръ, споредъ изричните постановления на които, прекупувача
Каракашевъ е длъженъ да вниса въ общинската каеса
всекой отъ означените въ техъ 34 вноса отъ откупната сумма, впнъги три дни преди настъпванието на
м ца, за който се отнася, и че ако невнесе на време
некой отъ т е х ъ (вносовете), общ. съветъ има право
да уничтожи договора, конфискува залога му, отнеме
отъ него преприятието и за негова (на прекупувачя)
сметка го отдаде другиму чрезъ търгъ, въ която за по
следвалите общината загуби отговаря той солидарно
съ поръчителите си, г. г. Балабановъ и Хаджиеновъ
изъ София, Ртии: I. Да се уничтожи сключенний
съ Софийский жителъ г. Ат. Каракашевъ, на 10
Мартъ 1899 год., договоръ, за отдаванието му въ
откуцъ сбора отъ град. берии: октроа, бариерно право
(бачъ), тегление стоки и магазинажа отъ вносимите
в ъ общ. складове леснозапалителни вещества, като се
конфискува на същий (на Каракашева) залога му, отне
ме отъ него това предприятие и за негова сметка се от
даде, чрезъ търгъ, другиму и II. П р е д ъ видъ важ-
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носта и 8начителний интересъ, отъ каквито за общи
ната е тоя въпросъ,— съ окончателното му разрешение
да се занимае още едипъ п ъ т ъ въ едно най бливско
време, за която ц е л ь д а б ъ д в свиканъ, по уетановенний
оть закона редъ, на извънредно заседание, въ което
да определи и деня, въ кой го да се отнеме предприя
тието, и времето, въ което да се произведе новнй
търгъ, за отдаванието му отново на прЬкупувачъ.
Р Ъ Ш Е Н И Е Но 234.
г. Варна, 3 Септемврий 1899 година.
Съгласно взетото му на 30-й миналий Августъ н. г.
решение подъ Но 232, Съвета въ днешното си заседа
ние се занима повторно съ въпроса, относително уннчтожението сключений съ г. Ат. Каракашевъ изъ Со
фия договоръ, за експлоатиранието му град. берии:
октроа, бачъ и др., въ което заседание, следъ дълги
и всестранни разисквания, като взе предъ видъ мне
нието, исказано отъ некоп отъ по видните въ града
правоведгги по тоя въпросъ, мнение, напълно хармоннруюнге съ взглядовете и съображенията, които е
ималъ при вземааието му цитираното по горе реше
ние, на основание това и мотивите, които е ималъ
предъ видъ въ първитЪ си разисквания по същяй
вьпроеъ, Рлши 1. Потвьрдява напълно решението си
подъ М
/, » 232 оть 30 миналий Августъ н. г., относително
уничтожението сключенний сь Софайскай жителъ г.
Ас. Кфакаатзвъ договоръ за експлоатпршиетому обог.
барий октроа, бгчь и д р ; П. Тия бзрии да сеотнеиатъ
оть г. Каракашевъ още утре и за негова сиЬтка, до
отдаванието ииь вь откуцъ другиму, се събирать отъ
общ. Управление, и III. Да се произведе, за повторно
то имь отдавание в ь откупь, на 9 й съ перзтрожка на 11 идушчш Октомврии, т ь р г ь съ първона
чална цЬна 451,9 И лева, колкото. спорЬдъ договора,
се следва да плати на обитината прЬкупувача о г ь
днесь до истичанието срока, до кои го е вь сила съ
щий договоръ.
Преписъ.
Чрезъ Господина Нотариуса при Варненский Окръженъ с ъ д ъ ,
Заявление отъ Коста В. Поповъ, Вар
ненски житель, пълномонтникъ по управ
лението и експлоатиранието на градските
даждия „октроа", „бачь" и пр. откупени
отъ А. Каракашевъ, срещу Варн. Градско
Общинско Управление.
Въ силата на контракта, сключенъ на Ю-й Мартъ
