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Бр. 1 1 .

Варна, 13 Февруарий 1910 год.

За обявления се плаща на дума:
винаги предплатено, за година само 2 лв.
Може да се предплаща и само за три
месеца.
Един-ь б р о й 5 с т .

"

Излиза
ч е т и р и пж.ти в-ъ м е с е ц а .
Редакторъ-екопедиторъ:
Варнен. Град. Общ. Библиотекарь.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление.
''И* 1802
гр. Варна, 9 февруарий 1910 година
Вар енсаото градско общинско унравле ие
възъ основа чл. 28 отъ избирателния законъ, об
явява на варненските граждани- избиратели, че
че то преглежда, допълва й поправя избирател
ния списъкъ.
Нредъ видъ на горньото и възъ основа чл.
14 о.ъ избирателния законъ поканватъ се*ония
в рненски граждани-избиратели, които мислятъ,
че иматъ избирателно право или пъвъ намиратъ
некои неправидности въ избирателния списъкъ,
относяще се лично до техъ или други лица, да
се яватъ най късно до 10 мартъ т. г. въ общ
инското управление (статистическо бюро) и заяватъза сжшествующите споредъ техъ неправияности, та да може избирателния списъкъ да бхде пъленъ и точенъ.
п. Кметъ: Ф. ХРИСТОВЪ.

цената на вестника е,
За първа страница. . . . . .
„ втора :• V : ' • • • • •
я третя и четвърта страница .

Нари, писма и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

отъ техническото отделение при общината, отделенъ за всека една ;улица, възъ основа на
чл. 64 п. 22 отъ закона за градските общини,
3 А п о в е:д в А м ъ :
I) Всички стопани на праздни места въ горепоменатите улици да ги оградятъ съ огради цо образецъ, даденъ отъ техническото отделение за всеотделенъ най късно до 1 май т г , и II) ако
ка улица те не сторятъ това до този срокъ общин
ското управление ще ги огради за техна тсметка
Изпълнение»о иа тая заповедь се възлага
на техническото отделение при общината
(подп) Кметъ: Ие. Церово.

«

:г
3 с{
2

Единъ брой 5 с т .

Настоящето въ 'преписъ испрадамъ до
Господина варненски Град, Общ. Кметъ
съ молба за разгвасявание.
Варна, 6 февруауий 1910 год.
зам. Град. Началникъ: Д. Михаиловъ.
Секретарь: П. Нинолооъ.
_

_

Варненско
Сел: Окол. Управление
N 88?
4 Февруарий 1910 год.
ГР.

ВАРНА.

_

•

/ :

Првписъ

До г. г. Съседните Околий
ски Началници и Сел. Общин.
Кметове въ околията.

