Година XII.

Бp 44.

Варна, 5 Октомври 1909 г.

BaDнeнcк
Нари, писма u всичко з.·i BT.FTIШIM да
се праша до Гpaдcкo-Otliцuнcкnтo
Управление въ B.чpн:t.

Излива три ПАТИ BЪ м·feceцa,
обикновено къмъ 10. 20 и 30 чneлa.
1Ината на вестника е, винаги пред
платено, за година само 1 лв. 20 cт.
Може да се предплаща м само sa три
м·Ьceцa.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
втора страница .
тpeiя и чeтвФpiя

Eдuнъ брой 5 cm.

Л «т.
2 „

Eдuнъ 6рой 5 cm.

Peдaктopъ-eкcпeдитopъ: Bapнeн. Град. Oбщин. Биaлиoтeкapь Д. Г. Aтaнacoвъ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
N 13323
гp.. Варна, 1 Октомври 19О9 гoд.
Варненското Градско Общ, Управление обявява на интepecyющитe за знание, че на 15 Октомври т. г. въ поме
щението на cжщoтo управление ще се произведе тъpгъ cъ
тайна конкуренция за отдаванэ на пp·вдпpиeмaчъ направата
на кaлдapъмъ oтъ домени камъни за довършване шocиpaнигfc нови улици въ гp. Варна.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ9 до 11 часа пp·вди пладне.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на около 9ООО лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 45О дева.
Tъpжнигв книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на общ.
Управление, квдfcтo интepecyющитe се мoгaтъ да ги пp·Ьглeждaть вcвки пpиcxтcтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. Г. Конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напъл
но cъ чл. 11 oтъ закона за общ. предприятия.
Kмeтъ: ИВ. ЦEPOBЪ
я. Ceкpeтapь В* B· ЖИBOПИCЦEBЪ

Cтp. 2.

„Варненски Общински Becтникъ"

Bpoй •

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
N )3212
гp. Варна, 3О Септември 1909 гoд.
Вследствие зaпoвъдьтa на Господина Варненски Oкpsжeнъ Aкцизeнъ Haчaлникъ пoдъ No. Ш oтъ 26 тoгo, Вар
ненското Градско Общинско Управление, като съобщава на
гражданите, че срока за обявяване на мaтepиялитв пригот
вени за варене на ракия, е до 15 и. д. мъeeцъ Oктoмвpий,
т. г. поканва ги най-късно до тази дата да се явятъ въ
Варненското oкpжжнo акцизно управление пpъдъ надлъжния
чинoвникъ (акцизния aгeнтъ) да зaявятъ, какви и колко мaтepияди за варене на ракия имaтъ приготвени, за да бждaтъ
те измъpeни и проверени oтъ нaдд·feжнитъ* участъкови ко
мисии, които cлъдъ гopнятa дата ще тpъгнaтъ да измъpвaтъ
и пpoвъpявaтъ тия мaтepйяли.
Bcъки пpитeжaтёль на мaтepияяи за ракия, е длъжeнъ
до гopнятa дата да ги обяви, за да не пoдпaднe пoдъ нака
занието което ripъдвиждa чл. 1О oтъ закона за мaтepиялитъ,
глоба до 5О0 лева и заплащане двойния дaнъкъ на мaтepиялитё.
Никакви извинения oтъ пocлf» не се взимaтъ пoдъ вни
мание.
п. Kмeтъ: Ф. XPИCTOBЪ
Ceкpeтapь: x. K. ИBAHQBЪ
Варненско Г р а д с к о О б щ и н с к о

Управление

Обявление
No 12998
гp. Варна, 25 Септември 19О9 година.
Вследствие писмото на Г-нa Началника на 1-й дpyшинeнъ вoeнeнъ paйoнъ oтъ 19 тoгo пoдъ № 472, Варненското
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„Варненски Общински Becтникъ"

Cтp. 3.

Градско Общ. Управление, поканва всички запасни oтъ чуж
ди полкови oкpsжия временно живущи въ гp. Варна, да се
явятъ нaй-кxcнo до 25 Oктoмвpий н. г. при чиновника по
вoeнит-в работи въ общината, сами лично, или жe cъoбщятъ
пиcмeннo, името и пp взимeтo си както се чиcлятъ по запа
са, oтъ гд·в еж poдoмъ (село. или гpaдъ), въ коя община се
чиcлятъ по запаса, въ кой poдъ opжжиe и oтъ кой еж нaбopъ.
п. Kмeтъ: Ф. XPИCTOBЪ.
п. Geкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
No 18364
гp. Варна, 2 Октомври 19О9 година.
Вследствие писмото на Господина Началника на 1 дру
жи нeнъ . вoeнeнъ paйoнъ oтъ 25 Ceптeмвpий н. г. пoдъ N
488 основано на предписанието на Началника на oкpжжиeтo пoдъ N 2О65 и зaпoв·вдьтa по дивизйoннaтa oблacть N 63.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
населението въ гp. Варна, че на основание § 3 oтъ правил
ника за пpoв-Ьpкaтa на конете въ мирно време и peквизиpaниeтo имъ за въ случай на мобилизация, ще се произве
де проверка вa конете, мулетата, (катърите) и магаретата на
възpacть oтъ 4—15 години, нaxoдящи се въ района на по
верената ми община, пpeзъ следните дни и по eлtдyioщия
peдъ: 1) На 27 oктoмвpий т. г. въ 1 yчacтъкъ, на 28 cжщии
въ Н и Ш участъци, на 28 — въ IV yч. и на 29 — въ V
yчacтъкъ.
По тоя случай всички притежатели на коне, мулета,
(кaтжpи) и магарета, въ гореозначените дни точно въ 8 ч.
cyтpиньтa да ги дoвeдaтъ на пазарния плoщaдъ до старата
болница и ги пpeдcтaвять пpeдъ комисията за преглежда
не. Товарните коне мулета и магарета ще требва да се дoвeдaтъ cъ своите самари, cxщo зaдължaвaтъ се и лицата
вoитo имaтъ въ условна coбcтвeннocть пpaвитeлcтвeнни коне,