т. год. между доверителя ми и Варненското Градско
Общинско Управление,—съ който контрактъ съ отку
пени отъ споменатото Общинско Управление Общин
ските берии: „октроа", „бачь" кантаръ-парасъ п магазпнажъ", за време отъ първий Мартъ 1899 год. до
31 Декемврпи 1901 год. срещу суммата 591000 ср.
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дева —. ний почнахне експлоатиранието на тези общин
ски берии. като редовно си внасяхме (?р.) споредъ
условието, припадающата часть за наемътъ. Нещо
повече: срещу квитанции подъ М М 322 и 457/99 г ,
ний внесохме въ общинската касса годема часть отъ
наема за месецъ Май т. г. съ двадесетъ и повече дни
по-рано, само по исканието на Общинското управле
ние което се нуждаеше отъ пари.
Съвсемъ, неочаквано, на третий този месецъ, додоподписаний, като пълномощникъ на предприятието
по откупувание споменътите Общински берии, прпехъ
писмото на Общинско Управление отъ 3-й Септемврий
1899 г. М 10074, съ което ми се явява, че въвъ ос
нование решението на общински съветъ отъ съща да
та, се уничтожава договора ни, ващото сме били на
рушили чл. 2-й отъ същия, и като последствие отъ
горнето нарушение, постановено било да се конфиску
ва залогътъ ни и да се обяви новъ търгъ.
Защото нито сме имали намерение, ва разваляние
сключения контрактъ 8а общинските берии, нито пъкъ
считаме себе си нарушители на некои отъ предвиде
ните въ него условия, заявяваме на Варненското град
ско Общ. Управление, респективно общинския съветъ,
който е постановилъ, по съображения намъ неизвест
ни, за уничтожението на договора, че ний отхвърля
ме всека отговорвость и поддържаме напълно условия
та предвидени въ него, и желаемъ да се ползуваме,
срещу задълженията си, отъ прихода на откупените
берии.—Не повволи ли ни общинското управление, въ
24 часа отъ прпеманье настоящето, да продължимъ
упражнението на правата ни, предвидени въ догово
ра, ний го държимъ отговорно за всички вреди и за
губи, които съ ни последвали и ще ни последватъ отъ
това въпиюще нарушение на договора и отъ отнеманието на предприятието ни.
Не ни е съобщенъ цреписъ отъ решението на
Общ. Съветъ, ва да разберемъ законните основания,
по който той ни отнема предприятиятието, и защото
в ъ писмото на Общинското Управление, съ което ни.
се явява за това, се посочва изобщо за нарушенъ чл.
П и отъ договора, считаме за уместно да обърнемъ
вниманието му, че намъ не съ известни обстоятелст
ва, ва които този членъ споменува и при наличностьта
на които би могло да става дума ва нарушение на до
говора. И действително, споредъ цитирания членъ въ
писмото на Общ. Управление, ний сме длъжни да вна
сяме въ предплата, ежемесечно, три дена по-рано на
емътъ срещу откупените берии—вадължение, което сме
испълнявали и пспълняваме. (?р.) За истеклий месецъ
Августъ, ний още на 28-й денъ отъ същий, направих
ме вноската, като остана недостигь всичко 4000 лева,
които обаче, споредъ както телеграфически явихме, още
на 31-и Августъ, т. г., до истичанието на месеца, де
позирахме на разположението й въ Българската на
родна Банка, клонъ Варненски, ващото не искаше да
ги приеме. (?р.)
При тези обстоятелства съпровождающи въпро
са ва вноската презъ истеклия месецъ Августъ,
ний не можемъ да разбиремъ съ какво сме нарушили

