Година XII.

Варна, 20 Октомври 1909 r.

И u и 8 i три ;»АТЙ iъ мtceliA,
oГ>*кнo»eнo към* 10. 20 и 30 числа,

Илри, иг.ема и гпчкo aa вn·тяякa да
се, праша д » Гpядcиo·Oбшииcкuтo
У пра влея по въ Варя а.

Ц”fcнлra на к$стняка е, вияaги пpfcдuдaтeн", за година само 1 дв. Ю eэт·

За ebяeлtиuя се плаща иa дjмшt
8а иъpwa cтpннвцa ,
n »«торл t тpaниця;
m тpeiя и ч^inфp-n

Може да се предплаща тr-caжo 8а три
мtceцa,
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Peдaктopъ-eкoпeдит pъ: Bapнeн. Град.^ Общип. Библиотекари Д Г. Aтaнacoвъ

Пoдпиcaниятъ за напр^дъ се имeнyвaмъ и по им то
на дfeдa си, имeнo не вече? Иocифтr Ивaнoвъ. а ИOCИФЪ
ИВ. XAДЖИCTOЯHOBЪ.
Инжeнepъ Иoc. й в . Xaджиcтoянoвъ.

Варненско Градско Общинско Управление.

Обявление
No 13618
гp. Варна, 8 Oктoмвpий 1909 година.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
интepeeyющитe се, че на 22 Oaтoмвpий въчa6ътъ 10 преди
пладне въ помещението на cжщoтo управление, ще се пр0
и8веде тъpгь чpeзъ тайно мaлoнaддaвaнe за доставката на
около 20О кубика дърва нужни за отопление основните yчидищa и помещенията на общинските служби пp·взъ на
стоящата година.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на около 20000 лева.
8aлoгъ за право участие въ търга е 1000лева, вложе
ни въ Българската Народна Банка, срещу удостоверение.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ нaпaлнo
cъ предписанията на чл. 11 oтъ закона за обществените
предприятия.

Cтp. 2.

„Bapвeнcки Общински Becтникъ"

Брой 45—46.

Tъpжнитe книжа мoгaтъ да се лp·вглeждaтъ вcfcки пpиcжтcтвeнъ дeнь и чacъ въ канцеларията: на административ
ното при общината отделение.
Kмeтъ: ИBШЪ ЦEPOBЪ.
за Ceкpaтapь: Ар. Йoвкoвъ.
П p ·Ь п м c ·ь

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Зaпoвeдь
No. 771.
гp. Варна, 9 Oктoмвpиi 1909 година.

Пoдпиcaниятъ Варненски градско общински кмeтъ, като
взexъ пpfcдъ видъ, че много oтъ cтoнaнитЪ на eдъpъ добитъкъ не пpитeжaвaтъ билети за пpaвocпocoбнocть на добитъ
ка си и че мнозина кyпyвaтъ дoбитъкъ, бeзъ да се cнaбдявaтъ
въ момента cъ нyжднитfe свидетелства, вследствие на което
кражбата на eдъpъ дoбитъкъ е много развита, на основание
чл. 64 oтъ закона за градските oбпщни.
З A П O B Ь Д B A M Ъ ,

Притежателите на eдъpъ дoбитъкъ, какъвто и да е
той, да пp·fcдcтaвятъ въ интизaпcкoтo бюро най-късно до
eдинъ мвceцъ oтъ обявяване настоящата ми зaпoвeдь интизaпcкитfc си билети за проверяване.
На нeизпълнитeлитв на тая ми зaпoв·feдь ще се cъcтaвятъ актове и ще се глoбявaтъ до 50 лева.
(под.) Kмeтъ: ИВ. Ц E P O B Ъ
(Bepнo):
за Ceкpeтapь: M. ПETKOBЪ

Bp. 45—46.

„Варненски Общински Becтникъ"

Cтp. 3.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
Лf 128б2.
гp. Варна, 30 Септември 1909 гoд.
Чecть имaмъ д& обявя на интересующигв се, че при Варненските град.
общински разсадници oтъ 1 Oктoмвpий т. г. до 1 Aпpилий 1910 гoдин- щ · c ·
пpoдaвarъ равни овощни, сенчести и за украшение дръвчета.

1) Овощни дървета.
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2) Сенчести дървета.
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2—3 гoд.
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Cтp. 4.

Бp. 45—46.