Отъ преди 4—5 дни въ с.^Белево, се нами
ра едно безстопанско «юва» женско ловджийско
Секретарь: В. В. Шивописцевъ. куче, 3 год., косъмъ черъ, по корема червено,
чекалесто, на четиритехъ крака има бело, съ
\
Преписъ. шипове и на гърдите има бело
Това като съобщавамъ, моля, горните г. г.
длъжностни лица да го разгласятъ между на
№ 94.
селението и въ случай, че се намери ступанина
му да отиде и си го прибере.
с. Авренъ 19 януарий. 1910 година.
зам. Окол. Началникъ («.) Ив. Д. Доковъ,
Подъ, надзора на Общинското управление Секретарь (п,). А. Дитввъ,
и. д Севретарь: М,, ПЕТРОВЪ. се намира едно безстопанско „юва" женско ма
верно.
лаче на около 31/2 год. Косъмъ черъ съ белези:
задните крака долу, опашката половината и на
При Варненски Градски Началникъ
челото има бело и десния алмаджикъ нисъкъ
Секретарь: П. Николовъ.
Варненско Градско Общинско Управление
Ако до 20 дни не се яви стопанина му Я
Настоящето въ преписъ изпращамъ до
придруженъ съ нуждни.е за ступанисвание до
01 Господина Варненски Град. Общин. Кметт
кументи и си прибере, ще се постъпи съглас
съ молба, за разгласяване.
но закона за ювите.
Варна, 9 февруарий 1910 год.
Ш
. М 1913.
(подп,) Общ. Кметъ: К Ниделчовъ, за Сек
гр. Варна, 10 Януарий 1910 год
ретарь бирникъ: Митевъ.
.
зам. Град. Началникъ) Д Михаиловъ?*'»
Варненското градско общинско управление
Верно.
Секретарь: П. Ниноловъ.
обявява, че на 14 того, по случай рождения При Варненското Град. Околийско Управление
(,1
час
день на Негово Величество Царя, въ 1 /2
*
Секретарь: П. Николовъ.
сутриньта ще се отслужи следъ Божествената
Варненско
^
Настоящето въ преписъ се изпраща до
Преписъ.
литургия въ Съборната църква „Успение ПреСел. Окол. Управление
•
*^
Господина
Варненский
Град
Общ.
Кметъ
святия Богородици", Молебенъ, на който покан
До г. г. Съседните Окол.
N 670.
— съ молба за разгласяване.
ва всич и варненски граждани и гражданки да
Началници и Сел. Общ. Кмето
28. януарий 1910 год.
Щ
Варна, 5 февруарий 1910 год.
ве, въ околията.
' •
присжтствуватъ. •
•'•; / .'-«..••
гр. Варна.
Умоляватъ се всички" ^арнейски' граждани
*
зам. Град. Началникъ: Д. Михаиловъ.
Подъ надзора на Яйленската община, око
да окичатъ презъ тоя день ромовете и магазиСекретарь: П. Нинововъ. лията ми, се намира следующия „юва" до
тж. си съ прилични народни знам,ена като се
ТМ Ско ио»,\,.риаль^ •» 1
битъкъ:
Й00 Градеж У ^ - - ^ ; ? Х ? ^ Т Т 0 1 ^ Н а Г Р а т ъ
1) Единъ конь, 9 — 10 години, косъмъ чер;ЬМ
Преписъ.
У ;*^, ъ„ .ония отъ Л ^ С ^ ^ ; : .1^ЧОВЪ.
венъ, десното ухо отъ върха разцепело и на
Арнаутларско Сел. Общинско Управление гърба бело отъ седло и
-* "*' ул. •„Преславска"
КметГ*Ег: Н Ц**?Гх V
2) Едйнъ конь 9, 10 години, косъмъ белъ
йгч
п. Секретарь:.В. В. ЩИВОПрСЦЕВ^
и
по
главата червеникави петна.
Обявление.
•ч.
Моля,
разгласете това между наедлението
№ 83
за знание, че ако ступани а не се яви и си го
Преписъ,
Чрнаутларъ, 17 януарий 1910 година
прибере до 41 день, то т е ще бъдатъ продаде
' *\ надзора на Арнаутларското Селско ни на публиченъ търгъ за въ иолза на общин
Варненско Градско. Общинско Управление
" о д %7правление, отъ преди 10 дни се на- ската каса.
Общинско > ,стопанска „юва биволица, черна
зам, Окол Начвлиикх (п.) Ив Д. Доковъ
мира една беь ъ белези: караманъ, десното у- й за Секретарь: (п.) А Митевъ.
З
а
п
о
в
е
д
ь
.
на 8 години, с,^Ъ) н а десния диренъ бутъ бук\
В е р н о:
хо отъ върха к \ а б а и о . . :, •
Д« 99
ва
II,
на
опашки
о п а н и н а й д 0 2 0 ДЩ1 о т ъ
гр. Варна, 6 февруарий 1910 год.
При варненското Град. Околийско Управление
:
Поканва
се
\
^
я прибере, защото подиръ
Секретарь: И. Николовъ.
Подписяний Иванъ Церовъ, Кметъ на гр. днесъ да се яви и \
а д е з а в ъ П0ДЗа н а о б щ н н .
*
Варна, въ изпълнение решението на общинския тоя срокъ ще се про,
Настоящето въ преписъ испращамъ до
•*
съветъ отъ 28 юлий миналата година подъ
Господина
Нарненски Град. Общин. Кметъ
и 0 въ и Секретаръ-бирМй 4 3 2 , по силата на което всички стопани ската каса
съ молба за разгласява ие.
г
г
Кметъ (п.) С РаГ'
на праздни места въ улиците-. „Преславска•*,
Варна, 6 февруарий 1910,
*!
никъ
(п.)
|
]
.
Жековъ,
„Царъ Борисъ", „Мария.Луиза«, „Сливница",
зам. Град. Началникъ: Д. Михаиловъ.
„Съборни и „6 Септемврий" се задължаватъ въ
т
ве?!
_
1
Окол.
Управление.
определенъ отъ общинското управление срокъ
Секретарь: П. Ниноловъ.
При Варненското Г р а !
ц
Нишш)въ<
да ги оградятъ с ъ огради по образецъ, даденъ
У - "
Оег

Обявление

В е р. н о

Обявление.