лагаше не само отъ здравия разумъ и действующийз
заковъ, в ъ и отъ прецедентите по подобни въпроси,
каквито доста изобилствуватъ въ самата архива на
общината.
Това заявление се написа въ три екземляра. отъ
който едина ще се даде на общинското управление,
ътория да се задържи въ архивата на Нотариуса и<
третия да се даде на подписавшия го:
Пълномощникъ: К. В. ПОПОВЪ
Варна 7 Септемврий 1899 г.
Подписаний васвидЬтелствувамъ че това заявле
ние въ трикъса е подадено днесъ предъ менъ от-ъКоста В. Поповъ въ поверениятъ ми нотарнятъ, житель отъ гр. Варна лично менъ познатъ. —
Взето: лева 6, ст. 40, кв. № 4782.
Рег. № 4405.
Гр. Варна 7/1Х 99 година.
под. Варнен. Нотариусъ: МнЛКОВЪ
Препиеъ

ДОГОВОРЪ
Между долоподписанните отъ една страна Жеко
Ив. Жековъ, кметъ на гр. Варна, действущъ отъ името и за сметка на Варненското Градско ОбщинскоУправление и отъ друга — Софийский житель Ат. И в .
Каракашевъ, действущъ отъ свое име и за своя сметка,
днесь десетий Мартъ хиляда осемстотинъ деветдосетьдевета година, на основание решениетото на В.рнен.
Град. Общ. Съветъ, подъ Но. 60 отъ 20 Февруарий:
и. г. и писмото на г на Варненский Окр. Управитель
подъ Но. 2475 отъ 8 Мартъ н. г. се направи иастоящий
договоръ за следующето :
Чл. 1. Варненското Градско Общинско управле
ние отдава въ откупъ на г. Ат. Ив. Каракашевъ сбора
отъ градските берии; октроа (отъ местни предмети),
бариерно право (бачь), тегление стоки (кантаръ парасъ) и магазинажа отъ внисаните въ общинските скла
дове леснозапалителни вещества, за време отъ 1-й
Мартъ 1899 год. до 31-й Декемврий 1901 год. (за 34
месеца.)
Чл. 2. Атанасъ Ив. Каракашевъ се задължава да
ваплати на Варнен Град. Общ. Управление за експлоа
тиранието му презъ означеното въ горний членъ време
предметните берии 59Ю0Ол. (петстотинъ деветдесетьи една хиляда лева) сребърни въ 34 вноса (ежемп^

сечно), предплатени встой отъ птхъ три дни прпди
пастжпванието на мжеца, за който ся отнася, освпнь
първий вносъ, който ще плати при подписванието настоящий контрактъ,
Чл. 3 Вносовете, г. Каракашевъ, ще вниса въ наличность ; прихващанието стойностьта имъ срещу пла
тежни заповеди или други подобни, (издадени отъ Общ,
Управление ва известни общински расходи) и купени
отъ същий Каракашевъ или хората му или имъ с ъ
предадени отъ лицата, на името на които с ъ издадени,
за внисание въ общината срещу пари — по никакъвту
начинъ не ще се приема.

договора, касателно задължението, предвидено въ вто
рата му точка. Цитирания членъ 11-й отъ договора, въ
Чл. 4. Ако Маракагиевъ не внесе на врпме нпкой
свръзка съ членъ IV отъ слщий, тьматъ тъзи импера- отъ вносовепт, Общинския съвшгъ има право да уничтивность за уничтожението на договора, както ги е тожи контракта, отнеме прпдприятнето, конфискува
пстълкувалъ общинский съвтпъ, а даватъ само поводъ зазалога му и произведе за негова емгьтка новъ търгъ, въ
обсъждане въпроса за уничтожението. (курсива нашъ който за послтдвалитт общината загуби ще отговаря
Този поводъ нема съмнение, ще требва да се обсъжда тон солидарно съ порлчителипт си,
всестранно, въ всички обстоятелства, а главносъ интере
Чл. 5. Атанасъ Ив Каракашевъ ще събира сбора
сите на общината и само при истичанието на последний отъ казанните берии точно споредъ поемните усло
день отъ месеца, може) да настъпи моментъ за уни вия, подъ които му съ отдадени въ откупъ означените
чтожението, на договора, (?р.) по невнисанието на нае въ чл. I берии.
мътъ, споредъ задължението.
Чл. 6. За нарушение стъ страна на Атанасъ Ив.
Такова тълкование на означените членове се на Каракашевъ или отъ служащите му некой членъ отъ-
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поемните условия или настоящнй договоръ. освенъ
тня, аа които има специално предвидени наказателни
распоредби, той, (Каракашевъ), по решение на общин
ский съветъ, ще се наказва еъ глоба за въ полза на
общината за пръвъ п ъ т ь отъ 20 —100 л.; за вторий
п ъ т ь отъ 50—200 л ; а за третий пъть отъ 100—300 л.,
заедно съ който случай, ще му се отнеме предприя
тието и ще се постъпва, съгласнно чл. 4 й отъ тоя
договоръ.
Чл. 7. Поемните условия, подъ които с ъ отда
дени въ откупъ означените въ чл. 1 берии, съставляватъ неразделна часть отъ настоящнй договоръ.
Настоящий договоръ е съставенъ въ единъ екземпляръ, 8авЬренъ пръписъ отъ който ще се даде на
г-на Ат. Каракашевъ.
Договорящи се : (подписали) Варнен. Град. Общин.
Кметъ Жеко Ив. Жековъ и прекупувачъ Ат. Ив.
Каракашевъ.
Долоподписанните И. Н. Хаджиеновъ и Т. Балабановъ, жители Софийски, се задължаваме да испълнпмъ
вместо Ат. Ив. Каракашевъ всички задължения, които
той има по настоящий контрактъ, въ случай, че самъ
не ги испълни.
Поръчители: (Под.) И. Н. Хаджиеновъ и Т. Балабановъ
(Подписа на Кмета заверенъ отъ Варнен. Нотариусъ, а подписите на Каракашевъ и поръчителите
му отъ Ссфийский Нотариусъ).

