Година XXI.

Варна, 25 Октомврий 1908 г.

Бр. 20

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИНЪ
Иелзяя три ггъти въ месеца,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 чиеда.
Цената на вестника е, винаги прЪдшгатно, 8а година само I лв. 20 ст.
Може да се предплаща и само за три
месеца.
Едпнъ брой 5 стотинки,

И 3 В О Д Ъ
ОТЪ

Р Ш Е Н Ш А НА ВАРНЕН. ГРАД.-ОБШ. С Ш Т Ь
(Продължение отъ брой i9)

623. Реши: разрЬшяеа да се отвори ули
цата „Витоша" вь частьта й, между улвцетЬ,
„Миладиновска" и „Македонска*. Нуждната за
това сума еть 6048 лв., разрешава да се от
пустне отъ общвв. каса, която да се вземе отъ
саотв^тствуюшия иарагргфъ ва бюджета.
624. По заявлението на Домна Я . Пра
матарова отъ Барва за инвалидна пенсия или
помсщь; pirn»: да се встави безъ последствие.

Протоколь № 42
Очъ 3 Октомврий 1908 год.
627. Реши: разр1шава да се изплатятъ
отъ сбщин. каса стойностите на отчуждените
имоти на правоимеющвте стопани, а именно:
на Англо-Българското Анонимно Д-во Саркизъ
Куюмджиявъ I уч. ул. „Цариградска" вть 1417
лв. и на H-i* на Никола х. Двмчевь, I уч.
ул. „Цариградска" отъ 2157 лв.
628. Реши: разрешава да се изплатять
отъ общив. каса стойностите на отчуждените
имоти на правонмеющите стопани както следва:
1) на Енцъ Жакъ Брюнеръ III уч. 1 8 0 5 лева;
2) на сящий въ III уч. 2 6 5 0 лева: 3) на Нв.
К. Пенковъ Ш уч. 15337 лв. 4) Никола х:
Панаиотовъ III уч. 10260 лв. 5) Н-цате на
Д. Тракоглу III уч. 5766-63 ла. в) Ангелина
Иванова III уч. 3514* 5 0 лв. 7) На Коста Гаргаричевъ III уч. 3501*75 лв. 8) На Бедрось
Нигосовь III уч. 3906-75 лв.
629. РЬши: разрешава да се изшгатягь
©ТБ общвн. каса стойностите на отчуждените
имотн на правонмеющите стопани както следва:
1) на Хасанъ бей Щукриевъ III уч. ул. „Па-

Пари, писма и веячко зл вестника да
re праща до Градско-Общпнското
Управление въ Варва.
За обявления се плаща на дума:
За първа страница
В ст,
„ втора страница
2 »
„ третя и чЕтвърта
2 .
К,\ннъ Срои Г> стотинки.

напорена* 6359; 2) Еврейската Църковна об
щина, Ш уч ул. „Панагюрска" 4544*40 лв.>
3) С. Я. Андоновъ III уч. ул. >Панагюрска*
9 1 9 80 лв.; 4) Е. Давидоьъ III уч. ул. „Па
нагюрска", 93 лв.; 5) Дсмитръ Павица ул.
„Ш напорела" и , Цариградска*^ 98Н768 лв.;
6) Яадиръ Халнловъ III уч. ул. „Софроний" ,
2 2 7 0 лв.; 7) х. Такоръ Месрошвьул. >Софроний" I уч. 2 8 0 5 0 лв.; 8) Дим. Маница I
уч. ул. »Софр©нви* и „Габровска", 986*25 лв.;
9) Деснипа и Киряки и Н. А. Календжиева I
уч. ул. чСсфрснЕй4*, 4*'»4*13 лв ; 10) Бр. Гиневи и Хабутъ Халбуни ул. ..Софроний**, 1180*
20 лв.; 11) Теохари Курнзджиевъ .и Захария
'х. Димитрсвъ I уч ул. ,,Софрси1)йа и «Габ
ровска*1 1537*25 лв. 12) Катина ЧенесизоЕа
I уч. ул. ,С9ФР° НЕив ' 1361-60 лв.; 13) Ахмедъ Беиджанъ I уч. ул. „Софроний" 308g*05
лв.; 14) Хюсвю Еф. Налбантоглу I уч. ул.
„Софроний*4, 1702-85 лв.: 15) Клеанти Логио
I уч. ул. „Левняи 11225*56 лв.; )6)Дикранъ
Бибериянъ III уч. ул. , Пгпапорека'* u „Дебърска4* 44^*75 лв.;