„Варненски Q6щипcicи Becтникъ'

3) Дървета xpacтия за украшението.
t) Aмopфa фpyтигoзa
2) Гeняcт* гepмaн·
8) Яcмидъ два вида
l) Txyя opиeнтaлнa
5) Taфлaнъ 3 вида
«>) Бигнoиия paдигaнcъ
1) Cqиpea 2, вида
8) ЖЪJ»TЪ caлrьмъ
.9) Taмapикcъ
10) Френско грозде диво
I L) Лoнцepa тapтap.
12).Чeмшиpъ два вида
13) Дяволски нoкътъ
14) Дива лоза
15) Диви poшкoни
16) Xибиcкycъ сирийски
П) Лигycтъpъ
18) Maглypa
18) Coapтнyмъ
20) Maxoния
П) Tpaндaфeлн пpec. вие.
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3А ЗНАНИЕ.
I) ПcpжчкиrЬ за гореозначените дръвчета и xpacтия eтaвaтъ

пивмeннo

к;ш yerнo, направо до Варненското градско общинско управление, като се при
дружи oтoйвocrьтa имъj
X

Л) Намаления не се npaвятъ;

f) За изваждането и опаковката на дръвчетата ще има грижата градско
oбщlиttйя rpaдинapь;
4) 3 * вдигaниeтo й apинacяняeтo на дръвчетата ще се гpижaтъ caмиrb
Купува411 0ЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ИMЪ И

5) TpaндaфилиtЬ ще се npoдaвatъ нpeзъ jwfcceцъ Mapxь 19Ю гoд.
п. Kмeтъ; M. ЮPДAH0BЪ,
C·кpeтapь: x. «. ИBAH0BV

Бp. 45 и 46.

„Варненски Общински Вести и къ**

Oтp. 5.

ВАРНЕНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Обявление
» З55
Гp. Варна, 12 oктoмвpий 1909 г.
ПEИKAHBAMЪ ТИЯ OTЪ Г. Г. ВАРНЕНСКИТЕ
ГРАЖДАНИ, РОДИТЕЛИ ИЛИ НАСТОЙНИЦИ, НА КОИ
ТО ДЕЦАТА ИMЪ ПOДЛЪЖATЪ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛ
НО УЧЕНИЕ, А ГИ ИBПPAЩATЪ BЪ ЧАСТНИ УЧИЛИ
ЩА, ИЛИ ГИ УЧATЪ У ДОМА СИ, ДА ДAДATЪ ПИС
МЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛ
СТВО НАЙ КЪСНО ДО 17 T. M., КАТО УKAЖATЪ KЖДB СЕ OБУЧABATЪ ДЕЦАТА ИMЪ ПPEЗЪ ТАЯ
УЧЕБНА ГОДИНА И ТОЧНОТО СИ МЕСТОЖИТЕЛСТВО.
HEИЗПЪЛHИTEЛИTE НА НАСТОЯЩЕТО ЩЕ БЖДATЪ ПРЕДСТАВЕНИ 3А ГЛОБЯВАНЕ СЪГЛАСНО
4Л. .41 OTЪ ЗАКОНА 3А НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ.

Пpeдceдaтeль на училищното H-cтвo:
ИВ. ЦEPOBЪ
Глaвeнъ yчитeль: XP. KИPOBЪ.

Ep, 45 и 46'

,Bapйfeн6ки 6бщинcки Becтнийъ"

Cтp. 6.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
N 13З01
гp. Варна, 2 Октомври 1909 гoд.
Вследствие писмото на господина Варненски Градски Околийски Haчaлникъ oтъ 30 м. м. пoдъ № 9809, Варненското Градско Общинско Управление
обявява на населението въ гp. Варна, че тжзъ годишните върховни провероч
ни на наборите комисии що зaпoчнaтъ действията си на 10 Oктoмвpий т. г. и'
шe cвъpшaгь на 12 Ноември в c. гoд. Комисиите шe зaceдaвaтъ въ градовете
както следва.
София
1) За 1-вa Софийска дивизиoннa oблacть въ:
Берковица
Opxaниe
ПЛOPДИBЪ

J) „ 2 pa Тракийска

3)

4)

tf

Taтapъ Пазар джикъ
Карлово

3 т а Балканска

Cливeнъ
Bypгacъ
K. Aгaчъ
Нова Загора

4-та Преславска

Варна
Шyмeвъ
Елена
Paзгpaдъ
Силистра
Дoбpичъ

5) „ 5-та Дунавска

Русе
Търново

в) „ 6-та Bдинcкa

Bидинъ
Bpaтцa
Лoмъ
Paxoвo

7)

7-ма Рилска

8) „ 8-ма Tyнджaнcкa

Kюcтeндилъ
Caмoкoвъ
Tpънъ
Дyпницa
Paдoмиpъ
Kaзaнлъкъ
Cтapa-Зaгopa
Хасково

Плeвeнъ
Cвищoвъ
9-тa Пловдивска
9)
Tpoянъ
Севлиево
Младежите oтъ Панагюрската околия, която влиза въ състава на 7 Рил
ска Дивизиoннa Oблacть ще бждaтъ прегледани oтъ върховната проверочна
JKOMИCИЯ въ 2 Тракийска Дивиз. oблacть когато ще заседава въ гp. Пaзapджикъ.
п. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ
Ceкpeтapъ: x. K, ИBAHOBЪ.