Д-РЪ Д, Л, ГЛДНЦЪ
14 ГОДИШНА ПРАКТИКА

Акушеръ
СПЕЦИАЛИСТЬ

по детски и ЖЕНСКИ Болести

бе. завърна отъ странство-и се установява въ г.
Варна ъ г ъ л а ва ул. „Преславска" и „Охридска'' домъ
№ 33 (на Г. Панти лей Сигаловъ) Приема болни отъ
7 —9 и отъ 1—4.
2—4

.Б-а&дхзгза: б е з п л а т н о .

Д-ръ Борисъ Я. Шейнинъ
Се установява въ гр. Варна, улица ..Драгоманъ"
(на Мусалата) «Л0 1208, до Протестанската Църква
и срещу зъбния лекарь Папазиянъ.
Приема болни; бедни безплатно.
2—4

^Ср-а&гхостеп-ль а.н:т-л=> ЛГз 5 ± 2 , а не
212, както погрешво е поместено въ бр. 20 на „Об
щинский вестникъ", издаденъ отъ Варненский Нотариятъ, който актъ е изгубенъ, д а Се СЧНта за уничтоженъ.
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО О Б Щ . УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
Ж Ю563
Варна, 15 Септемврий 1899 год.
На основание решението на Варненский Общин.
Съветъ подъ Ла 232 отъ 30 миналий Августъ, ВарнГрадско Общинско Управление обявява на Г. г. пнтересующите се, че на 11 Октомврий н. г. съ переторжка на 12 сжщий м-цъ, часа въ 3 следъ пладне,
въ помещението му, ще се произведе публиченъ търгъ,

Стр. 3

съ тайна конкуренция, за отдаванието на прпдприемачь за три години (отъ 1 Януарии 1900 год. до 31
Декемврпй 1902 год.) чистението на града и изхвърлянгтпо, извънъ насе.гсншюь му мпста, смета, кальта
и сюьга изъ него.
Първоначалната ггЬна, ва трите години, е 135,000
лева.
За право участие въ търга се иска: 1) залогъ
5% отъ горната сума и 2) Свидетелство ва честность.
Офертите (предложенията) ще е*! приематъ както
на 11-й така и на 12 Октомврий,—ако тоя день състои
переторжката—точно часа до 5 вечеръ.
Поемните условия могатъ да се видътъ всекой
присътствевъ часъ въ канцеларията на Общинското
Управление.
Кметъ: К. РанКОВЪ
Секретарь: П В ПетранОВЪ.