Варненско Градско Общинско Управление
(Отделение

санитарно)

Загшв _»дь

V

Брой I I :

Варненски Общински .Вестникъ

Стр. 2

№ 1730.
гр. Варна, 8 Февруарий 1910 год. •
'
•
.
Като вземамъ предъ видъ, че млекарите, които продаватъ на разносъ млеко изъ града, -не
държатъ чисто телото си, нематъ престилки, нито ех облечнп чпето; че еждовете (гююмите), въ ко
ито продаватъ млеко, нематъ херметически похлупки, а гп запушватъ съ разпи печиети парцали и
др., или ги ноеятъ отворени; че всичко това помага за омърсяването на млекото; възъ основа па
ял. чл. 5, 12 и 13 отъ „правилника за санитарния надзоръ върху млекото" и възъ основа на
|чл. 64 п 28 отъ закона за градските общини.
•';-..

публиченъ търгъ следния недвиж. имотъ принадлежащъ на длъжника — поржчитвль Юрдань
Василевъ. а именно: едно лозе отъ 3092 кв. м.
находище се въ Варненските лозя, местностьта
„Кованлъкъ" при съседи: Симоонъ Симеоновъ,
Куртеса Отличена, Петъръ Ботевъ, Димитръ
Георгиевъ и пжть.
;
. •
Желающит* да купятъ имота' могатъ да
преглеждатъ книжата по продажбата и да над,даватъ- всеки приежт.ственъ день и часъ въ
канцеларията ми.
II Сждебенъ Приставъ: Н. Спасовъ

Варненско Градско Общинско Управление

« ЗАПОВ-БДВАМЪ:
1) Всеки млекарь да се снабди съ форменъ еадъ (гююмъ) за разпасяне. и продажба на мле
кото, който да има херметическа захлунка и е добре калайдпсанъ. Образецъ па такъвъ еждъ има
фъ санитарното отделение при общината, споредъ който всеки млекарь ще си иоржча и купи.
2) Забранява се разнасянето и продажбата на млеко изъ града въ прости тепекийни,
хждясали, стари, безъ похлупаци и др. схдове.'
Млекото требва да се събира, държи, пренася и разнася само въ формени еждове посочени
ъ -1та статия на пастоящата ми заповедь.
|
3) Всеки млекарь е длъженъ да се снабди съ санитарна книжка отъ общинското санитар: :о отделение, че е здравъ и съ млекарски знакъ.
••.•-<
4) Всеки млекарь требва да държи чисто телото си, да носи чисти дрехи и чиста (бела
дли синя) престилка.
X' \ . , 5) Всеки млекарь е длъженъ да има и да носи съ себе си винаги млекомеръ (предпочетно
е да има млекомеръ снабдепъ съ термометъръ), за да може всеки купувачъ на млеко да определи
гжетотата на-млекото.
6) Всеки млекарь е длъженъ да постави на схда (гвоюма), въ който ще разнася и прода
ва млеко, две плочки, отъ които па едната ще надпише номера на своя млекарски знакъ, а на
другата ще надпише видътъ щ млекото (овче, краве и т. н.), както това е направено въ образцо
вия еждъ, за който се говори въ статия 1-ва па пастоящата заповедь.
Изпълнението на тая заповедь възлагамъ на санитарните и ветернарните органи при общи
ната, а чрезъ г-на градски началникъ и на всичките полицейски органи въ града.
•
Нарушителите па настоящата заповедь ще бждатъ глобявани по чл. 72 отъ закона за град
ските общини по съставени актове.
, . . . ' . ' . • . . . ""
(подп.) Кметъ:. Ив. Церовъ.
(подп.) Старши общински лекарь: Д-ръ.Ст. Златаровъ.