Бp. 45 и 46.

„Варненски Общински Becтникъ"

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
No 13689
гp. Варна, 10 Oктoмвpий 1909 гoд.
Вследствие писмото на г-нa Началника на 8 полково военно oкpжжи·
oтъ 5 тoгo пoдъ № 2117, Варненското Градско Общинско Управление, като обя
вява на населението въ гp. Варна, че oтъ 17 този мeceцъ до 21 cжщии вклю
чително, Върховната проверочна комисия ще открие действията си въ гp. Вар
на по проверка действията на тъrь годишната наборна комисия по дoлyoзнaчeнoтo pacпиcaниe:
На 17 Oктoмвpий т. гoд. Бaлчикcкaтa, на 12 и 19 — Провадийската, вa
20 Варненската селска и на 21 Варненската, градска околии. Напомня на интe·
pecyющитe се cлeдyющитe pacuopeждaния на военните власти.
Всеки млaдeжъ, преди да се яви пpeдъ комисията, да събере за себе си
и въобще по oплaквaниeтo си най-точни cвbдeния, за да бздe въ oaлaквaниeтo
си пpeдъ комисията кpaтъкъ, яceнъ и тoчeнъ; тия които имaтъ пълна възмoжнocть да нaпpaв·ятъ това и него нaпpaвятъ но нeбpeжнocтъ или yмишлeннo cъ
цeль да ввeдe въ заблуждение комисията, заявленията имъ ниcмeнни или
устни ще бивaтъ оставени бeзъ вceкo внимание. Предупреждават ь се самите
младежи така cллцo бащи, братя и дp. които требва да се явявать пpeдъ ко
мисията, че те тpfeбвa да се явятъ пpeдъ комисията, че те требва да се
явятъ обезателно въ дe^ятъ oпpeдeлeнъ за преглеждането имь точно въ 7^2-~
8 часа cyтpeньтa, защото тия които зaкьcнeятъ, бeзъ вcbкaкви уважителни при
чини, заявленията имъ ще ocтaвaть бeзъ последствие. Тия които cмeтaтъ да
пoдaвaтъ oплaквaниe на основание „ако мине" то uo добре ще сторять ако не
идвaтъ въ гp. Варна да правять излишни paз:юcки, защото клмъ такива имен
но комисията може да бждe най-строга въ решението си. Предупреждавать се
така ·AЩO- всички които ще се явявaтъ пpeдъ комисията, че те требва да се
явятъ чиcтoплътни и cъ чисти долни дрехи, въ време на заседанията на коми
сията да cпaзвaтъ гoлeмa тиntинa и peдъ и ще се явявaтъ по реда който ще
ммъ се у каже на самото место.

п. Kмeтъ: Д. БEДEЛEBЪ
за Ceкpeтapъ: M. ПETKOBЪ

Cтp.

8.

„Bapиeнcкя Oftщивcfcи Becтиикъ"

иввoдъ
oтъ

Piшвниятa на Bapнeн. Град. Общ. Cъвlтъ
((Продължение oтъ брой 44).

Брой 45 и 46.

стамовеио cъ. решение! № :144,. кofeтb пo :
отношение размера нaвъзнarpaжieниeтo
се обезсилва.
279. Назначава комисия в ь c ъ c т . в ъ :
п. Кмета Ф. Xpиcтoвъ, съветника Ив.
Церов*, лefeничёa T.' Зaxapиeвъ и Лoзapння Haчaлникъ Ат. Пepнapo ть, на кo
то въглaгa да провери и каже, кои о6щин./кaplйejpи требва да се нзключaтъ
oтъ списъка на контрольора, иpилoжeяъ
къмъ писмото му JVt 82(909 г. за да не
блwjtaтъ oтДaдieниЧia предприемачь и защо.
280. Приема н yдoбpявa uoeмнитe
условия по направата на eдинъ кдлдъpж,мъ oтъ лoмeни камъни на площада
пpeдъ мъiкcкaтa' гйЦнbзяV ^Фepдийaндъ
I" oтъ ъгжлa 6yлeвapдъ „Сливница4- и
„Мария Луиза" до улица „Любeнojвa",
като отговарящи на нуждата. Удoбpявa
се сметката приложена kъмъ*fия пb'ёмhto
условия.

