Година XXI.

Варна, 31 Декемврий 1908 г.

Бр. 29—30

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИКЪ
Издавя три пъти въ месеца,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа.
Цената на вестника е, винаги предшгатно, ва година само I лв 2 0 CT.

Пари, писма и всичко ва вестника да
се праща до Градско-Общиеското
Управление въ Варна.

Може да се прЪдидаща и само ва три
месеца.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 ст.
„ втора страница
2 „
„ третя и чЕтвърта
2 9

Единъ брой 5 стотинки,

Единъ брой 5 стотинки.

И 3 В О Д Ъ

общввата место въ V уч. № 10, ул. Реягенска ва името на инжинеръ Г Д, Аврамояъ,
ОТЪ
понеже го отстяпилъ нему.
651. Реши да се отпусне на Хараламби
РШНИЯТА НА ВАРНЕН. ГРАДгОБШ. С&ВЪТЪ
Косиловъ,
срещу установената такса пр^здно
(Продължение отъ брой 22)
общин. м^сто отъ 500 кв. м. яа керимидарница
при другите вершшдзрвици, въ местн, , ИлаПротоколь ЛЯ 42.
HOBOV< ако има още м!сто за такава цбль.
646. Разрешава да се ивалати отъ общ.
652. Р£ши да се повърне отъ сбщ. каса
каса, стойнсо7ьта на отчужденьтЬ отъ * общин. на Юркюгаъ, Мустафовъ сумата 2*90 лв. събра
м^ста въ гр. Варна I уч. въ «Еаикуле-табия,» на отъ вего срЬщу кв. Xi 5590|907 год. като
принадлежащи на н цит!> на Наумъ Никуспевъ неправилно събрана.
u ония на Н. Хр. Ючорманска, на аъриитъ за
653. Разрешава да се повърнатъ отъ общ^
913 кз м. место 40997 лева и 50 ст., а на каса на Марко Паеловичъ депозираните отъ него,
послЬднитй 80S%50 кв. м. 18191 лв. и 25 ст, въ гащата каса, epiniy кв. № 697)907 год.
Настоящето решевие по силата на чл. 56 отъ 100 лева.
зав. за град. общини подлежи на незабавно из
651. РазрЬтава да се повърнатъ отъ общ.
пълнение.
каса на Геор. П. Яауси въ повече събраните
647. Оставатъ се безь последствие заяв отъ него 10 лв. срещу кв. J\8 1064 отъ н. г.
ленията съ които искатъ опростяване глоби и
отменяване на издадени постановления, за гло
Протоколъ № 44.
бяване, по нарушения извършени отъ тЬхъ, а
Отъ 7 Онтомврий 1908 г.
именно: Никола Николовъ, Ахмедъ Исмаиловъ,
Назлъ Магардичева, А. Нагажевъ, Мехмедъ Аб
655. Разрещава да се повърнатъ отъ общ.
диевъ, Ламбо Георгиевъ, Панурия Димова, Абидъ
каса
на
Темелко Дсбревъ въ поаече и непра
Хюсеиновъ, Мехм. йбишевъ, Маринка Василе
вилно
събраните
отъ него срещу кв. № 8059
ва, Мехм. Халиловъ, Джелилъ Велиевъ, Фериде
907
год.
7
лева.
Салиева, Сава Димитровъ и Муксинъ Ибрахи656. Реши да се повърнатъ отъ общ. каса
мовъ, всички варненски граждани.
на
1иста
Железковъ отъ Варна, неправилно и
648. Оставя безъ поедедсгвие заявленвето
въ
повече
събраните отъ него 7 лева съ кв.
па Фоти Гунарепуло отъ Варна, съ което молн
Хг
4640,
1
9 Л год.
да й се отч)жди цЬлото место въ II уч. на ул,
657. Заявленията на Д ръ И. Стаматиа,,6-й Септемврий" защото местото, което й се
прЬдавало пи парцелъ, не ще можела да отку дись и Сава М. Китрвнопуло OTS Варна, да се
оставятъ безъ разлгеждане.
пи, по немане материална възможность.
658. По Заявлението на Васил* Травда649. Остава безъ последствие ^албит* на
филовъ
отъ Варна, съ което моли да му се опреАт. Стояновъ, Г. Ноевъ и Григоръ А. Шичевь,
ти
глобата
наложена му съ посгановление J\S
съ които молатъ да имь се дадатъ въ условна
32/907
г.
оставя
