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гр. Варна, 24 Януарий 1910 год.

Варненското Гр
Общинско Управление обявява на
йнтересующите се за знание, че на ~~6 "Февруарий т. г. въ
помещението на сжщото управление ще се произведатъ съ
явна конкуренция търгове за отдаване подъ наемъ отъ 1-й
Февруарий до 31-й Декемврий 19 Ю година долуозначените
общински имоти:
На 6-й Февруарий въ 10 часа преди пладне за отда
ване подъ наемъ касапските дюгени N0. N0. 1, 2, 3, 4, 5 и
и 6, въ П участъкъ.
Въ сжщия день 3 ласа следъ пладне за отдаване подъ
наемъ: 1«) Бюфета въ местностьта „Гюндюзъ-чепше" и 2)
Дюгена N0. 77 въ ул. „Гургулята".
Първоначалните цени ще се определятъ отъ .тържната комисия,
Залогъ за право участие въ търга се изисква 5% отъ
първоначалната цена за всеки имотъ.
'
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно
съ чл: 11 отъ закона за обществените предприятия
п. Кметъ: М. ЮРДАНОВЪ.
п. Секретарь В. В. ЖИВОПИСЦЕВЪ

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
№1105
гр. Варна, 25 януарий 1910 год.
Общинското управление обявява на варненските граж
дани избиратели, че то бе разпоредило да се раздадатъ
чрезъ общинските служащи до 1 того всички избирателни
карти на варненци. Това обаче не може да се постигне на
пълно—не можаха да се вржчатъ всички карти, и то поради
дето адресантите имъ ех променили квартирите си.
Предъ видъ на горното и въ основа чл. 59 отъ изби
ратели ая* законъ, поканватъ се ония варненски гражданиизбиратеяи, крито не еж получили до днесъ избирателните
си карти, да "се" явятъ най-късно до 15 идещи февруарий
въ общинското управление (статистическо бюро) и получатъ
картите си.
Кметъ: ИВ. ЦЕРОВЪ. •_——
и^_д/Ое^тамдН&* ШТКОВЪ.
Варненско Г р а д с к о О б щ и н с к о У п р а в л е н и е .
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гр. Варна, 25 януарий 1910 година. ^

Въпреки изричното предписание на закона за мерки
те и теглилките, мнозина отъ варненските граждани-произ
водители на вина, ракии и др. от ь собствените си лозя при продажба си служатъ още съ старите мерки (ока), употре
блението на които, съгласно чл. чл. 17 й 26 отъ закона за
мерките и теглилките, строго е забранено и на основание
чл. 64 и. 30 отъ закона за градските общини,
ЗАПОВЬДВАМЪ

' 1) За напредъ строго се забранява продажбата на вина,
ракии и пр. съ старите меркп (ока). Продажбата обезателно
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требва да стане само по мерките, предвидени въ закона т.
е. на литри, като последните предварително бждатъ прове
рени и дамгосани отъ надлежното общинско управление.
2) Противъ неизпълнителите тези ми разпоредби на
закона ще се съставятъ актове, които ще се изпращатъ въ
надлежния схдъ за налагане наказанието, предвидено въ
чл. чл. 45, 46, и 50 отъ закона за мерките й теглилките,
като имъ се конфискузатъ старите мерки и
3) Натоварвамъ общинските финансови агентп съ из
пълнението настоящата заповедь.
Преписъ отъ заповедьта да се изпрати на г-на Варнен
ски Окр- Управитель за сведение.
.
,

(подп.) Кметъ: Кметъ: ИВ. ЦЕРОВЪ.
Верно: п. Секретарь: В. В. ЖИВОПИСЦЕВЪ.
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Обявление
N '1148
гр. Варна, 26 януарий 1910 год.
Вследствие писмото на началника на Ремонтно конско
депо „Кабиюкъ" при градъ Шуменъ отъ 19 того подъДО48,
съ което известява, че на"значената при депото комисия ку"пува ежедневно малки кончета за до отгледването имъ въ
депото;Варненското градско общинско управление _обявява горнето на варненските граждани които иматъ кончета, за иро^
данъ отъ Г/з.до 27г години съ ръстъ повече отъ 136 с. м.
да ги закарватъ въ същото депо.
Цената на всеко едно конче ще се определя отъ годи
лите, ръстьта и породата на кончето.
п. Кметъ: М. ЮРДАНОВЪ.
п. Секретарь: В. В. ЖИВОПИСЦЕВЪ