274. Да се произведе нoвъ тъpгъ
за тaкcитfa oтъ колата, велосипедите и
пp. ако предварително А. Филипoвъ въ
cpoкъ oтъ 24 ч. считано oтъ датата на
съобщението му, се яви въ общината и »
даде декларация, че сумата oтъ 800() л».
която има да uoлyчaпa oтъ общината я
оставя като гаранция, че ще отстои на'
направеното си п^eдъ M-вoтo предложе
ние, за че дава за 3 г. за тоя дoxoдъ 21000
лв. аког повече не се пoлyчaтъ на новия
тъpгъ и че щecefяви на него да конкурира:
276. Назначава комисия нъ. cъcтaвъ:
Г-нъ кмета Д. Филoвъ, oбiпин. съветни
ци Г·дa H. Кдьневъ и Д pъ Kyвeлoвъ и
техниците: Oкp. Ивжeнepь Д A. Map
ПРОТОК0ЛЪ
чeвъ, градските инженери йвaнoвъ, Г.
№. 37.
В. pнeвъ и Bacилъ Kлipджиeвъ и вoeния
oтъ 8 Май 1909 гoд.
eлeктpo-тexвикъ· г. Aв. Xpиcтoвъ на ко
281. Назначава комисия, ьъ cъcтaвъ·
ято възлага да проучи повдигнатия cъ
кмета Д. Филoвъ, п. кмета Ф. Xpнcтoвъ,
рапортите на Г-нъ Бончева въupocъ но
съветниците Xaимъ Kpиcпйнъ, Kaлю C.
спора за водопроводните тpж,би и даде
Kaлeвъ, ?Meмдyxъ Бей < Aли Бeeв·ц Д-pъ
за резултата пиcмeнъ дoклaдъ.
В. Kapaмиxaлoвъ, H. Kж,нeвъ и Д-pъ В.
Kyвeлoвъ, а oтъ страна на Bapнeн. ад
ПРОТОКОЛ^
вокати *г-дa Hик. Дpar^yлёвъ,1 Д. ПepeЛйн№ 35
гoвъ. и i\ Пacapeвъ, на коятог* възлага
oтъ 27 Anpилъ 1909 г.
да проучи всестранно оплакванията на
17б Paзpbшaвa да се заплатят^ oтъ Bapнeн. граждани еснафи иpoтивъ дей
oбrцин. каса на публичните фaйтoиджий" ствията па oткyпчЫк4'на'rpaдcitoto пра
Д. Kaзaкoвъ и А. X. Aндoнoвъ oтъ Варна, во oтъ серги-параеж, по улиците, 5плo-на първия 18 л., а на втория 16 лева за шaдитe и up. и за всичко намерено да
возене до .изворите и обратно на 22 и се състави писмень дoклaдъ, който да
25 тъгo комисията, която е извършвала се впece въ съвета за взeмaEfe п6'въп
бактериологическото изследване на во роса окончателно peшeвиe? .
дите.
282. З а пaпpeдъ по cклaдиpвaнe на
277.
Изказва мнение да се yдoбpи дърва, да се дaвaтъ ocтadaлитe пpaздни
горния тъpгъ и се възложи върху Вар- oбщин. места' oтraтi къr" пoяckpнafa'* ко
нeн. Aкц. Пивоварно Д-cтвo cъ нpeдcтa- манда, по установения* за тoвaг pадъ и
витeль Kceнoфoнъ Keлaйдитoвъ за 12,000 срещу такса за нaeмъ по. 20 cт. за кв.
лева. а именно за отдаване пoдъ нaeмъ. м, Тая такса, обаче ще ociaнe въ сила,
но доброволно съгласие, бюфета при о6- само за до края нa^тeк. *roД.
щин. пpимop. градина ,fCaнъ Uтeф. Бъл
283. Уважава молбата ^a^ Игнaцъ
гария".
Лaмбepгъ oтъ Варна и разрешава да
278. На бaктeopoлoгa Г. Д p ъ Ивa- му се повърне oть общинската каса су
нoвъ, кoмaндиpoвaaъ за да направи бaк мата oтъ 280 лв. внесени oтъ него, като
тeopoлoгичecкo изcrbдьaнe на водите, общин. връхнина върху патенть за шaнкоито ще се дoкapвaтъ нъ града Варна, тaнъ, срещу разписка № 1645 cъ дата
да се заплати едно лично възнаграждение 20Х11 908 г.
oтъ 200 лв, вместо 10О лв: кa·cтo б е па*
(Следва).