3 А П 0 В Т> Д Ь
Дг 602
гр. Варна, 4 Октомврий 1908 г.
Вследствие констатираната отъ Варненски
Раноненъ Инспекторъ по земледелието, въ Вар
ненските лозя — местностите: ^Руни", „Св.
Никола*4 и „Теке* болесть „оилоксерна за
раза", то да не се даде вхзможность на тази
опустошителна за лозята болесть да се разпро
страни и въ другите неозаразени още мест
ности, на основание чл. 2 3 егь закона за филоксерата и чл. 6 4 отъ закона за градските
до ципи,

Стр 2

Варненски

о а п о в е д в а У ъ:
Ст. 1) Забранявамъ подъ страхъ на строго
наказание изнасянето изъ заразените лозя
(означени съ червети флагчета), как&рго и да
е фиданки, части отъ лозл и ;руги растения
(освееъ плодовете HMI ) както и жива филоксера
яйца и пр.
Ст. 2) Забранявамъ влизането на чужди
лица въ тия лозя освеьъ на сгоиапитЬ имт,
които, ако ще хоштъ следъ това въ други ло?я,
задължително трЬбвл да си дезивфекцаратъ
чрЬзъ пламакъ р&цете и обущата.
Ст. 3) Забранавамь безусловно м^нагапета
презъ тик места следъ гроздоберь на ловци
и всекакви други лица и пандардзкии.
Ст. 4. Всички кзначи на болнилозя с«ь
длъжни вечерьта, следъ привършването на ра
ботата да запалватъ слабъ огднь, презь пламака
на който ожщо тъй да прекарватъ всички свои
инструмент и др. вещи, които съ се допирали
до земата или части оть лозата.
Ст. 5) Препоръчва се на всеки лозарь,
:EaTj взема работници 01Ъ пазаря, да не ги
щуща да влизать въ лозето му, ако не направять нуждната дезинфекция.
Ст. 6) Износа на плодове взь заразените
м4ста се разрешава при условия, че т4 нема
да се разнасятъ евь друга лозя, а ще бхдатъ
донасяви направо въ града.
Ст. 7) Пр*дъ видъ на това, че колкото за
разени^ места по рано се издирять и изолиратъ,
толкова но бавно се разпространява фвлок-серата, поканвать се всички лоза ри, като забелЬжатъ и най-малко ослзбвание на филизи-НЬ
на група оть лози въ лозята си, веднага да
съобщаватъ на лозарните власти.
Ст. 8) НанарушителатЬ на тая ми заповвдь,
ще се съставятъ актове и наказзатъ най-строго и
Сг. 9) Възлагамъ на Началника на Л^зариото отделение и подведомствените му лсзарни
стражари, да следятъ за пай-точното изпълнение
настоящата ми заповедь, като на нарушителите
съставете аалове за надлежно наказание.

Вестникъ

Брой 20

отдаване на прЬдариемачъ доставката на
1700 килограма ЯЧМИКЪ- за продоволствие на
общинските конье. за време отъ I Януарий
1909 год. до 1 Юлий с година.
Офертиге ще се приематъ отъ 2 до 5
часа сл4дъ обедъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на около 1360 лева.
За правеучаегие въ тьргътъ се изисква
залогъ 68 ле *а.
Тържнате кпижа се намирзть въ канце
ларията на общин кото управление, гдето инте
ресующите се могатъ да ги преглежтть всеки
приелтетвенъ девь и часъ
Го г. конауренгиа* тр!баа ла се сьобразнватъ напълно сь чл. 11 оть закона за об
ществените предприятия.
п. Кметч: Ф. ХрИСТОВЪ.
Секретарь: х. К Ивановъ.
Варненско Градско Общинско Управление
0 Б Я В Л Е Н И Е

№ 13105
гр. Варна, 8 Октомврий 1908 година.

Варненското Град. Общинско Управление
обявява на интересующите се, че на 3 Ноемвр.
т. г. въ помещението на сащото управление
ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция,
за отдаване на црЬдприемачъ печатането на
Варнеискнй общинский вестникъ, обявле
ния и др. книжа изходящи отъ Общинското
управление презъ 1909 година.
Офертите ще се приемать отъ 2 до 5
часа следъ обед!.
Приблизителната стойность на предприя
тието втзлеза на 3000 лева.
За правоучастие въ гьргътъ се изисква
залогъ 150 лева.
Тържаите книжа се намиратъ въ канце
ларията
на общинското управление, дето-инте
Кметъ: Д. Филовъ. |
ресующите се могатъ да ги преглеждатъ всЬки
Варненско Градено Общинско Управление присатствень день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобра
О Б Я В Л Е Н И Е
I зявате, напълно съ чл. 11 отъ закона за общес
твените предприятия.
М 13317
гр. Варта, 10 Озтомврий 1908 година,
п. Кметъ: М. Юрдановъ.