Шяяшмъ&мшс}
№2016
гр. Варна, 1! февруарий 1910 година
Варненското градско общинско управление
обявява, че на 25 ФевруАРий г. г. часътъ 10
преди пладне въ помещението иа сжщото ще се
отдава на предприемачъ по доброволно съгласие
доставкота на 35,000 килограма слама за храна
на общинските коне презъ 1910 година'.1
Приблизитегна стойность на предприятието
възлиза на 3500 лева.
Залогъ за правоучаетие въ конкурирането
се изисква 1 7,~> лева.
.
Тържните киижа се намиратъ въ канцела
рията на общинското управление и еж 1а раз
положение на ннтересующите се всеки приежт
ственъ день и часъ.
ч
Г. г конкурентите требва да се съобразятъ
напълно съ чл 1 отъ закона за обществените
пред риятия.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
п. рекретарь. В. В. Шивописцевъ.

По първото обявление № 178, на 28 того,
въ 10 часа преди обедъ, ще се произведе търгъ
Варненско Градско Общинско Управление
Впрненското Градско Общинско Управление за отдаване подъ наемъ, за срокъ отъ Ю год,
благрдари на г. Н. Назлъмовъ, варненски жи- 1910 до 919 год. включително, училищната ни
тель, за подарените отъ него 7 ценни книги по ва на с. Галата, отъ около 30 декара, въ месиостьта „Каваклж-баларъ", находяща се край
счетоводство за общинската библиотека.
морето и удобна за бюфетъ, въ нея има вода
'ЛЕ 1940
Отъ кметството. извирающа оть 3—4 места и сенчести дърве
гр Варна. 11 февруарий 1910 г.
та— каваци; това место с много удобно за лет
Варненското градско общинско управление
ни разнлечения на варненци. За право участие
обявява
на интересующите се за знание, че на
Варненско
Окрлжио.
въ търга се иска 5°/0.
10
мартъ
въ помещението на сжщото управле
Градс. Окод. Управление
ДоТосподияа Столичния ГраПо второто обявление М 236, на 7. того\
11 1442
ние
ще
се
произведе търгь съ тайна конкурен
доначалникъ и Г. Г. Градските въ 10 часа нреди обедъ, ще се произведе търгъ
ция,
за
отдаване
на предприемачъ до ставната
1'о Февруарий 1919 год. и Околийски Началници въ Цар- за отдаване подъ наемъ за 2 години, училищ
на
разни
стоителни
матеряли, нуждни на общиг
гр. Варна.
ството и до Варнен, Киетство.
ната нива на с Петре, находяща се край ус
ната
првзъ
1910
година
за подържане градскиНа 29 Януарий т. год. е намеренъ въ тието на река-Камчия. съ пространство отъ 1 тЬ здания, водоп^ов ди, канали, мостове, ули
плевника на Варненеца Георги Николовъ Гюр- декаръ и съ рибарската колиба и правото-за ци и.пр, .. ' ,'; ' .. .'„• ', ,•" -.-. '..-..'_ ... ' ;,;;. . ._.-.
г
джевъ находящъ се вънъ отъ града на 5 ки- пренасяне пътници презъ река Камчия.4 Срока
Офертите
ще,,
се
приематъ
отъ
,9;
до
11
(
лометръ на шосето Варна —Добричъ единъ не- ще се счита отъ 1 Януарий 1910 год. до 31
часа
преди
пладне.А
•
,
,
•
г
/
;
д
:
познатъ убитъ човешки трупъ, съ следните от Декемврий 1911 година.
Ириблизищна ^т|йнос1Ь на предприятието
Залогъ за право участие въ търга се йскаЪ°/0
личителни черти:
възлиза
на 5.:^ШЙеЬа' , ;
Поемните условия както по първия тъй и
Около 1* — 20 годпшенъ, ръетъ високъ.
Залогъ
за,!Дравоучастие въ търга се изиска
глава валчеста, носъ тъпъ, безъ мустаци коса по втория всеки може да види всеки приежте250
лейа.
^о
отяо Д
* ^ -1-. * "
черна, облеченъ съ пъстра синя риза, черна нова твенъ день и часъ въ канцеларията на Яйлен
Тшжяите' г,нв1'. '^/;-~*" ,•.*'?.-!-*:- / ^*.
джилетка, обутъ съ пъстри чорапи, изглежда ската селска община.
рияха^ ^ ^ г ^ х ^ а се намиратъ въ ванцеЗТ»
да е градинаръ —Еленченинъ.
Окол. Началникъ: '
суг^тТа о^Гаокото управление гдето интереХ
Гореизложеното катосе съобщава^умоляватъ
^
щ и т е , о д а д а Т ъ да'ПрЬглеждагъ всеки пра-Х
Секретарь:
гореупоменатите длъжностни лица, да наредятъ
жтственъ^дШ й часъ.
"
*>
пбтребното, да се разгласи това, и вслучай че
Г*ч.с*.^койкурентите
требва
да
се
съобраима некои да познава лицето, да съобщи ведШт
с ъ чл И о т ъ
\Шиъ™°
закона за общест
нега въ управлението ми.
вените предприятия.
II Варненски Сждебенъ Пристан;/
зам. Град. Началникъ: Д. Михаидовт
" Ч Щ§Г
. п^ Кметъ: ф: ХрисШъ.
Секретарь: П. Николовъ
п. Секретарь: В- В. Шивописцевъ.
ЯВНА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Т

