Година XII.

Варна, 14 Ноември 1909 г.

Бp 51 и 52.

Варненски Общ. Bteншгь
Излиза три пд,ти/въ месеца,
обикновено къыъ 10. 20 и 30 числа.

Пари, писма и всичко вa въeтникa да
te праща до Гpaдcкo·Oбщинcкoтo
Управление въ Варна.

ЦЪвaтa на вестника е, винаги пред
платено. 8) година само 1 лв. 20 cт.
Може да c e S ^ ^ п д a щ a и само 8а три
мtcVцa.
Eдuнъ 6рой 5 cm.

За обявления се плаща на д/ма:
За първа страница . . . . . 3 cт
. , . , . 2m
m втора страница
2m
m тpeтя в чeтвфpтa

f \-Ь;

.-У ?\

Eдuнг 6рои 5 cm.

Peдaктopъ-eкcиeдитopъ : Bapнeн. Град Oбщин. Библиoтeкapь Д. Г. Aтaнacoвъ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО, УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
N 15396
гp. Варна, 10 Hoeмвpий 1909 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
интepecyющитв се за зннниe, че въ помещението на cжщoтo управление на 25 Hoeмвpий т. г. ще се произведе тъpгъ
cъ тайна конкуренция, за отдаване на пpfcдпpиeмaчъ на
правата на кaлдapъмъ на една чacть oтъ yл., „Дpaгoмaнъ",
въ чacтьтa и. мeяcдy улиците: „Съборна" и „Колони" въ гp.
Варна.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 9до 11 часа iip·fcди oбfcдъ
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 600О лева.
Зaлoгъ за право участие в ъ търга се изисква 5 % иди
З00 лева,

Cтp. 2.

„Варненски Общински Becтникъ"

Бp. 51 и 52

Tъpжiiит-fc книжа еж на разположение на интepecyющитfc се всеки пpиcжгeтвeнъ дeнь и чacъ въ канцеларията на
Oбпдин. Управление.
Г. Г. Конкурентите напълно требва да се eъoбpaзявaтъ
cъ предписанието на чл. 11 oтъ закона за обществените
предприятия.
п. Kмeтъ: M. ЮPДШOBЪ.
й. д. Ceкpeтapь: M. ПETKQBЪ.

ВАРНЕНСКА ДЪРЖАВНА ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„МАРИЯ ЛУИЗА,,

Обявление
N 1259
Дирекцията на Варненската държавна д-ввическа гим
назия „Мария Луиза" cъ това обявява за знание на интepecyющит·в се, че на 12 дeкeмвpий т. г. въ 2 часа cл”Ьдъ oбъдъ
въ помещението на Варненското oкp. Финансово управление
ще се произведе мaлoнaддaвaтeлeнъ тъpгъ eъ явна конкурен
ция за доставката на xлъбъ, месо и продоволствени продукти
на пансиона при същата гимназия за време oтъ 1 Янyapий
1910 до 1. Янyapий 1911 година.
Зaлoгъ за нpaвoyчacтиe въ търга се иска 5 0/° oтъ пър
воначалните цени,

Бp. 51 и 52.
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Qтp. 3.

Конкурентите, които би се явиди на тъpгъ требва на
пълно да се cъoбpaзявaтъ eъ чл. 11 oтъ закона за обществе
ните предприятия.
Приблизителната cтoйнoeть на предприятието на месото
възлиза на около 500О лева.
За xлtбa — възлиза на около 3б00 лева.
За продоволствените продукти—около 9,500 лева.
Пoeмнитв условия и дp. тъpжни книжа мoгaтъ да се
пpeглeждaтъ въ казаното Финансово Управление, вcfeки пpиcжтcтвeнъ дeнь и чaeъ.
Разноските но публикуването и дp, остават1» за cм”Ъткa на предприемача.
Варна, 10 XI(1909 г.
Диpeктopъ: ИВ. KИBCИЗOBЪ
Ceкpeтapь: H. K. Д NPAKЧЙ”EBЪ
Пpeпacъ

CTAP0-ЗAГ0PCK0 OKPЖЖHQ УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
JW 1621З.
rp. Cтapa-Зaгopa, 3 Ноември 19О9 roд.
Старо Загорското Окржжно Управление обявява на интepecyющитe се, че на 4 Дeкeмвpп т. г. въ 3 часа посяй

Cтp. 4.