Варненското Град. Общинско Управление
обявява на интересующите се, че на 5 Ноемвр.
т. г. въ помещението на сящото управление ще
се произведе търгъ съ тайно малонаддаване за

и. Секретарь: В В. Живописцевъ.

Брой 20

Варненски Общински ВЬстникъ

Варненско Градско Общинско Управление

О Б Я В Л Е Н И Е
JS 13104
гр. Варна, 8 Октомврий 1908 година.
Варненското Град. Общинско Упрмвление
обявява ва интересующитЬ се, че на 6 Ноемвр,
т. г. въ поме иението на същето управление
ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция,
за отдаване на иркдариемачъ доставката на
канцелярСКИ принадлежности за Общината
и основите училища, за време отъ 1 Явуарий
1909 год до 31 Декемврий с. г.
0{;ертите ще се ериематъ отъ U до 11
~часа преди сбЬдъ.
ЦриЗлизителната стойность на предприя
тието ььзлиза на 5000 лева.
Зл нрьвоучастие въ търгътъ се изисква
задогъ 250 лв.
Тьржните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, гд4то интересующитЬ се могатъ да ги преглеждатъ все
ки присхтственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.

Стр. 3

Книжата по тхрга ех на разположението
на интергсующите се вейки присътствеиъ день
и часъ ьъ канцеларията на общиневотм управ
ление.
п. Кметъ: ф. Христовъ.
-Секретарь: х. К. Ивановъ»
Варненско Градско Оащинсно Управление

О Б Я В Л Е Н И Е
М 13П4
гр. Варна, Ю Октомврий 1908 година.
Варненското Град. Общинско Управление
обязява иа иатересу юдите се, Че на 5 ноемвр.
т. г. въ помещението на сящото управление
ще се произведе търгъ съ тайага конауреицая,
за отдаване на предприемачъ събирането

сбора отъ налога върху керемидарниците, тухларниците и варницитб, на-

ходящи се вь землището на гр. Варна, за
време отъ 1 Януарий 1909 год. до 3i Де
кемврий J 911 год. включително.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11
часа преди обедъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието за три години възлиза на 15000 лева.
п. КМЕТЪ: М. Юрдановъ.
Конкурентите за да б&дать допусшати да
вземать участие ьъ тьрга, требва да нредстаи. Секретарь: В. В. ЖивОПИСЦевъ.
вять удостовер ние отъ Българската народ.
или Земледел. банки, за внесенъ залогъ 750
Варненско Градско Общинско Управление лв. и документите предвидени въ чл 11 отъ
закона за обществените предприятия.
О Б Я В Л Е Н И Е
Книжата по търга еж на разположението
на интересующите се вебки прис&гегвенъ день
лв и п з
и часъ въ каацеларията на общзнекото управ
гр. Варва, 10 Олтомврий 1908 годена.
ление.
п. Кметь: Ф. Христовъ
Варненското Град. Общинско Управление
обявява на интересующите се, че на 6 Ноемвр.
Секретарь: х. К. И-вановъ
т. г. въ помещението ва схщото управление
ще се произведе тлргъ съ тайна конкуренция,
Варненско Градско Общинско Управление
за отдаване на предприемачи осветлението

на улиците и площадите на гр. Варна,
за време отъ 1 Януарий 1909 год. до 31 Де
кемврий, 1911 год. включително.
Офертите ще се приемать отъ 9 до 11
часа преди обЬдъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието за три години възлиза на 150000 лева.
Конкурентите за да бхдать допуствати да
вземать участие въ търга, требва да представятъ
удостоверение отъ Българската варод. или
ЗемледЬл. банка, за внесенъ залогь 7500 лв.
и документите предвидени въ чл. 11 отъ за
кона за обществените предприятия.

О Б Я В Л Е Н И Е
•As 13315
гр. Варна, 10 Октамврий 1908 год.
Варненското Град. Общин. Управление
обявява на интересующите се, че на 4 Ноемвр.
т. г. въ помещението на с&цото управление ще
се произведе търгъ съ тайна конкуренция, за
отдаване ва предприемачъ ежбирането на об-.
щински приходъ „интизапъ 4 , за Bpiue отъ
1 Януарий 1909 год. до 31 Декемврий 1911
год. включително.