•»*-№ 383.
Варненско
Селско Окод. Управление

До Г. Г. Селско Общ. Кмето-

гр. Варна^ДО Февруари

/Д»
/ '

??^5^!^^^

Зелед^лието

N923.
ве, въ околията-и Госнодпнъ
На основание иапълнрш V» ;и№
5 Февруари* 19Ю год. Варненския Град. Общ. Кметъ. издаденъ отъ I Варненс^Ч и я : ли'стъ'^4574
ПРОГРАМА и ПРАВИЛНЙКЪ
Ми
ия
на
12
августъ
1У09
г.
въ
/
роВЗн
9*$
>
Господине Кмете,
.на курсовете по модерното крояштво
Градска община противг"1°лза н а Варненската
V Разгласете межу населението за значпе, отъ гр Варна за 242 * Сниро Илиевъ и др.
и шиваштво.
че въ управлението на Яйленската община, спо ски, обявнвамъ, че въ| лева лихви и др. разно'
продълж
редъ обявленията й подъ № № 178 и 236 отъ отъ последното двукрз
ение на 31 дни I. Цель на курсовете:
0тъ
\27 и 29 Януарий т. г., ще се пронзведатъ щето въ единъ отъ м'Тно "убликуване настояЗа да се гарантира правилното теоретичес:
Сд,
Ьду$щите търгове:
в'. н .ддаванпе въ 24 Л стн ' ит * вестници съ пра- ко и практическо обучение на шивачите калфи,
?са б»/0 ще продагамъ на както и на ония отъ майоторите, които жолаятТ

I

Врой 11.

Варненски Общински ВЬстникъ

Стр.

да се усъвършенствувате въ съвременното мо жъкъ звукъ и при свиването имъ те пращятъ,
дерно производствр на мжжките, детски и дам- признакъ, че техния съставъ е метала калай.
зки горни дрехи, Министерството на Търго ияПодписали: Околийски Началникъ: не се
га и Земледелието презъ всеки три месеца у- чете и Секретарь: не се чете:
1вжда специаленъ курсъ при Държавното Ин
В е р н о;
дустриялно Училище въ ст. С о ф и я .
За ржководптели въ курса еж ангажирани
При Варненското Град. Окол. Управление
специалисти учители, свършили въ странство и
Секретарь: П. Ниноловъ
;.ъ дълга практика и доказ на саособность.
II. Условия за приеманието.
Въ курса ще се приематъ шивачи, майсто
ри й калфи,;кои!б еж работили занаята най-мал
ко 4 години.
Учениците требва да бждатъ грамотни.
Курса ще бжде безплатенъ и ще траяе
3 месеца
Записванията ставатъ съ заявления, прид
ружени съ калфенски книжки или майсторски
свидетелства или пъкъ съ удостоверение отъ
общинското управление. Заявленията се изпращатъ до заведующия учитель на крояческия
курсъ при Държавното Индустриялно Училище
въ София ул. „Нишка". .
Записването на учениците ще трае до
20 февруарий.
.. ъ. курса ще*се приематъ най много 25
дупги ученици
* Първия курсъ ще бжде откритъ отъ 1-вий
мартъ и ще трае до 1й юний тази година.
1
Учениците, ще, пжтуватъ съ 5 0 % намале
ние по железниците.
/ Б е д и т е ученици ще получатъ безплатна
квартира безъ мобелировка и за^т ва требва да
си носятъ завивки и др. - . - • . ,
III. Теоретически и Практически Занятия.
Занятията ще се нзъършватъ всеки при"
ежтетвенъ день и часъ отъ 9 до ! 1 преди обедъ
и отъ 2г/2 до 5 х / 2 часа слЬдъ обедъ.
Пр/ьбъ облдъ; ще се изучватъ теоретичес
ките предмети, които обхващатъ: история на
крояческото развитие, смятане и геометрическо
чертание, специална анатомия (нормални и анор
мални . телосложения), измерването на телото,
наука за пропорциите и специално чертание
(скицпране) нв всички видове мжжки и детски
дрехи най елементарно и ^наи-модерно, унифор
мените и дамски горни дрехи. .
Стдъ обийъ: чертание на всички мжжки
Д1>ехи направо на плата въ есгеегвенна вели
чина, разпределение на плата кроене, пресуръ,
приготовлението на подложките (канафаситЬ) и
правилното пробвано и изменение, модерною фасонирване и методическо шиение.
Свидетелство.
САедъ свършването на курса ще има излож
ба на изработените дрехи отъ учениците, ще
държатъ теоретически и практически испптъ за
да получа.ъ свидетелство за свършване на курса.
Свидетелствата ще се подписватъ отъ заведующите учители на курса и отъ Министерския
Л
делегатъ1.
«*
" (М
.*
№
"7