„Варненски Общински Becтникъ"

Брой 51 и 52*

oбfcдъ, въ канцеларията на Oкpжжнoтo Управление ще се
произведе тъpгъ, cъ явна конкуренция за продажба на миния кaмeнeиъ мaтepиaлъ възлизaщъ на около 10,000 куб.
метри и пpoизxoдящъ oтъ изкопите на новостроящата се
жeдйзн6-пжтнa линия Бopyщицa-Tyлoвo-Cтapa-Зaгopa; меж
ду кидoмeтpъ 120+400 до i23+110 по дoлътъ на p. Eeдeчкa,
въ полза на държавното съкровище.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 10,000 дева, а искания зaлoгъ е 500 лева.
Пoeмнитe условия мoгaтъ да се видятъ вcfcки пpшжг·
ственъ дeнь въ канцеларията на Oтapo-Зaгopcкoтo Oкpsжнo
Управление, околийските управления въ oкpsгa и всички
oкpжжни управления въ Царството.
Oкp. Упpaвитeль: ГEШEBЪ.
Ceкpeтapь: (не се чете).

Bapнeнcнo Градско Общинско Управление

Зaпoвeдь

Препис %

No. 862.
гp. Варна, 10 Hoeмвpии 1909 гoд.
.

. . .

Съгласно чл. чл. 108 и 105 oтъ saкqнa за caнитapнoвeтepинapнaтa служба и полиция и протокола на eпизoти-

Брой 51 и 52

„Варненски Общински B·вcтникъ"

Cтp.5.

чecкaтa комисия, съставена за констатирането на две съм
нителни заразени стада овце, явили се въ района на града
Варна, като избегнали oтъ наложената имъ карантинна м^pкa по причина на бoлйcтьтa „ШАРКА", що върлува въ село
Tюpкъ-Apнayтлapъ, Провадийско,

ЗAПOBЪДBAMЪ:

1) За ограничение и предпазване на м·Ьcтнитв овце oтъ
бoл^cть „Шарка", въпросните съмнителни стада да пacaтъ
само въ oпpeд·вдeнoтo за тexъ место, а имeiшu: стрелби
щето cъ граници: плета на лозята, Шaшкъпъ, Дoбpишкoтo
шосе и Koмлyкa;
2) Забранено е на другите стада да се ?·iuшaвaтъ cъ
rope-казаните съмнителни заразени стада и
3) Забранено е на касапите и на други лица да oтивaтъ при съмнителните стада.
Hecъoбpaзивпштe cъ настоящата ми зaпoвeдь, ще се
нaкaзвaтъ съгласно чл. чд. 26G и 268, oтъ закона за caнитapнo-вeтepинapнaтa служба и полиция.
Точното изпълнение на тая ми зaпoвeдь възлaгaмъ на
градската caнитapнo-вeтepинapнa влacть.

Cтp. 6.

„Варненски Общински Becтникъ"

Bp.

51

и

52

Пpfcпиeъ oтъ зaпoв·fcдьтa да се .изпрати на Господина
Варненски Oнpжшeнъ Упpaвитeль, sa cвfcд·feниe.
Kмeтъ: (под.) ИВ. ЦEPOBЪ.·
В ·вp но,
При Bapнeнeнcкoтo Градско Общинско Управление
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ.

Bapнвнcнo
0HPAЖH0 УПРАВЛЕНИЕ
№ 128О7
^ -.r,/,r»

6 нoeмвpий 1909 гoд.
v

Варна.

До Господа 0кол. Началници, Дъртавнитл
Агрономи, Управителя на Митницата* Акцизния
Haчaлнuнъ, Oкpямнuя Финансовъ Haчaлнuнъ, Гp.
Кметове ч/ всички Ceлcкo-06ш,uнcкu Кметове
D

t

въ Варненския oнpягъ.
г

r

Имaмъ положителни сведения, че нaпocл·вдъкъ много де
ца ученици, па даже и по-възрастни — нfcкoи за свое лично
удоволствие а други cъ ц·вль да пeчeлятъ * (зaнaятъ) ч лoвятъ
и yбивaтъ, пocp^дcтвoмъ лeпливи пръчки наречени „япyшкaни" или лacтикъ (прашки), ежедневно по много: десятки, вceкaкъвъ видъ малки пойни и други полезни птички. Извест
на е вредата за нpaвcтвeннoтo възпитание на млaдeжьтa oтъ
тая варварска лoвидбa на птичките, които еж безплатни за
щитници на ceидбитfy и истински музиканти по напштв го
ри. Bънъ oтъ това, ловенето на тия птички е изрично забра
нено oтъ ЧЛ. 4 oтъ закона зa£ лова, а чл 6 csщo забранява
и самия гopiшзлoжeнъ нaчинъ на ловене.
При все, че чл. 20 oтъ cжщвя зaкoнъ вм·внявa въ длъжнocть на горските, полицейските, митническите, акцизните
и филоксернитте власти, финансовите бирници, игeнти и при
стави както и всички членове на ловджийското д-вo да CJFБдятъ за изпълнението на cжщия зaкoнъ, cъ cъжeдeниe тjyвб-
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„Варненски Общински Becтвикъ"

Cтp. 7.