безъ последегвве.
собственость правителствени коне.
569. Р4ши да се предвиди въ бюджета за
650. Оставя безъ последствие заявлението
1
909
год., за изплащане на Хр. Николовъ су
ва Жево Димовъ отъ варна, съ която моди да
мата
отъ
2614*65 лв., остатъкъ отъ оная, косе нвдаде врЬаостенъ актъ, за купеното му оть
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670. Удобрява представената огъ Димитръ
ято общината му дължала за направа ва ул, {
„Драгомазъ*.
| Г. Атанасовъ за длъжностьта му общински баблио660. Оставя се безъ последствие молбага I текарь гаранция, за редовна и заповЪдвг да ой
ва Абадъ Хюгеиновъ отъ Варна съ която ме- | приеме и се предаде за пазене вь общинската.
ли да се продължи и за нвпредъ пенсията му \ каса.
дадена за прослужени при сбщвната години.
Да се пише веднага на Г-нъ Каварвенскиа
661 Реша молбата на желизничарвте при Мирови Съдия, да тури подъ запрещение имо
гарата да се препрати въ комисията, натоваре та, озааченъ вь гаранцията*
на отъ съь4та да. проучи въпроса за отстъпва
671. Р&пи на печатара Хр Ц. Гайтанне места за бйдните Варненски семейства за
джаевъ отъ гр. Варна, за напечатаните отъ
проучване н даване м гЬния по нея.
него на фреаски ведомост.! за цЬнитЬ на ра
662. Удобрява зааовеша на Вар. Общ. |
ботите по водоснабдяването н* града Варна,
кяетъ отъ 6 X т. г. & 605, като счита, че I
на брой ЮО ек5. разрешава да се зататятъ
общ. участкова лекари, общ. Ветер. ЛЬкара,
ог* обд. каса само ioO лв, а не 380 както
аптекаря — целия общ. саннтаренъ персоналъ
той претендиралъ. Насгоящето решение подле
е подчиненъ на стар пия общ. лекарь, на кожи на азаъшение, съгласно чл. 56 ить зак.
FOTO заповедите, и разпоредбите, гребла да изза Град. Общ.
пълаязатъ и че старши лекарь, като начашикь
672. Удобрнва доставката на 2 0 кола съ
на санитараата служба за която той t отгово- |
сандъци,
за чистене на нуждниците въ гр. Вар
ренъ, има право и длъжеаъ е да коатролира I
на,
да
стане
по доброволно съгласие по цена
службата на общин. участкови лвкари на общ.
160
лв.
едната
и разрешава да се изплати отъ
вет. лекарь, на аптеааря и на цЬлая санитдобщ.
каса
сгояностьта
имъ 32и0 лв. на праренъ персшалъ при община ;а.
воимеющите
колари,
изброени
въ това решение,
663. Разреша за да се изплати отъ общ,
които
да
се
вземать
отъ
съотве1Сгвующия
§ на
каса на адвоката Ради Васияевь отъ Варна,
иззънр.
и
допълнителенъ
бюджетъ
за
текущата
•адвокатско възнаграждение по гражд. дЬло As
187 908 год на общината, въ размеръ 2 3 30 | година.
673. Приема и удобрява сиец тлнитЬ поем
лз., пресметнато върху искь оть 1500 лз. То
ва решеяие съгласно чл. 56 отъ закона за град. ай условия, за отдаване на откуиув^чъ таксите
за ползуване отъ градските места, улици, пло
общини подлежи на незабавно изпълнение.
Нб4, Оставя бевпзслЬдствие молбата на щади и тротуариге, предъ разни дюгени и дво
Носифъ Юрдановъ отъ Варна, наемателъ въ рища, въ строителната местность на гр. Варна,
общин. бюфетъ при „Гюндюсь Чешиа* съ ноято \ т. е. таксата върху сергиите и амбулантните
моли да му се даде ищия бюфетъ за 5 години продавачи; за врЬме оть 1 януарай 1У09 год.
до 31 /XII с г. напечатани въ Варя. Общин.
още, съ концесия.
ВЬстникъ бр. 21—26 отъ 8|ХН 1*08 год.
Протоко/гь № 45