Окржжнитт* Постоянни Комисии, Търговско Индустриалните Камари и Общинските
Градски Управления, трббва да разгласятъ
и съобщатъ веднага за числото на желающитт», за да имъ се запазятъ места.

Министръ: А Ляпчевъ.
- Началникъ на бюрото за.занаятите и За
наятчийското образование: Хр. Ст. Хинковъ.
Панагюрско

Преппсъ

•ркодийоко Управление
До Г. Г. Градските и Окол.
4 Февруарий 1910 год.
Началници въ Царството н Кве. гр. Панагюрище.
,• товете въ Околията.

Раопоредете. Господа да се разгласи меж
ду населението за предпазвание, че на 10 Ноемврий1м. г. старши-нотариаленъ писарь при ту
кашното Мир. Съдилище при проверката на
държавния приходъ, внесени незабелезано отъ
кого, се оказали три дву-левови фалшиви моне
ти, които се отличапатъ отъ истинските по гру
бата имъ направа, а още по вече, че около
връсть думите: „Более, пази България"—не се
четатъ. Монетите еж и по леки. Издаватъ те

Настоящето въ преписъ испращамъ
до Господина Варненски Градски Общин.
Кметъ, съ молба за разгласявание,
гр. Варна, 12 Февруарий 19Г) год.
Зам. Град. Началникъ: Д. Михаиловъ
Секретарь: П. Ниноловъ
Борисовградско
Околийско Управление

'
д0

Г;

г<

ГрадСКПТЪ

Преписъ
Окол.

3 Февруарий 1910 год. Началници въ Царството и Кметогр. Борпсовградъ. вете въ Околията.
При упраалението ми има задържана една
кобила 6 годишна, косъмъ червенъ и едно конче
женско 2 годишно съ белези: косьмь червенъ
и на челото бело. Горнето к то съобщавамъ пър
вите моля, а на последните предлагамъ да распоредятъ да се разгласи на населението и въ
случаи, че се укажатъ сгупаните имъ, да се
явятъ въ управлението ми съ нужднит,е доку
менти и си ги получатъ.
Подписали: Окол. Начадникъ: не се чете и
за Секретарь: не се чете.

3.

на 8 Мартъ т. г. въ 9 часа преди обедъ, въ
канцеларията на сжщото управление за прода
ване сл1дующпя „юва" добитъкъ:
1. На 22 того, — ва продажбата на едно
женско юва малаче, на 1 год, косъмъ черъ, на
челото, опащката, задните два крака и подъ
опашката има бело. За право участие въ търга
се иска 5 % залогъ.
2. На 8 Мартъ—за продажбата на една
юва кобила 12 год., косъмъ червенъ, на челото
бело и на десния диренъ бутъ дамга „ С . За
цраво участие въ търга се иска 5 % залогъ.
Желающите да купятъ тия 'добитъци нека
се явятъ въ канцеларията на казанета община
него день и часъ.
Моля, Господа горните длъжностни, лица да
разгласятъ това между населението.
Подписали: Окол Началникъ: Г. Михаиловъ
и Секретарь: Ив. Д. Доковъ.
В е р и о:
При Варненското Град. Окол. Управление
Секретарь: П Ниноловъ.
Настоящето въ првнисъ изпращамъ
до Господина Варненски Градски Общин.
Кметъ, за разгласявание.
гр. Варна, 12 Февруарий 1910 г.
Зам. Град Началникъ: Д. Михаиловъ
Секретарь: П. Ниноловъ

