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Варна, 5 Февруарпй 1910 год.

стникъ
Цената на вестника е,
винаги предплатено за година сако 2 лв.
Може да се предплаща и само за три
месеца.
Единъ брой 5 с т .

Пари, писна п всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 ст„ втора
„
. . . . .
2 „•
я третя и четвърта страница. 2 „
Единъ брой 5 с т .

И з л и з а ч е т и р и п ж т и вгь м е с е ц а .
Редакторъ-експедиторъ: Варнен. Град. Общин. Бпблиотекарь.

О т ъ редакцията.
Отъ 10 брой В. Общ. Вестникъ излиза че
тири пъти въ месеца, при цена 2 л. годишно
предплатени. Въ него ще се печататъ преди
всичко разни известия и обявления на Вари
Общ. Управление, но съ време и постепенно ще
се открие и неофициаленъ отделъ, доколкото,
разбира се, ще позволи на това местото.

Варненска
Окржжна Пое, Комисия
ЛЗ 291.
2

1^

н у а р и й 191 г

.

Окржжно,
До г, г. Общинските кметове
в

° ' . _ * вда^ с нй-ощ.хгъ,^,

ющите се за знание, че на 15 того въ поме
щението на същото управление ще се произве
де новъ търгъ съ тайна конкуренция за еж ща
та цель.
Офертите ще се прпематъ отъ 9 до 11
часа преди пладне.
Приблизителна стойность на предпр ятието възлиза за 3 години на 210,000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 19,.р-00 лева.
Тръжните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, гдето интересующите се могатъ да ги преглеждатъ все
ки приехтетвенъ день и часъ.
-„.- Г-Тг. „конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл 11 отъ закона за общест
вените предприятия.
и. Кметъ: Ф. ХРИСТО В Ъ.