отъ 8 актомврий 1098

година,

665. Разрешава да се вземать оп запа- |
зения фонгь (гл. I § 33) на т. г. бюджетъ 500
лева и да се отнесять къмъ гл. I § 7 п. 2 на \
същия бюджетъ.
i
666. Изканото съ писмо № 7111 оть 4 I
VI н. г. на Д ството г Бх щщность * оставя безъ
после дсвие.
668. Назначава за допълнителенъ общин. I
лекарь но чистотата Д-ръ П. Кхрджиевь, на
место вакантно и съ заплата по допълнителния
бюджетъ за текущата година.
669. Тдобрява се гаранцията на Цветко
П. Чобановъ за длъжностьта надзиратель на
общин. свладъ за петролъ и се приема, като
се запов4два на кмета да а предаде на па8ене
въ общин. каса и да разпореди да се тури за
прещение на имота съ което се гарантира.
|

ПрОТОКОЛЪ Л* 46.
Отъ 10 Октомерий 1908 г.
6 74. Р£ши молбата на аптекаря Ради
Русевъ отъ Варна, да се остави безпослЬдствие,
като безпредметна.
675. Удобрява сключения между Варнен.
училищно Н-ство и Варн. жителка Ирина Инглези контракть, за наемане зданието й, находяще се въ V уч. на града за училищно поме
щение за отъ 1/1 909 г. до 1/IX 909 год. и
разрешава изплащанието на наемната сума въ
размеръ 1000 лева оть глава I § 14 п. ь по
училищ. бюджетъ, съгласно уговорените условия,
схщ© и сключения между училищното Н-ство и
Тодоръ Джафердийаки к о н т р а т , за наемане
зданието му въ IV уч. за училищно помеще
ние за 2 м-ца, оть 1/Х т. г, до 30/XI и раз
решава изплащането наемната сума оть 700
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4. По 6 лева оть вейка циркулирующ*
лева, която да се вземе оть гл. I § 1 4 и. 5 1I
въ града кола или действующа на пристаянна учил. бюджет*.
676. Удобрява протокола № 30)908 г. щето, независимо оть цельга, за вояю се упот
на Варн. Уяилищво Н-ство и разрешава нуж- ребяват!: дали ще служатъ на разположението
днвтЬ учебни пособия, да се вупятъ чрЬзъ търгь на публиката или за употребление на ступапо доброволно съгласие отъ тоя внижарь, вой- ните имъ за свои частни работи. Тукъ влизатъ
те направи най-големою намаление въ цевите, и частвитЬ файтони и кабриолеги.
5. Отъ кола съ които се разнася изъ града
за воето да се направягъ и р; знесьтъ нужхни- |
тЬ за м*лоналдаване лисгове.
I| бира, лимонада, сода, ледъ ако с* съ два ха677. Назначава се комисия, състояща се мугя по 30 лева, съ единъ хаму1ъ по 20 лева.
6. Отъ трамкаръ или омнибусъ n i 4 0 л.
•зть съв1твиците: Н. Къневъ, Я-ръ В. Кара7. Автомобилъ омввбусъ по 100 лева.
михаиловъ и Ив, Цероьъ, на ROITO се възлага
8. Отъ кола съ единъ или два хамугя, съ
да проучи въпросътъ за прЬименуване на всич
ки махали/ улици и площада лозя и пр. въ които с- разнася хлебъ, варь, зеленчувъ и въг
гр. Варна, които иматъ турски наименования лища изъ града по 10 лева.
9. За магарешка кола — 2 лева.
съ българка имеаа и да намери подходящи за
Ззбел1жка. 1. Стунааина, който съ единъ
това български такива. Въпросътъ саедъ това
и схщъ впрегателенъ добитъвъ чурга въ цир
съ доклада, на комисията да се внесе BI съв*
кулацията
алтернативно две или повече кола
та за вземане ciответното решение.
оть единъ и сжщъ видъ или отъ разни видове^
плаща такса на най високото облагане на ед*
Протоколъ № 47.
на кола.
Отъ 15 Окгпомерий 1908. г.
ЗабелЬжка 2. Отъ избрсените по горе
такси
се осво'ождаватт: княжеските файтони,,
678. РЬши произве *ениятъ търгь на 10
кола,
автомобили,
общинските файтони, каруца
того за повупва на медикаменти, нуждни за
и
колата
на
пожарната
команда, окрхжния фай
общиа, омбулагьрна аптека, да не се удобрява
тонъ
и
кола
които
пренасда
даже 4p4sx пр4дЛ да се произведе новъ такьвъ по спешность,
приемачъ,
разни
общински
или
за сметка на
понеже получехте на 1ъргътъ ц%т с& много
общината
вещи,
воените
обози,
полкови14
фай
високи и не износни за общината.