вa да пpизнaeмъ, че тв пp·внeбpfcгвaтъ тая rвxнa длъжно чь
та по тоя нaчинъ, вeдвaжъ вaдзopa ocлaбнaлъ, дава се въaмoжнocть за изтреблението на тоя тъй пoдeзeнъ дuвeчъ, то
гава когато въ много благоустроени държави cъ мait”·pиялшг
жертви се тpyдятъ да го paзплoдятъ.
Ето защо нaпoмнямъ на всички изброени ao·гop·fc длъж
ностни лица, предписаната т&мъ длъжнocть, и ги дoдкtшямъ
да се заcт&пятъ eнepгичecки за yпpaзвaнeтo ни тия полезни
птички.
Bcftви който ги убива или лови тptбвa да бsдe зaлaвянъ и съгласно чл. 21 oтъ закона за лова да му се съставя
aктъ за надлежно глобяване. При залавяне на малолетни на
рушители, актовете требва, да се cъcтaвятъ на името на мало
летния и това на неговите родители (баща или майка или
пoпeчитeль).
Oкpжжeнъ Упpaвитeль: Д. PAЛЧEBЪ.
Ceкpeтapь: Г. KAHAЭИPCKИ.

ИЗBOДЪ
oтъ

Решенията вa Варнен- Град. Общ. Cъвtтъ
((Продължение oтъ брой 49-50),

293. Разрешава да се прехвърли по
книгите на общината върху Коста Д.
Пъpживoвъ, купеното oтъ Варнен. жи
тели Д. Kиpaджиeвъ . и Xp. Beликoвъ
oбщив. место въ V yч. на града yл. Ви
тошка kвapт. № 45 oУь 594 кв. м., като
Пъpживoвъ предварително заплати на
общината остатъка orь cтoйиocтьтa на
това' место oтъ 1930л.
294. Приема и yдoбpявa пpoeктo-пoeмнитчV условия за доставка на жeдfeзни
и oлoвeни тръби вyждни за новата чеш
ма, която ще се строи вь_I\Cjч«. yл.
(Kaдиpъ баба) на гp. Варна.
295. Разрешава да се прехвърли
върху Варн. житeльMиxaилъ Янeвъ oбщин. место J въ IV , yч. .№, 284/89 r r по
плана, oть 24058мcв. м., на което cтoйнocтьтa е напълно изплатено oтъ него»
296. Разрешава* чa. се заплати от1»
oбщин каса на пeчatapя Ив. Пpoйкoвъ
oтъ Варна, сумата 175 л. на напечата*
aяe oтъ него пp·взъ н.<пv 20pieкз.^ oтъ

упоменатите въ нacг. ^feш. пoeмни ус
ловие.
ПPOTOKOЛЪ
№ -39;
oтъ 21 Май 1909 гoд.
297. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за доставката на разни строи
телни материали, нyждни на Варнен.
oбщин. yпpaв. пptзъ 909 г., за подър
жане гpaдcкo-oбщeнcки здания, водопро
води канали, мостове и пp; пpoиввeдeнъ
на 20 тoгo и да се възложи върху кон
курента който е дaлъ най износната цена
за общината, а имeнo върху Peджeбъ
Ибpиямoвъ cъ 2 % намаление oтъ цени
те, показани въ вeдoмcтьтa за цйнит*.
298. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за отдаване на пpeдпpиeмaчъ до
ставката на 500 кгp. гвоздеи подкови и
дp. нyждни за oбщин. cмeтoнocнa коман
да нpoизвeдeнъ; на 14 тoгo ида се въз
ложи върху конкурента Бp. Петрови за
759 лева.
299. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за отдаване на, пред пpиeмaчъ
доставката на paзии предмети нуждай за
noupaвкaтa на общинските кола, cъ които
Lce/пoчиcтвa гpaдътъ яpoизвeдeнъ на 19