Разгласете между населението въ повере
ната Ви община, ,че. възъ основа решението на
Окръжния Съветъ въ миналогодишната му ре
Секретарь: В, В. ШИВОПИСЦЕВЪ.
довна, сесия, Л5 113/16, 9.Х.909 г , Постояната Комисия ще събира следните такси за из
даваните отъ нея документи:
Варненско Градско Общинско Управление
1) Отъ всекакъвъ видъ свидетелства и
удостоверения по .
. . . . .
1 лв
2 Отъ -преписи д<> сто (100) реда 1 лв.
Л0.1514Всека следу.оща стотица се таксува 50 ст.
гр. Варна, 3 февруарий 1910 год.
'
3) Удостоверение за издължение на
бившъ отчетникъ, или че не е изВарненското Градско Общинско Управление
пълнявалъ отчетнишка длъжность,—
обявява, че на 17 февруарий т. г. въ часътъ
~~~'
служаще за изселване .
2 лв. 4 следъ пладне въ помещението на сжщото ще
се отдава на закупувачъ по доброволно съгла
Председателъ: Д, Шиновъ.
сие общински приходъ отъ таксите за събира
Секр.-бирникъ: Г. Лоловъ
не сметь въ града за време отъ I януарий
1910 година до 31 декемврий е. г.
Приблизителна стойность на предприятието
възлиза
на 16000 лева.
Варненско Градско Общинско Управление
Залогъ за правоучастие въ конкурирането
се изисква 800 лв.
Търржните книжа се намиратъ въ канце
ларията
на общинското управление и еж на раз
М 1422
положение иа интересуващите се всеки приежтгр. Варна, 1 февруарпй 1910 година
ственъ день и часъ.
. ,
Господа конкурентите требва да се съобПонеже произведения на 29 декемврий м.
1909 година търгь за отдаване на предпрпе- разятъ напълно съ .чл. 11 отъ закона за общес
.,
дмачъ ЧИСТЕНЕТО на ГР. ВАРНА,, за.време твените предприятия.
отъ 1 януарий 1910, година до 31 декемврий
• п. Кметъ: ф. ХРИСТОВЪ.
Ц912 година не се утвърди, Варненското град
за Секретарь: АР. ИОВНОВЪ.
ско общинска управление обявява на интересу-

бявление.
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Варненско Градско Общинско

Варненска Държ. Девическа Гимназия
"/ ; „М ар ая - 1 у из а"

шленюе.
ЯВЛеНИе.',;..;.:.':

№ 1513 ;
3
февруарий
1910 година.
гр. 'Варна.
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т
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гр Варна, 26 Януарий 1910 год
Дирекцията на Варненската държ. девич.
гимназия „Мария Луиза" -съ това обявява ^за
знание на интересуващите се, че на 26 фев
руарий т. г въ 3 часа следъ обедъ въ поме
щението на Варненското" Окр Финансово Упрд^
вление ще се произведе малонаддавателенъ търгъ
съ явна конкуренция'за доставката летни обуща,
джакети и материи за летно облекло на пансио
нерките въ държавния, девически пансионъ
презъ 1910 год)
Залогъ за право участие въ тЪрга се иска
5°/ 0 отъ първоначалните цени. :
Конкурентите, които би се явили ; на търга, |
требва напълно да Се съобразяватъ съ чл. 11!
отъ „Закона за обществените предприятия."
:
Приблизителната стойнос.ъ на предприятие-!
то за обущата възлиза на около 900 лева, за |
джакетите на около 1240 лв. и за материите=
на около 1100 лева.
{
Поемните условия и др. тържни книжа мо-;
за Секретарь: АР. ИОВНОВЪ.гатъ да се преглеждатъ въ казаното финансово!
управление всека приежтетвенъ день и часъ.1
Разноските за публикуването и др. осТа-!
ватъ за сметка напредприемача
.
*

Варненското градско общинско управление
обявява, че на 17 февруарий т. г. въ часътъ 10
'преди пладне въ покещени то на сжщото ще
се отдава на закупувачъ по доброволно съгла
сие общинския прйходъ отъ таксите за търгува
не съ разни стоки на площадите, чершиите и
пр. (таксите отъ сергии) за време отъ 1 януарий 1910 година до 31 декемврий 1910 год,
•Приблизителната стойность на предприятие
то възлиза на сума 230О0 лева.
Залогъ за право участие въ конкурирането ее изисква 1150 лева
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на , общинското управление и еж на раз
положение, на интересуващите се всеки приежтетвенъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразятъ
напълно съ чл 11 отъ закона за обществените
предприятия.
.
п. Кметъ: Ф. ХИСТОВЪ

Варненско Градско Общинско Управление

Директоръ- Ив. Нефсизовъ.

Обявление.
Варненска
Окржжно.
Окрхжна Пое. Комисия
лг.245.
гр. Взрнч, 4 февруарий 1910 година
До г. г. Общинските кметове •
21 Януари 1910 г.
въ
Варненското градско общинско управление
Варна.
Варненския окржгъ
обявява на интересующйте се, че на 18 феврут
За подобрение коневъдството въ окржга
арии т. г. въ помещението на същото управ
ление ще се произведе търгъ съ тайна конку презъ т. г. постояната комисия Отъ 15 идущий:
ренция за отдаване на закупъ налога върху февруари открива 19 съвокупителни жребцови
натоварените кола, коне и магарета (бачъ) за станции въ различни центрове на окръга, съ по!
време отъ 1 януарий 1910 година до 31 де единъ, два и три жребеца.
За завеждане на тия станции, открити съ
кемврий същата година.
20
конярски