В е р и о,

Преписъ,

При Варненското Градско Окол Управление
Секретарь: П, Ниноловъ
Настоящето въ преписъ испращамъ
до Господина Варненски Градски Общински
Кметъ съ-молба за разгласявание.
гр, Варна 12 Февруарий 1)10 год.
Зам. Град Началникъ: Д. Михаиловъ
Секретарь: /7. Ниноловъ

Обявление/
М 290.
с. Гявуръ-Суютчукъ, 5 Февруарий 1910 г.

Казанлъшко Градско Общин. Управление
Ж 381.
Съгласно чл. 136 отъ закона за полицията
въ селските общини, Кметството на гр Казанлъкъ известява за внание, че даесъ се издаде
дубликатъ съ изходящъ М 320 отъ билета подъ
№ 7767 серия 75 —1908 год. издаденъ отъ закупника на иптизапа за 909 год. въ гр. Казан
лъкъ, ИЛИЯ Лтанасовъ, съ които Владю Владимировъ отъ гр. Стара-Загора на Милю Видевъ
отъ гр. Казанлъкъ прехвърли собственостьта на
единъ'конь на 4 години, червенъ косъмъ.
Ако се укаже нейде казаний оргиналъ да
се счита за уничтоженъ и се изпрати въ управвението мн.
гр Казанлъкъ, 23 Януарий 1910 год.

Гявуръ-Суютчуйското Селско Общин' Уп
равление обявява на интересующите се, че на
Кметъ: (п.) Бозвелиевъ и за Секретарь:
5 Мартъ т. г, отъ 2 до 5 часа следъ обедъ въ (п.) Ив. Острншевъ
помещението на общинското управЛение ще се
В е р н о:
произведе търгъ съ явно наддаване за отдаване
При Варненско Град. Окол. Управление
на закупчикъ приходите на общимата отъ ннтезапъ и кръвнина за време отъ 1 Януарий до
Секретарь: П. Николовъ
31 Декемврий 1010 година.
Първоначалната цена отъ която ще почне
Настоящето въ преписъ изпращамъ
наддаването за интезапа е 600 лева, а за кръвдо Господина Варненски Градски Общински
нината — 100 лева.
Кметъ съ молба за разгласявание.'
Искания залогъ за правоучастието въ
търга е 5 % върху първоначалната цена.
гр. Варна, 12 Февруарий 1910 год.
Членове 11 и 12 отъ закона за общест
вените предприятия еж задължителни за кон
Зам. Град. Началникъ: Д. Михаиловъ
курентите
Тържните книжа могатъ да се видятъ
Секретарь: П. Николовъ
всеки прнежтетвенъ день и часъ въ канцела
рията на общинското* управление.
Преписъ
Кметъ: Я. Ивановъ
Секр- бирникъ: Ив. Великовъ
Варненско '
Селско Окол. Управление

5 ФевРу'*ий 1910 год.
гр. варна.

д0
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Преписъ
Съседните Окол.

Началници и Селско Общински
Кметове въ околията.

Еникьойската селска община, околията мн,
съ обявленията си Дй № 265 и 25/ отъ 1 того, обявява, че по първото ще произведе търгъ
на 22 того У часа преди о5*дъ, а по второто

Кара-Сардайско Селско Общин. Управление

Обявление
№ 126.

Съгласно чл. 136 отъ закона за полицията
въ Селските Общини, Кара-Сарлийското Селско
Общинско Управление Айтоска Околия, Извес
тява 8а знание, че дпесъ се издаде дубликатъ
съ изходящи № 125 отъ интизапския билетъ
подъ }й 28839, серия М 59 -1905 год., изда-

денъ на Георги Михалакевъ отъ гр. Карнобатъ,
за единъ конь на 8 години черенъ косъмъ и
особни белези нема.
. Ако се у к а ж е негде оригинала да се счита
за уничтоженъ и се прати въ управлението ми
с. Кара Оарлий, 3 0 Януарий 1 9 1 0 год.
Подписали: Кметъ: С Добревъ и Секрвтарьбнрникъ Ст. Ганчевъ.
В е р н о:
При

Варненско

Град.