Cтp. S.
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tfoгo и да се възложи върху конкурен
та Ив. Maлчeвъ за 14С0 лева
З00. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за доставката на 67 пейки нyждни за oбщин. град. градини, пpoизвёдeнъ
на 15 Май т. г. и да се възложи върху
кoнкypeвтa,кoйтo е Дaлъ най износната
цена, а имeнo върху Д. K. Bлaдикoвъ
за З06765 л. за 67 пейки.
З01. Изказва мнение да се yдoбpй тъpгътъ за доставката на 10 xaмyтя cъ
принадлежностите имъ за cмeтoнocнитe
коне и да се възложи върху конкурента,
който е дaлъ най-износната цена, а имeнo върху Cтaвpи Пeтpoвъ за 620 л. или
62 л. sa eдинъ xaмyтъ.
302. Изказва мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за доставката на 10 кола за
изхвърляне cмeть и да се възложи
върху конкурента, който е дaлъ най
износната за общината цена, а имeнo
въp&y Aтaнacъ Филипoвъ за 178О л. 10
сметаносьи кола.
303. Изказва мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за останалите пpaздни oбгдйн.
места въ V yч. на гp. Варна на улици
т е „6 Ceптeмвpий", „Шопска", „Kaраджа lf} „Peгeнтcкa", „Фepдинaндcкa",
„Македонска", и край, пoдъ № № 19,
20, 23, 26, 28 и 45, пopизвeдeнъ на 8
Май н, г. по отношение само местата
пoдъ № № 26, 28 и 45, а по отношение
на № № 19, 20, 23, да не се утвържда
ва, понеже получените за тexъ цени еж
вeизнocни за общината.
304. Изказва мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за отдаване на oткyпyвaчъ тaк r
cитe oтъ колата, бpичкит/fe велосипедите
и пp. за oтъ 1 Янyapий 1909 г. до
31X11 911 гoд, пpoизвeдeнъ на 6 Май т.
г. и да се възложи върху конкурента
Ив. K. Пoпoвъ за 24,889 лева.
305. Изказва мнение да се yдoбpи

Бp. 51—52

пpoтoкoлътъ oтъ 27 Aпpшtъ н. Г. вй
тъpжнaтa комисия, по отдаването на за*»
кyпyвaчъ по доброволно съгласие съби
рането на таксите oтъ подпечатване*
мерките и теглилките пpeзъ т. година
и да се възложи върху Ив. Maлчeвъ За
3570 л
306. Разрешава да с6 взёмafъ ofъ
запазения фoндъ (гл, I § 33) на т. f.
бюджётъ Ю00 лetfa и се oтнecaтъ къMъ
гл. I § 7 п. 2 на c&Щия бюдsкeтъ за
усилване на кредита.
307. По отношение писмото № 2§§0
на Bapн. oкp. инженери petпи, ако
oбщин, пapeнъ вaлeкъ не ё нyжeнъ на
общ. у-ние за бърза и нeoтлaгaeмa ра
бота да се отпусне на oкp. инжeнepь
на негови разноски.
308. По молбата на г. Д - p ъ В.
Kapaмиxaлeвъ пoвepeникъ на фирмата
на Aббyдъ Xaлбyни въ Варна за да му
се даде възмoжнocть да построи на
;&гълa на улиците „Охридска" и „Бyp
гacъ" се остави бeзъ последствие.
309. Изказва мнение да не се yтвъpдявa тъpгътъ за продажбата на oбщин.
места въ IV yч. кв. № 2О7 yл. Bлaдиcлaвъ пpoизвeдeнъ на 8 тoгo, а да се
произведе нoвъ тaкъвъ.
З10. Изказва мнение да не се
yтвapдявa тъpгътъ за продажбата на
град. oбщин. место на yл. „Съборна"
IV yч. квapт. № 203, пpoизвeдeнъ на 8
Май н. г. а да се произведе нoвъ тaкъвъ.
З11. Изказва мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за продажбата на общинско
место въ квapт. № 214 на XXH линия
IV yч. oтъ 315 кв. м., пpoизвeдeнъ на
8 Май т. г, и да се възложи върху кон
курента Ил. X. Димитpoвъ за 14 лева
кв, мeтpъ или за цeлoтo место (4410)
четири хиляди чeтиpиcтoтинъ дeceть лв.

7Гт7ПlИ P P ер^щу възнаграждение три броя на „Bapr/Л1жlj^9L·l %UKУ нeнeки Търговски Beeтникъ* брой 180 oть
1908 гoд. Които абонати имaтъ запазени
oтъ тоя брой, да eъ41
oбщaтъ Б ь печатницата „Просвета най-късно до 15-й Дeкeмвpий настоящата година.
Цeчaтницa и литoгp. „Иpooвeтa" на Зeнгинoвъ А Xpиcтoвъ — Варна..
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