длъжности, на колто ще се наз
Офертите ще сб приематъ отъ .".до 5 часа
начаватъ
лнца
грамотни, благонадеждни, отъ.
следъ пладне.
Варневския окржгъ. служили въ кавалерията
Приблизителната стойность на предприятие
иди артилерията.
то възлиза на 52000 лева.
Ето защо. умоляваме Ви, господине кмете.
Залогъ за право участие въ търга се из да разгласите между интересующйте се отъ об
исква 2600 лева.
щината Ви жители — да подадатъ заявление нап
Тържните книжа се намиратъ въ канцела раво до постояната комисия, най кжено до ?
рията на общинското управление, гдето интере февруари т. г.
суващите се могатъ да ги преглеждатъ >всеки
Заплатите еж както следва: 50 л. месечно
приежетевенъ день и часъ.
за гледане на единъ конь, по 55 дв. за гледан»,
Г, г. конкурентите тревйа да се съобра на три коня отъ двама-коняри и по 60 л. за"
зятъ напълно съ чл. 11 отъ закона За общест гледане !два коня отъ единъ коняръ.
вените предприятия.
Лицата, които бждатъ йриети отъ - йостоян.
комисия
за коняри, ще бждать изпратени вь
п. Кметъ: Ф. ХРИСТОВЪ.
конезайода при Кабиюкъ отъ 15Д1 т. г. за да
заСейретаръ: АР. ИОВНОВЪ.ймъ се дадать наставления '0ГЪ|, .директора йо
••№ 1589
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уледане жребците и да г в взематъ и откаратъ бръсната. Уста малки, бърните средня големи
по станциите. За времето, прекарапо въ Ка на, зъби гъсти н теза що еж на долнята челю.биюкъ. ще имъ се плаща цо едивъ девъ на день, сть ех дребни, а на горната—едри.'Ржцете му
еж груби и дланите, -имъ закоравели; ноктите
Председатель:, Д. Шиновъ.
на пръстите на ржцбте и краката еж дебелн.ц
нерезани на скоро.
Секр.бирппкъ: Г. Лоловъ.
Умолява се <всеки кейто знае, че има некое лице съ: отличителни черти каквито еж го
Преписъ. реописаните да е безввстно изчезнало, да яви
името и месторождението му въ канцеларията
на Добришкия Ождеб Следователь.
•'№ .>56.
гр. Добрйчъ, 28 Януарий 1910 г.
На 22 Декемврий )190Б год. .'въ местностьта „Караманли-дере",Момчилско землище, Бал
чикска околия, се намери убитъ непознатъ чо
вешки трупъ съвършено голъ, който се пред
полага да е "турчинъ или татаринъ. Той има
-оледующите отличителни черти: на -възрасть о
тголо 32 год. съ силно телосложение и добре
развита мускулатура, коса руса дълга около Т
:
с. м. слабо прошарена съ бели косми и остри
гана ала турка еъ машинка, каго на върха на
теметб си йма оставени иеостригани
косми
'дълги около 4 с. м. и заематъ едно простран
ство отъ около една еднолевова монета; вежди
кестеневи, клепачи' руси, очи сиви, носъ правъ
дълъгъ 6 с. м, и'шйрокъ 4*/ 2 с. м. Мустаци
кестеняви и дълги'около 5 ' с . м.. Брада тжпа и

(п.) Сждеб. Следователь: Л, Христовъ.
(и.) Секретарь: 3. В. Ааомиовъ.
В Ъ Р Н О:
При Варненското Град. Окол. Управление
Секретарь: П. Ннноловъ.
е©

05

Настоящето испращамъ на Гос
подина Варненскнй Градский Общпнский Кметъ съ молба за разгласявание.

гр. Варна, 1 Февруарий 1910 г.
Зам. Град. Началникъ:
Секретарь: П. Ннноловъ.

Варненско Градско ^Общинско Управление
(Отделение санитарно)

Звпов^дь
. М. 1631.
гр. Варна, 4 Февруарий 1910 год.
Съгласно чл. 2 отъ „правилника за санитарния надзоръ върху млекото", решението на Вар
ненския Окр. Хиг.съветъ подъ -М 6 отъ 30 Яунари т. г. и възъ основа на чл. 64, п. 28 отъ
^закона за градските общини,
Запов-Бдвамгь:

'

1. Всеки стопанинъ на млеченъ добитъкъ, който произвежда и продава млеко въ града,
,,,както и всеки мдекарь, който продава млеко въ града на разносъ, или въ дюгянъ, е длъженъ да
подаде най- йъсно до 5-й Мартъ т. г. писменно заявление до санитарното отделение при повере
ното ми общинско управление и да укаже:
а) Местожителството и адреса ей, като прибави и общинско свидетелство, отъ което да ое
вижда, че е действителенъ членъ на извеетна община.
б) Точния адресъ на местото (краварница, оборъ), дето отгледва млечния си добитъкъ, иди
отъ дето прекупува млекото.
в) Числото'и видътъ на;млечния добитъкъ.
г) Числото и имената на лицата, които отгледватх, доятъ добитъка и които разнасятъ, или
продаватъ млекото.
2) Специална, назначена отъ менъ комисия ще прегледа сдедъ това доятния добитъкъ, обора
(краварницата) и лицата, които взиматъ участие въ произвеждането, манипулирането и продаванието на
млекото, за да види до колко те отговарятъ на правилника за надзора върху този продуктъ." Сж-щата комисия ще посочи; и изиска онези подобрения въ обора, краварницата, или млекарницата,
>които могатъ и требва да станатъ веднага, както и ще задължи всички млекопроизводители п' мде•копродавачи да приложатъ напълно^правилника въ единъ срокъ отъ една година.
3. Стопаните на млеченъ добитъкъ, на които оборите (краварниците) се намиратъ вънъ отъ
Варненската община, ще требва, следъ като подадатъ заявлението и да представяте документи