тони, файтоните на дипломатическото тело,
колата ва пощата. Ако пощата се пренася
СПЕЦИАЛНИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
| чрйзъ предприемачъ, маваръ и съ държавна
ша отдаване на пръъдириемачъ, чргьзъ тайна 1 кола плаща таксата.
конкуренция градската берия отъ велосипеди
Освсбождаватз се също файтоните вовте>
разни видове кола и автомобили, за вртьме влазатъ въ града съ пътници и заминаватъ
отъ 1 януарий 1909 год. до 31 декемврий обратно, всички кола, които влизать въ града
1911 год* съгласно чл. 82 а. 6 отъ закона съ дърва, храни, фуражи, грозде и др. съестни
за градсттгь общини и чл. чл. 296 и 29 j предмети и всекакви вещи за продажъ на
отъ ираеилника за приспособлението му.
пазаря.
Чл. 2. Таксите се плашатъ въ два срока.
Чл. 1. Предприемача ще има право да
Първата
половина се изалаща презъ месецъ
събира годишно следующигЬ тавси:
февруарий,
а втората половина презъ месець
а. о т ь в е л о с и п е д и :
августь, въ канцеларията на отвупчика, който
Оть велосипедъ првтежателътъ на който
лично обявява чрезъ общин. вЬстнивъ и гла
яе е членъ ва Варнен. Колоездачно Д-во 10 л.
шатай где се намира тя.
Забележка. Освобождават* се отъ таксата
Следъ истичанието на торрия сровь так
лвца и учрежденията увазани въ чл. 293 отъ сата се счита за закъсняла и се събиратъ по
правилника за приспособлението на завона ва силата на чл. 102 отъ завона за градскит*
градските общини.
общини, съгласно завона за нревитЬ даатци
б. о т ъ р а з н и в и д о в е к о л а :
и всички приложими постановления отъ него с_
1. Огь вс4ви пубдиченъ файтонъ или ка(^ задължителни за отвупчика.
Чд. 3 . ИзвБсгиата за събиране по екзерлодеть по 3 0 лева.
2. Ота вабролеть или ф*йтовъ съ 1 вонь кутивенъ начинъ на закъснелите такси (или на
лози) се прЬдставляватъ оть откупчива за своа
1 0 лева.
3. Отъ външни файтони, д*йствующи изъ см*тка по образець даденъ огь общнн. управI ление. Т4 се връчвать огь отвупчика на заграда временно, месечно по 15 лева.
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въснелия данъкоплатецъ при двама свидетели,
оть които единия общин. чвновникь.
Чл. 4. Огкупчика има право да иска нуждното сддей.ггвие за екзекутиране на неизправен
данъкоплатци, елЬдъ кати представи съ заяв
ление най малко 50 екземпляра отъ вира лис
тове на известия редовно врхчена.
Ако общинското улравлеаие се усъмни въ
правилностьта на веков облагавие има ираво
да го проввра съ своите агенти; въ случай на
неправилно облагавие ще се даде сьдейетвие
за събирането на таксата («.ли налога) само до
размера нам*ренъ за дължимъ отъ общинското
управление.
Ако общ. уир!вление намира, че нЬкоя
такса (или налогь) неправилно се тьрси на
некой данъкоплатецъ общиа. управтение може
да откаже да даде сьдЬйствие и откупчик* е
длъженъ да се отнесе до компетентния сждъ
за събиранието н, безъ да търси какви го и да
било вреди и загуби отъ обдината.
Чл. б.Общитепоемни условия съставлявагъ
неразделна часть отъ настоящи гЬ пеемни условия.
Чл. 6. Отлуачика заплаща на общината
закупната сума въ два срока: ЗА първата година
първата половина при подписване договора, а
втората половина на 1 юлий с г., а за оланалвте години шрвата половина на 2 i , a
втората на 1/VI1.
Котден. Градско Общин. Управление.
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Олия кввто не изтлнять горното, ще от
говаря лично безъ извинение, п дь аредлогъ, че
| не имъ е бвло съобщено к&де трезва да се явягь.
Гр. Котель, 21 Ноемврий liOfc год.
j п. Котден, Гр. Кметъ: (под.) Хр. БърдарОВЪ.
!
Секр.тарь: (яод.) Ц. АндрЪевъ.
|
Верно: Секретарь up А Варненското Окр.
Управление: (под.) А. Каранешевъ.
Верно:
Секрегарь при Влрзенското ГрадоначалI ство: П. Николовъ.
| Варченско Градско 0)щинско Управление
I
'