Поемни условия.
За отдаванпе на предприемачъ отъ Варненското
Градско Общ. Управление чистението на града и
исхвърлянието на сметьта, кальта наветия песъкъ и
снега на определените места.
I. Всекли който представи свидетелство за чес
тность; Залогъ отъ 6750 лева въ удостоверение изда
дено отъ Банката или Общ. Биршись и гаранция на
двама заможни граждани, че ще испълнява точно задъл
женията въ тия условия, взема участие въ този търгъ.
П. Търга ще се присъди отъ коммисспята върху
тоя конкурентъ, който представи всички документи,
предвидени въ I пунктъ и даде най-ниска цена
за предприятието, а ще се счита окончателно присъденъ върху него, когато се утвърди по надлеж
ния редъ.
III. Срокъ на това предприятие се определя тригодишенъ, начиная отъ 1 Януарии 1900 год. до 31
Декемвр*ий 1902 год. включително.
IV. Следъ като се утвърди търга, предприемача
е длъженъ да се яви вь Общинското Управление п
сключи иисменъ контрактъ до 3 дни отъ деня на
писменното му съобщение. Ако ненаправи това, Общ.
Управление счита, че той се отказва отъ условията,
вследствие на което, ще конфискува валога му и ще
произведе новъ търгъ.
"V. Предприемача е длъженъ да държи постоянно
40 сметоносни кола и 40 здрави и корави конье удобрени отъ Ветеринарния лекарь.
СметоноснитЬ кола ще б ъ д ъ т ъ ио образеца направенъ отъ Общ. Управление, отъ които 20 съ по
2 колелета и 20 съ ио 4 колелета, нъ винаги съ
здрави сандъци и номерирани.
"VI. Предприемача е длъженъ да държи освЬнъ
необходимия персонал!, за сметоносните кола и 20
человека презъ пролетьта, летото и есента, а 10 человека презъ зимата, които ще б ъ д ъ т ъ постоянно подъ
расположението на Общ. Управление. Т е ще служатъ
за метението улиците, площадите и градините и
чистението имъ отъ снегъ, наветъ въ техъ, каль и
др. нечистотии. Нароченъ чиновнпкъ отъ управле
нието ще имъ определи местата, които требва да
се метътъ и чистътъ. както и времето, презъ което
да извършватъ това.
VII Метението на улиците, площадите и гради
ните, както и исчпетванпето имъ отъ каль, песъкъ п
снегъ, ще става по начинъ. който ще се укаже отъ
чиновника на Общинското Управление, а исхвърлянието
на сметьта, ще става по следующия начинъ: презъ
пролетьта, летото и есеньта всичките сметоносни кола
ще започватъ събиранието сметта отъ 5 часа и ще
трае до 11 часа преди обедъ и отъ 1 часа до 5 ч. следъ
обедъ; а зимно време отъ 7 часа преди обедъ до

Варненскнй Общинский Вестникъ

Стр. 4

Брой 24.