отъ надлежните медицински и ветеринарни лекари, отъ които да се види, че добитъка, оборите и
персонала)™ъ еж прегледани, че те отговарятъ на правилника, че имъ е "предложено да направятъ
I
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веднага нуждите подобрения въ оборите, както й да приложатъ наоглно правилника въ течение
на една година.
'
„
4. Всеки, който за напредъ ще иска да упражнява занятието млекарство въ гр. Варна,
требва да поиска предварително разрешение отъ санитарното отделение при общината, съгласно
ч х 2 отъ правилника за санитарния надзоръ върху млекото. За^тая цель той требва да подад*
заявление, като се съобрази съ статия 1-ва букви: а, б, в, г, отъ настоящата ми зааоведь. •
5. Млекопродавците, които ще внасятъ млеко извънъ района на Варненската община, ще
требва и да удостоверятъ, че млекото имъ произхожда отъ здравъ и туберкулинизиранъ добитъкъ, а
помещенията и прислугата имъ отговарятъ на изискванията на правилника.
6. Всички амбунантни (които продаватъ на разносъ) мдекопродавци въ града ще требва да
внесатъ въ обшинската каса единъ депозитъ отъ 25 лева.
Изпълнението на. настоящата заповедь възлагамь на санитарните и ветеринарни органи при
поверената ми община. *
.
Нарушителите на тая заповедь ще се глобяватъ съгласно чл. 72 отъ закона за градските
общини по съставени актове.
' -'•
(подп.) Кметъ: Ив. Церовъ.
(подп.) Старши общински лекарь; Д-ръ От. Златаровъ.

ИЗВОДЪ
отъ
РЕШЕНИЯТА НА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОБЩИН. СЪВЕТЪ
(Продължение отъ брой 6.)

Протоколъ № 47 отъ 7 юлий 1909 г.

час.ь отъ утвърдената улична регулация на
кн. ртали № М 413. 444, 445, 446, 477, 479,,
481 и 4 2, както и измененията на часть отъ
увърдената дворна регулация въ квартали
М № 44&, 446, 477, 479, 481 и 482 всичкн
въ IV участъкъ на града.
Вънъ отъ това съвета съмвестно съ комисвята постанови, щото регулационните линии на
кварт. ММ
117, 447, 448, 460, 480; 446,
445, 413, 444, 482, 481. 179 и 47< по у х '
XX I линия „Владиславъ" и новопроектирания
площадъ да еж задължителни за застроявание.

370. Избра се комисия въ съставъ: п.
кмета М. Юрдановъ и съветниците Андонъ Илиевъ и Калю С Калевъ, която да провери и
приключи наборните списъци за тая 1909 год.
371. Отлага се обявения за 8-й т. м. търгъ
376. Срока на доставката на чугунените
за места до утвърждението на изменените ли
тржби
и принадлежностите за Варненския вонии и на останалите въ сжщото место, което
допроводъ,
уговоренъ въ поемните условия и
ще се продава, квартали, следъ*което търга за
вь
юговора
сключенъ между общината и дос
всичките да се обяви по спешност ь.
тавчика да се счита начинающъ отъ 6/19 юний
Натовари се техническия и регулационенъ
11+09 год.. когато е утвърдено последньто съг
отделъ да довърши проектиранието на нови
лашение по предмета отъ министерството.
квартали съ още 500 места съ по 200 кв мет
ра всеко РДНО, които следъ утвърждението имъ
3 7,7 Да се исплати срещу стойностьта на
да се продадатъ по търгъ на бездомните вар отчужденото дворище и кжща на Мемзуръ Д.
ненски граждани.
Биб^рянъ сумата 4,500 л в , а остатъка .да се
372. Освободи се гаранцията отъ ЮОО.л прълвиди за изплащание въ бюджета на П)10 г.>
за бившия общински Финансовъ агенгъ Ат. Чер
578. Удобри се предложението на Вл. СтЛ
невъ, даденъ отъ Ради и. Коларовъ, ж. на гр. Якншчиевъ, агентъ на д-во „Балканъ" за зае*
Варна.
тр.-ховк?. на общински здания на стойностьт
373. По въпроса възбуденъ отъ съветника Ю9(Ю0 лева съ годишна премия 415*90 лв за
Ан. Илиевъ, какво става по надвзетите огъ бр. 7 години, отъ които последната безплатно и
М. Анкови отъ общината 12000 лв по пред разни вещи на стойность 80П0 лева (град. кола)
приятието на канала — се решп: отлага въпро съ премия годишно 2 % отъ стойностьта имъ.
са до изучванието му и произнасянието по него
379. Утвърди се станалия търгъ възложенъ
отъ г. юристконсулта на общината.
на конкурента Г. Ж . Андрейчевъ,
374. Удобри се протокола за приемание
първата пратка чугунени траби за градския во380. Не се утвърди произведения на 7-&
допроводь, доставени отъ С< ашрадше §.-пег..1с т м. търгь за построявание жилище за общин
(1е. еошЬй!.* <1'е-ш отъ 1257 кжсове съставляю- ския градинарь и се реши да се произведе
щп 282227-84 килограма чугунъ й разрешава новъ търгъ по спешность.
<да се издаде ситуация на доставчика, за да му
381. Не се утвърди търга за построявание
се исплати приаадающата сума по предвидения
жилище
за общпиския,градинарь станалъ на .7
въ поемннте условия и договора редъ.
т, като неизносенъ и се реши да се произведе
новъ търгъ по спешность. ;•
Протоколъ М 48 отъ 8 юлий 1909 г.'
376. Удобраха се' и се приеха изменения
та направени съ зелени черт.. върху плана на
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