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 16672

|

гр. Варна, П Декемврий 1908 година.

|
Подъ надзорьтъ аа Варненското Градско
I Общинско Управление се намира следуюдий
безстопански добит*къ (юаая);
!
Ехно магаре женско на 10 год.. уши отI рЬзани напреки и възкя:а опашка.
|
Ако до 41 девь не се яви стопанина да
j си го прибере ще се продаде за вь поява на
j общинската касса.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
I

Секретарь: х. К. Ивановъ.

ОБЯВЛЕНИЕ
Jtf 4291
Котленското Град, Общинско Управление,
като има пре.дъ видъ, че мнозина отъ запасни
те войници, които се числятъ по запасната кни
га на котленската община, живйятъ изъ разни
седа и градове въ България и на които общи
ната требва да съобщава писмезно кядЬ треббва да се явягь въ случаи на мобилизация но
по не известность на местожителствата на тия
запасни, не може да се съобщи, то общината
като напомня чл. 115 отъ закона за носение
военните тегоби на всички запасни войници,
споредъ който членъ всеки е длъженъ да съоб
щава на общината местожителството си, покан
ва всички да съобщагъ сь отворени писма се
гашните си местожителства, а така с&що и за
въ бздзще, ония конто с- се установили на по
стоянни местожителства да взпълнятъ напълно
чл. 4 1 5 , т, е. да подадъть заявление за нгвдю'
чването имъ отъ снисьцат4 по запаса на котленс&ата община.

!

Варнен. Градско Общин. Управление.

I
[

ОБЯВЛЕНИЕ.
M 16671
гр. Варна, 11 Декемврай 1908 годс

j
Подъ надзора **а Варнек Град. Общин.
| Управление се намара сдедующая безстопански
j добитъкъ (Ю8а).
Едно магаре м&жко на 6—7 год., черно
и по корема бвло съ опашка срйдая.
Ако до 41 день не се яви стопанина да
си го прибере, ще се предаде за въ полза на
I общинската касса.
1

п. Кметъ: Ф. Христовъ.

|

Секретарь: х. Е. Ивановъ.
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Бр*й 2 9 — 3 0

Специални поемни условия
за одаване на пр4дориемачъ чр4зъ тайна конкуренция градските берни отъ мерките и тег
лилките за вр4ме стъ 1-й януаряй 1909 год. до 3 1 декемрий 1911 год., сьгласно чл. 88
п. 9 отъ закона за градските общини.
1
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1| л. |в ст.а. \ ст.
u