Л? 10435.
12 часа и отъ 2 часа следъ обЪдъ до 41/» ч. СметоВарна, И Септемврий 1899 год.
носците с ъ длъжни да се отбнватъ въ всека къща
Поповянското Сел. Общ. Управление, Троянска
и заведение. При всичко, че всички граждани с ъ
околия
е издало дубликати N0. N0. 789, 790 и 791
длъжни да си държатъ смета въ тенеки или сан
срещу
издадените
отъ същата община билети обр.
дъци, нъ ако предъ некоя къща али заведение
Мо.
2,
Ко.
Ко.
34415,
34417 и 34418, серия 5-та отъ
се намери расхвърЛЕЖна сметь, длъжни зъ да ьъ при1898
г.,
първия
и
втория
за по единъ волъ, а тре
берътъ, за която цель всекой сметоносецъ ще носи
тия
за
едиаъ
конь,
които
биле изгубени отъ прите
по една лопата и метла. Сметьта -по общите улици.
жателя
имъ
Вожилъ
Яневъ.
Ако се окажатъ тия оплощади, градини еж длъжни тоже да прибиратъ
ригинални
свидетелства
да
се
считатъ за невалидни.
самите сметоносци, ако ги нема метачите. Т е с ъ
длъжни да взематъ веднага било отъ улиците, било
Сжщо Дебаев. Сел. Общ. Управление, Троянска оотъ дворищата, умрелите животни и да ги заровътъ колия, е издало дубликати подъ N0. N0. 4^6 и 497
на определените отъ Общ. Управление, места.
срещу изгубените му оригинални свидетелства подъ
"VIII Всичките конье на предприемача и всички N0. Ко. 08771 и 08772 за цравособлтвенность на Кохора—сметоносци и метачи ще се считатъ неотемлема лю Стояновъ огъ с. Дебнево. конто свидетелства
часть отъ пожарната команда при Обш Управление отъ днесъ нататъкъ ако се окажатъ, да се считатъ
и въ вр+мена пожаръ, щомъ се даде нуждния сигналь, тоже за недействителни.
минаватъ подъ командата на началника на пожарната
Кметъ: К. РаНКОВЪ
команда. Ако пожара се случи деня, щомъ се даде
сигнала моментално всеки сметоносецъ ще отпрегне
Секретарь: П. В. ПетранОВЪ
сметоносната кола и всички съ конете ще минатъ
подъ командата на пожарния командиръ.
Презъ нощьта предприемача е длъженъ да държи
всичките КОНЬР тамъ където определи Управлението,
и10.ргоо
-*
безъ да има право да изявява претенции за по добро место.
ПЯОЗЬПДЙОЙИХ Т018.1ОП1ГГ. ^ Л О [ ^
Всичките сметоносци и отъ метачите Ю души
инвхао 5ХПЯОГОП и фхиньонип
тН
постоянно ще стоятъ при коньете и при първъ си<ш чхочлгор нлвиип оииоЗ щлопт
гналъ нощно време на пожаръ, ще влезатъ подъ
ояоУ^оо д.хиноонояд.<1я вн
командата на Н-ка на пожарната Команда.
СО
чхацжод
щи01Щпщо Зло ^ л о ц
IX. Общинското управление ще има право да
уволнява всекиго отъ сметоносците и метачите и
инта:а*о члитгохпсгеаопщп вн
ч;хо^,го9| шплу^еоивр 'Зло 1ч101\[
даде единъ срокъ отъ 24 часа на предприемача да
•й
назначи друго лице на местото му; Ако не направи
НВХТ.00 ^ХИНГОХ^ХЙЕ" ВН
О!
това, Кмета ще назначи такова лице на негова сметка.
чхо^кор шо-гено^о! Зло ^лО{\[
X. Местото за иехвърляние на смета, кальта,
(ВИ9Х0И0 ВХВНЯСюн ВН «ПОфОТ
«3
наветия песъкъ и снега ще се определи отъ Общ
-Ор) ШПЛ0ЛЛ9И 81713Ш3^818 ЩЛОДО
Управление.
0
(оншфйхун оинвяшгеп
ат
XI. Ако предприемача неиспълни некои отъ свои
^
-ояч-йя) иилн^ш глг,в11л.юш:ан«{л;
4}
т е задължения, предвидени въ тия условия, Общин
с(чхоосГвхо) 8Т[Ш95 вгдш.лглвн!
ското Управление съ постановление ще глоби предприе
мача за пръвъ п ъ т ь съ/^О лева, за втори съ^ОО л. и
0 •квКжва' гйдлго "питае вя-1 ч.я •Лил*
со
за третия п ъ т ь съ 500 л. и ще има право да у ничтожи кон
тракта, да конфискува залога и произведе новъ търгъ
(ино^оа! о&хаяк) вп^кц 8пгю1\[
(М
до срока, за смЬтка на откупчпка и солидарните му
0
*****
^.ХИЯВХО И Ч.ХИХООЯ 13Н ЧЮЧ.ГО9)
^н
поръчители. —
ю
чгоа^епдоцле ^в щшвео н^лщ
XII. Суммата на това предприятие ще се исплати
N
са
(оинвявйхо) о^ворсо^иг
И
въ 36 вноса по 7зо часть отънея въ края на всекой м-цъ.
а.
("ЬО/фИХ
и
Ч.НаИ90!0Я) 8I^Ви1ШОр^13 ВПЦчКт,
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО О Б Щ УПРАВЛЕНИЕ
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На основание чл. 2 отъ закона за „Ювата" Общ.
Управление обявява, че подъ надзора на Балчпкското Град. Общ. Управление се намиратъ следующите
бевстопански добитаци „ТОва", 1) Единъ волъ 8 год.
косъмъ сивъ, рога засукана напредъ, леврто ухо
кърнухо, на дЬената страна на празното место дамга
„§ 8", 2) Единъ волъ 7 год. косъмъ сивъ, рога кабачести, левото ухо кърнухо и 3) Едно малаче мъжко,
3 год., косъмъ черъ, дЬсното ухо отъ върха малко укапано, опашката на края бела., Ако въ растояние
на 20 дни отъ днесь не се явятъ стопаните имъ съ
надлежните документи да си ги прибератъ, ще се продадътъ ва въ полза на Окръжната Касса.
Гр. Варна, 13 Септемврий 1889 год.
Ха 10615
Варна, 17 Септемврий 1899 год.
Варненското гр. общинско управление явява ва
внание на населението отъ гр. Варна, че в ъ с. Бъл
гарско — Алаюнъ, Бургаска околия, е констатирано
болестьта „Шарка" по овцете. — Въ с. Чаирь Харманъ Добричска околия и въ с. Караджиларъ Балчикска
околия болестьта „Сапъ" по конете. —
Издава Варненското Градско Общинско Управление"
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