Стр. 4.
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Варненски Общински Вестникъ

Оферт*тЬ ще се приемать отъ 9 до 11
часа преди об4дъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието за три години В1злиза на 30.000 лева.
Конкурентите за да баматъ дочуетнати да
взематъ участие въ търга, трвбва да преютавять удостоверение отъ Българ. народ, или Земледел. банки, за внесенъ залогь 1500 лева и
документите предвидени въ чл. 11 отъ закона
за обществеаигЬ предприятия.
Книжата во Tipra еж на разполе:кенисто
на ннтересующите се всеки приежтетвень денъ
н часа въ канцеларията на общинското управ
ление.
п. Кмегь: ф. Христовъ
Секретарь: х Н. Ивановъ.
Варнен. Градско Общин. Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 13316
гр. Варна 10 Октомврий 1908 год.
Варнен. Град. Оощин. Управление обявя
ва на ннтересующите се, че на А Нсемврий т.
г. въ-помещението на сащото управление ще се
произведе търгь съ тайна кенкуренцвя, за от
даване на закупувачъ валога ЯБ А Ч Ъ", за вре
ме отъ 1 януарий 1909 год. до 31 декемврий
1911 год. включително.
Офертите ще са приематъ отъ 9 до 11
часа преда обЬдъ.
Приблизителна стоиность на предприятие
то за три години възлвза на 165,000 лева,
Конкурентите за да бхдатъ допусгнати да
взематъ участиевъ търга, трЬбва да предстазятъ
удостоверение отъ Българската нерод. или ЗемледЬлска банки, за внесенъ залогъ 275о лева
и документите прЬдЙвдени въ чл. 11 отъ закова
за обществените предприятия.
Книжата по търга са на разположение на
ннтересующите се вс-екн приехтетвзнъ день и часъ
въ канцеларията на общинското управление.
п. Кмегь: Ф. ХристЪвъ.
Секретарь: х. К. Ивановъ.
Варнел. Градено Общин. Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
М 1Й997
гр. Варна, 4 Октомврий 1908 год.

вано на писмото на г на Началника на 8-то
Полково Воено Окрджие подъ № 3374 отъ 2
того, Варненското Грчд. Общинско Управление
обявява на населението въ гр. Варна, че дей
ствията на Върховната проверочна комисия се
отлагатъ до прив*. ршваьие обученията на на за
пасните.
По повоаъ на което ебявленията на сящото управление отъ 18 м. мЪсецъ подъ .V? 12290
и отъ 25 сжщий подъ .Y* 12582 се отменяватъ
п. Кметъ: М. Юрдановъ.
Секретарь: х. К. Ивановъ.
Преписъ.
Пловдивско Окржжно Управление.
0"гд4ление административно.
О Б Я В Л Е Н И Е .
№ 12559.
Съгласно чл. 23 отъ правилника за. при
лагане закона за мерките противъ фялоксерна-*
та зараза, обявявамъ на населението отъ Плов
дивския и съседнитЬ окрази. че въ лозята на
долуошачените села отъ Пловдивската околия
е констатирана болестьга „Филоксера*.
1) Кадършикъ-въ местностьта „Новителозя".
2) Суютчукъ~въ мйстностьта „Геокче Бунарлъкъ".
3) Хамзаларе-въ местностьта пЛозята"..
4) Гиренъ \
5) Автоево I въ местностьта „Кошка".
6) Бейкьой )
Вследствие на това, запрещава се: 1) изнасянието отъ означените места на каквито *и
да било растения, като лозоБе пръчки, вкоре
нени дръвчета, живи растения и произведения
отъ разсадници, градини ц пр. и *2) пущането
добитъкъ и ходенето произволно отъ заразени
те въ здравите лозя.
Нозволява се изнасенето отъ тия местно
сти на произведения, за които се удостоверява,
че произхождатъ отъ незаразени мЬстности
Гр. Пловдивъ 30 Сепсемврий 1908 год.
Окр. Управитель: (под.,) Дуровъ.
Подсекретарь: (под.) Търновски.
Верно:
Секретарь при Варненското Окржжно Уп
равление: (под.) Иванъ Павловъ.
Верно:

ВслЬдствие писмото ва г-на Варнен. Гр.
За Секретарь при Варненското ГрадскоОкол. Началникъ оть 3 того подъ J6 9894 осно ^колийсво Управление: П. Становъ.
Издава Варненското Градско-Общннско Управление.
Неч. „Вваммжсгь", Вл.рн&