Чл. 1. Откупчика ще има право да събира:
1-во За всеки килограмъ медь.
,
2-о Всеко тегла отъ 1 кгр. медь за всеки Ktp. .
,
3 о За вс4ко тегло отъ медь или желево огъ 1 0 0 - 5 0 0 кгр.
4-о За 1 кгр отъ жел4зо, а едщо и за повече кгр. всеки
едивъ по
5. За вс4ко тегло отъ медь или жед4зо отъ 50 кгр. по-малко
6. За квбй лицата в а големи капови .
7. За блюда на големи капони
8. За настолните капони.
9. За кобилица на десетични големи кантари
Ю. За
,
„
„
ср4дни
„
l i e За
„
,
малки
„
п
12. За вейки крр. при десетични обиквовени кантари
13. С*що, ако кантара тегли до 100 кгр.
14» Отъ мерките за дтлжяна на всеки м. като се взематъ
подразделенията за ц4ли
15. Отъ вс4ка крина до 10 литри и по-малко .
16. Отъ всеки екдъ за мерене течности на всеки лнтръ, като
се взематъ подразделенията за цели.
17. На садове но-малви отъ 50 кгр
18. На мерките за дърва на всеки кубически метръ
19. На марките за п4с%къ и др. за вс4ки хектолитрь .
Чл. 2. Подпечатването и проверяването
мерките и теглилките ще става по начина, изложенъ нъ завона за мерките и теглилките,
правилника за приспособление на тези законъ
и настоящигЪ и общи поемни условия.
Забгълежка: Децималиге и центималите,
обикновени кантари отъ каквато ферма и да с_,
биде те съ или бевъ блюда, плащатъ първона
чално 0*1 и 0#1/« ва периодическо преглеждане,
а ония отъ т4хъ, които теглятя. до 100 кгр.
плащатъ 0*2 ст. и 0 1 ст. за вс&ки килограмъ.
Чл. 3 . Откупчика е длъженъ да се съоб
разява точно съ предаисанията на закона за
марките и теглилките и правилника за нриспо- {
соблението на тоя ваконъ.
Чл. 4. Мерките и теглилките съ които
еж служи Общината, предприемача на крината
и хаатарината и всички държавни учреждения,
се освобождаватъ отъ такса.
Чл. 5« За веем своя внезапна ревжзил
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закупвача съобщава на Общин. Управление, за.
да се командирова съ него чиновникъ, въ приC-тствиете на когото ще се еъставатъ актовете
ио нарушение закова за мерквтЬ и теглилките.
Съставените актове откупчика ще напраща въ
Общинското Управлениг, което ги ивпраща на
Мировий Съдия, за налагане Елоба, ei гласно
чл. 54 отъ закона за м4ркит4 и теглилките.
Събраната сума (глоба) за нарушение закона за
мерките и теглилките или иаказателния законъ
се разпрЬдбля 50% въ полза ни откупчика и
50% въ полва на Общинското Управление.
Чл. 6. Откупчика е длъженъ, щекъ му се
поднесать за проверяване и подпечатване мер
ки и теглилки, отговорящи на изискванията на
вакона ва мерките и теглилките, да извърни
проверяването в подпечатването имъ тутакси.
За справедливи противъ него и хората му
омлаввания и за нарушение н4кой членъ отъ
настоящите и общите поемни условия осв4нъ~
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чл. 1.2, по кой го има оссбни разпореждания,
ш вс.ко друго нарушение до 3 пъти на редъ,
ще бъде глоблванъ съ зааоведь отъ кмеза, а
ири четвърто оплакване противъ вего, до рЬюението Общ. Съвйгъ, ше му се отнем* пред
приятието, усшчтож* контракта по право и по
стлан съгласао чл. 4. отъ общите поемни усоовая.