Г^Арнаутларска община. Единъ. волъ
2 1 / г.. косъмъ черносивъ и рога назадъ и
Никодаевска Сеяша^бщинц.
.2.''Белепска. Една кобила 6 год., ко
съмъ червенъ, опашка черна и г р и в а
червеникава.
ОБЯВЛЕНИЕ
Това като съобщавамъ, моля г. г. гор
• № 2101.
ните длъжности лица да разгласятъ на
с. Николаевка, 19 Декември 1909 г.
- Подъ надзора на тая община се нами населението, че ако за първия до 20 дни, а
ра една юва кобила 4 год., косъмъ чер- за втората до 61 день, не се яватъ ступаните имъ, ще бЖдатъ продадени.
•
венъ-жълтеникъвъ.
Ако до 41 день отъ днесъ не се яви
ступанина и да си я прибере ще я про
ТАБЛИЦА
даде.
^
за заклания и унищожения добитъкъ
Кметъ: (нод.) Апоетоловъ и Секреи теглото му въ кгр. презъ 1909 г.
тарь Бирникъ: (под.) А. Стойков в.
въ варненската- скотобойна:
видъ на добитъка
брой
кгр.
1. Бикове волски
26
2978
Варненска Градска Община.
2. ,, биволски
3,079 403.460
3. Волове.
3,637 332111
4.
Крави
ОБЯВЛЕНИЕ
312
12549
5. Телци
№ 595.
845 1605173
6. Биволи
гр. Варна. 18 Декемврий 1909 г.
557 93310
7. Биволици
3161
8 Малачета
107
Ч р е з ъ което обявява за знание, че
94398
9.
Овни
и
кочове
6,477
Агспъ Хачиковъ отъ гр. Варна изгубилъ
10. Овци
.
6,342 75637
е оргиналниятъ си интезапски билетъ
11. Козели и пърчове 1423 22390
№ 5954 отъ б октомврий т. г., серия
12. Кози
. 846 10822
71/908 година, за единъ конь и че вме13. Агнета
69,386 429312
14. Ярета
4805 97383
сто него издадено му е дубликатъ.
15. Свине
-~
2.640 16Б893
Предметния билетъ, ако се намери,
• всичко 1110,482 1833567 •
да се Счита за невалиденъ.
Унйщожевъ добит ькъцо причина отъ
п. Кметъ: Д. Беделевъ.
а> охтика
п. Секретарь: В. В. Жиноаисцевъ.
Волове
.
74 11084
Преписъ.
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Крави
Биволи Биволици

!Ра, з -н: и .

Сврне •

:

15
1604
5
981
'
2
363
6
222:
всичко 102 14,254-

Подъ надзора на Яйленската общи
: • • б) мършавость
Волове . - 6
557
на се намира следующия безстопански
'Крави /~~ "•-1
79
- я юва" добитъкъ:
.Биволи/
4
739
1. Едно женско теле « а 5—6 месе .-'-,,. Малачета
зв•^
ца, косъмъ червеникъвъ и
всичко 13
1411
2. Една биволица 7 — 8 г. косъмъ
в) Тежка жълте!зица
черъ; на чедото^ опашката и задните *
Волове
"""1ьа1 . 14
^~-—
О
ж * а кочове
-два крака има .бело.
••'-.
~~~---г—
1 '
5.Горньото като съобщавамъ, моля по ,~ •_ Агнета
3
всичко
172.
менатите г. г. длъжности лица, да раз
г) Предсмъртно състояние
гласятъ- това между населението и му
- Овни и кочове
1
22
съобщатъ, че ако ступаните^ имъ, на
, Овци
2
25
първото до 10 дни, а за втората до 41
• Агнета
1
5
день не отидатъ да си ги прибератъ,
всичко
4
52
д) СувНсегсив сеНиЬвхв
ще се продадатъ на публиченъ търгь.
•
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СВИНИ •

Подъ надзора на долоозначените об
щини, околията ми,' се намира следую-;*
зция безступански „това" добитъкъ.:
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•', Или като се извади болното месо, ко •
ето е било 16,627 кгр. остава 1,816,940
кгр.", месо консомирано въ Варна
презъ 1909 г.
Печ. „Просвета" — Варна -
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