Cтp.

4.

„Варненски Общински Becтникъ
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да ги пpeдcтaвятъ пp^дъ комисията за преглеждане.
При това, напомня се на cтyпaнитe на коне, мулета и
магарета, че кйoтo oтъ тйxъ не са подчини на това pacпopeждaниe ще бждe най строго нaкaзaнъ за нeиcпълнeниe
пpaвитeлcтвeннитe pacпopeждaния.
п. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ
п. Coкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦOBЪ
3? а* з xз: зsз;.
Интизaпcкия билeтъ № 49,279, cep.
47/908 г. издaдeнъ въ гp- Aйтocъ oтъ
зaкyпyвaчa на пaнaиpcкия интизanъ на
9 май н. г. на Чeню Г. Kънeвъ oгъ c.
Пoдвиcъ, Kapвoбaтcкa околия, за eдинъ
вoлъ на 6 roд., бeлъ кocъмъ и особени
белези нeвпиcaни е изгyбeнъ oтъ при
тежателя му и вместо него е издaдeнъ
ду6ликaтъ пoдт № 3524 oтъ 4 Септем
ври н. г. Ако оригинала се окаже вeгдe
да се счита за нeвaлидeнъ.
Oтъ общинския oбopъ на c. Опака,
Пoпoвcкa околия, има задържана една
крава „ ю в a u на около 9—10 roд., кocъмъ чepнo-cивъ и рога чeнгeлъ. Ако
стопанина н се окаже, да отиде cъ нaдлeжнитb документи и си я прибере.
Cвeтocлaвъ Димитpoвъ oтъ c. Зapaeвo, Пoпoвcкa околия, е изгyбилъ интизaнcкия си билeтъ по кoчaнъ серия
№ 67/906 г. нoдъ № 2401 издaдeнъ oтъ
16.X 906 гoд. за пpaвocoбcтвeнocть на
eнинъ кoнь и вместо него сжщата об
щина е издала дyoликaтъ пoдъ № 676
oтъ 10 тoгo. Ако оригиналния билeтъ се
окаже нeгдe да се счита за нeвaлидeнъ.
Въ селата Eкиcчe, Дoбpиraкo, Mъpзъкъ, Kypтбyнapcкo и Чoкeкъ, Варнен
ска околия, е констатирана бoлecтьтa
a
по овцете. Гopнeтo се съ
;/Шapкa
общава на населението oтъ съседните
села и градове за предпазване добитъка
си oтъ появилата се въ тия села бoлecть.

извoдъ
oтъ

Решенията на Bapнвн. Град. 06щ. Cъвtтъ
({Продължение oтъ брой 42 43).

ПPOTOKOЛЪ
№ 34.
oтъ 20 Aпpилъ 1909 гoд.
270. Приема и yдoбpявacъcтaвeния
oтъ специалната по чл. 9 oтъ избиp. зaкoнъ комисия избиpaтeлeнъ cниcъкъ t a
града к a p н a зa-тeк. 1909 г. и предлага
той да се предаде на oбщин. у ние на
разпореждане.
271. Разрешава да се услови iз oпъл~
нoмo__и aдвoкaтъ oтъ софийските, но
делото на общината въ касационния cждъ
№ 141|909 г. насрочено з а 1 Май т. г.
който да представлява по него общината.
Упълномощава кмета Д. Филoвъ да
упълномощи aдвoкaтъ cъ право да пред
ставлява общината, до свършването му
въ кacaц. CЛLДЪ, cъ право да пpeyпълнoмoщявa и трети лица по него.
272. Удoбpявa пpoeктo пoeмнитe ус
ловия за доставката на пейките и upёд~
cтaвeнaтa за i e x ъ сметка, по които раз
решава за доставката да се произведетъpгъ по cпeпiнocть,
27З Разрешава да се построи чеш
ма въ квартала „Kaдиpъ-блбa" IV yч., на
която да се nycтнe oтъ водата въ пожар
ната команда. Hyжднaтa за това сума oтъ
1080 л. 80 cт. да се oтпycтнe oтъ cъoтвeтcтвyюшия § на бюджета за т. г.