Чч. 7. Изплащането на прекуаа ще ста
ва при ек почването на договора, I та полови
на, и втората на I мг.рть с година,
за 1-та
тодиня, a за оста «алитЬ 2 години, I-та поло
вина на 2 януарий и втората pa l мартъ.
Изплащането ще става въ бртгй. Не се до
пуща прехващания на наср5Мни вземания.
Чл. 8. Въ случа • редовно внисане вносовегЬ, Общин. Управление ще има право да
унищожи контракта, безъ ехдебна навеса и по
стъпи ci гласно чл. 4 отъ общите поемни ус
ловия.
Чл. 9. За таксите и глобите ще излава пе
чатай помьровани квитанции, подпечатани и под
писани отъ него и огрЬаали отъ кочана, проиумеруваиъ, прошнерузанъ и подпе*атанъ отъ
общиаското управление, сь обозначеиие на тяaecivra, която тегли мерката и теглилката и
числото на теглата.
Чл. «0. 3<иона за Обществ вредпраятия,
Общ поемни условия, закона за мерките и тег
лилките и правилника за присаособ!ението му,
съставляватъ нераздтЬлва часть отъ поомнитЬ
условия.
Чл. 11. А<о ли по 8анонодателенъ редъ
се натали .илв увеличи таксата нъ сралнение
съ гор^приведеното таксуване, то Общвнскою
Управление ще имь право да унищожи догово
ра, безъ еждлбна намеса, да произведе новъ
търгъ, безъ да има предприемача ираво да иска
врЬди и загуби.
Чл. 12. ВСИЧКИ мЬрки и теглилки, нредна-заачени за продааба, като такива, требва да
бхдатъ подпечанани съ марката на първоначал
ното преглеждане, преди да се изнесать sa
продань или преди да се пуенатъ въ употреб
ление, като инструменти на търговията и ин
дустрията.
Първоначално го подпечатване се извършва
веднажъ за вейкега върху дадена м4рка и тег
лилка.
Подлежать на подпечатване единъ пать
нрезъ годината всички м4рки и теглилки, кои- |
то ех пустнати въ употребление, ласо инстру
менти на търговията и промишлеността. Край
ния срекъ ва това е до 1 мартъ е. година.
Притежателите на м^ркит* и теглилките
<**ма да платятъ тавсаж, до яато не стане
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действително преввряване на мерките и теглил
ките съ онези предназначени за тази цель.
Ако се укаже, че откуачика събира таксата,
безъ да прави проверка, то той се глобява отъ
Общ. ОМ/БТЪ до 5 такиза констатирани случаи
съ по 100 лева, а за повече му се отнема
предприятието и се поста ава съгласно чл. 4.
отъ Общ. поеяни условия.
Чл. 13. За събирането на таксите и про
веряване на мерките и теглилките предприе
мача ще има своя контора по близо до търгов
ската часть на града. Въ протизенъ случай ще
се постъпва ci гласно чл. 4 отъ 0бщи14 поем
ни условия.
Граждани & с& обязани да прЪдетавятъ въ
неа коатора мерките и теглилките за проверя
ване. Кой го гражданинъ откаже да предегази
мерките и теглилките въ тази контора ще се
счита че откьзва да плати таксата, за което ще
му се съславя надлежния ак*ъ и непроверениТБ мерки и теглилки се конф скуватъ и продаватъ за въ полза на Обща а. Управление и
предприемача, съглвено чл. 5. отъ настоящите
поемни условия.
Забгълуьжка. Децамалите и центималите
откупчиаа е длъженъ да подаечата и таксува
въ заведенията на стопаните имъ.
Варненско Градско Общинско Управление

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 16372
гр. Варна, 5 Декемврий 1908 год.
Варненското Град. Общи. Удравкдние обя
вява на вятере^ующнт* се 88 знание, че на 5
Януарий < 909 годйяа 10 чреа следъ 1бЬдъ, въ
помещението па сдщото управление, ще се про
изведе търгъ съ явно малонадаване, за отдава
не на пре^приемачъ да ставката iiu разна прЬдмети изброени въ отделенъ опвсъ, к^йто се на
мира при преписката за търга, нужни за осно
вните учйлвща въ гр. Варна, за сме«а на 1909
година
Приблизителната сгойнояъ на предприя
тието възлиза на 3360 лева 90 ст.
Залогь за правоучастие въ търга се изис
ква 168 лв. 04. ст.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на ьбщиа, управление, гдето интересующитЬ се могатъ да преглеждат*, вйки при(жегвенъ денъ и часъ.
Г. г. конкурентите требва да со съобра
зя зать напълно съ чл- 11 отъ закона за об
ществените предприятия.
п. Кметь: М. Юрдановъ.
Секретарь: х. К. Ивановъ.

Стр. 8

Брей 29 — 30

Варненски 05щинзсй Вествикъ

Варненско Градско Общинско Управление
О Б Я В Л Е Н И Е
J» 16822
rp. Варов, 15 Декемврии 1908 год.
Варненското Градско Общин. Уоравление
обявява на интересующите се за знанае, че на
2У того въ иомещението на сящото управле
ние ще се произведе тхргь съ т^йна конкурен
ция, за отдававе на првдариемачъ за напра
вата на една времена скотобойна за сви
не, въ ряестностьта „Кушукъ", по птна
прилежепъ къмъ преписката за търга.
Офертше ще се приематъ отт 3 — 5 чаез
следъ пладне.
Приблизителната стойность ва предприя
тието възлиза на 27708 лв. «гО ст.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 1385*50 лв.
ТържнигЪ книаа се намератъ въ канце
ларията на Общин. Упрарленве, гдето интере
сующите се могатъ да ги преглеждатъ вс4ки
приелтетвенъ день и часъ.
Г. г. конкурентите' требва да се съобразяватъ напълно съ чл« 11 отъ закона за об
ществен* т$ предприятия.
Кмета: Д. ФилОВЪ
Секретарь: х. К. Ивановъ.

Варненско Градено Общинско Управление
О Б Я В Л Е Н И Е
J\S 16983
гр. Варна, 18 Декемврии 1908 година.
Варненското Град. Общин. Управление
обявява на ивтересующше се за знание, че на
80 того 10 часа преди пладне въ помещение
то на с&щото ynpaBieHae ще се произведе търгъ
съ явна конкуренция за отдаване нодъ наемъ

Поемните условия ся на разшшженве н*.
интересующите се въ канцелерияга на общин.
управление всеки приеатственъ д^нь и часъ.

п. Кметъ: М. Юрдановъ.
Секретарь: X. К ИванОВЪ.

Варненско Градско Общинско Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
М 16846
гр. Варна, 16 Деетмврвй 1908 година.
Варненското гр. общ. управление обявява,
на интересующите се за знание, че на 29 тог©>
въ помЬщевието ва сащото управление ще се

произведе търга, съ тайна конкуренция, за от
даване на предвриемачъ доставката и наме
стването на разни снаражения и уреди за
новостроящите се общински снотобойни,
подробно рзброеаи въ сметката която се нами
ра при торжвата преписка.
Офертите ще се приематъ оть 9 — 11
часа прЬдъ птадне.
Приблизителната стойност* в а предприя
тието възлиза на 10^50 лева,
Залогь за правоучастие въ търга се изиеква 512*50 лв.
Търааните кнрка се намиратъ въ канце
ларията на Общ. Управление, гдето ииторесующите се могать да ги нреглеадатъ всек*
првехтетвенъ деаь и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се събразя*
вагь напълно съ чл. 11 отъ закова за общес
твените предприятия.
Кметъ: Д. ФИЛОВЪ.
Секретарь: х. К. ИВАНОВЪ.

РАЗНИ.

Нодъ надзора на Никодаевско Сел. Общ.
Управление. Варн. Оаолвя, се намира една без#
Бюоета при централната град. общ. гра стопанска биволица жЮва съ сд^днигв беле
дина „Царь-Освободителъ/ за три тини, зи: 6—7 годишно, на д4сното ухо на върха
считано ехъ 1 Януарии 1909 г. до 31 Декем- дюсъ off рева но и на левото отпредъ дълбухъ, ро
врвй 1U1 i година, съгласно рещението на общ. га кяси и свити, впрегава.
Ако въ разстояние на 20 дзи считано отъ
съзеть отъ 13 того педъ № 7 У 5.
не се яви стопанина й да си я прибере>
Първоначалната наемна ^цена на горния
имотъ ще се определи отъ тържн&та комисия ща се постдпи съгласно съ закона за юзнтЬ»
въ деньсъ на търгетъ.
Съобщава се за предпазване, че въ с Дол
. За правоучастие въ търга конкурентите са
на-Кумвуджа,
Варнен. околия, е контстатирана
длъжни да внесать паритсвь валог* въ размеръ
болестьта
„Шарка*
по овцете
5°/0 огъ първоначалната цЗша, освенъ това вей
*
ки конкурентъ требва да представи бележка
И&дава
Варненското
Градско-Общинско
Управление.
отъ общ. контрольор*, ~е не дльжа ннщо отъ
наемъ на ебщин. имоти.
Печ. „ВшапстИ, Б*р*а