Овол. Управление

Секретарь: П. Николовъ
ю
^

Брой 1 1 .

Варненски Общински Вестникъ

Стр. 4.

Настоящето в ъ преписъ испращамъ
до Господина Вариенский Град. Общински
Кметъ съ молба, за разгласване.
гр. Варна,

Февруарий 1 9 1 0 год.

Зам. Град. Началникъ-. Д. Михаиловъ
Секретарь: П. Николовъ

градската градина съ главенъ фасадъ къмъ Пло
щада Мусалла и странични фасади к ъ м ъ у л .
Преславска и Русенска: за да бжде главния
фасадъ толкова, колкото ще бжде потребно.
Натоварва се техническия отделъ да изработи
програмата на конкурса.
388. У д бри се станалия на Ю т м. търсъ
за доставка на железни половини тржби, които
възлага в ь р х у . Х р , В. Черневъ на сума 8 5 0
лева 6 1 ст,
389. Удобри се станалия на 10 т. м. търгъ
за направа среднята алея, землената работа и
поставка бордюри на ул Съборна между ул.
Владиславъ и Нишка, които се възлага върху
последния конкурента Тодоръ Капитановъ съ
цена равна на.девиза 22967 лева.
390. Реши се да се повърнатъ на Варненска
та железнопжтна станция 23 л. 75 ст. погрешно
внесени въ общинската каса за връхнини, вмес
то 14 л 25 ст внесени вече съ квит. М 5691.

б) Местото М 9 върху конкурента Кирани
Добревъ по 1 лв 4 0 . ст. кв. метъръ или де
лото место отъ 347 кв. метра за 486-36 лева;
в) Местото М 10 върху конкурентаНикола.
Димитровъ по 1 лв. 4 0 ст. кв. м. или целото
место отъ 4 7 2 60 кв. метра за 661"лв. 6 4 ст. и
г) Местото Н ръ 11 в ъ р х у конкурента Петръ Атанасовъ Карлоферли по 1 лв 4 0 сг
кв. метръ или делото место отъ 414-80 кв. м
за 5 8 0 лева 72 ст
396. Докладваха се и се удобриха проекто-поемните условия относително поправките,
които има да се направятъ в ъ помещението на
общинската пожарна команда, представени отъ
началника на техническия отделъ. Също' се
удобриха и придружающите условията книжа,
ведомость за ц е н и т е — с м е т к а . Р а з р е ш и се по
удобрени.е книжа да се даде наЦпредприемачъ
поправката ва общинското здание служаще за
помещение на пожарната команда ч р е з ъ търгъ,
който да се произведе по с п е ш н о с т .

397 Д а се обяви търгъ за отдавание на
предприемачъ направата на тротуарите за смет
3 9 1 . Удобри се търга за'-продажбата на ка на стопаните на сградите въ улиците Ма
праздното градско место на ул. 'ХХ-.Х. линия рия Луиза, 6 Септемврий, Сливница и Войнишка.
кварталъ М 3 1 0 в ъ {V уч. произведенъ на 8 Д а се задължатъ и стопаните на сгради в ъ ул.
май т. г. и се възложи върху конкурента Преславски и Ц а р ь Борисъ отъ левата страна
Стоянъ Костадиновъ и Добри Тодоровъ по 1 л. на улицата вь единъ определенъ срокь да си
50 ст, квадратенъ метръ или делото место за поправятъ тротуарите, иначе следъ изтичане на
4 5 0 лева.
' срока т е да се поправятъ на техна сметка отъ;
овината. Натоварва се технически отделъ при
392. Удобри се търга за продажбата на
общината да приготви нужните за търгъ книжа,
общинското место в ъ I V уч. на ул. X X V I I I
въ който да се иредвиди условие,-което да за
линия и ул. Дринска, квар. М 3 7 1 произве
дължава да представятъ образци на цименто
денъ на 8 май т. г. и се възложи в ъ р х у кон
вата плоча. Окончателно изплащане стойностьта
курента Никола Косговь по Г 9 0 лв. квадр.
на тротуарите да стане следъ една година счи
метръ или целото мЬсто 3 0 0 кв. метра за
тано отъ деня на предаваннето.
570 лева.
(Протоколи М 51 отъ 13 юлий 1909 г.)

ИЗВОДЪ
отъ
РЕШЕНИЯТА ПА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОБЩИВ.' СЪВЪТЪ
(Продължение отъ брой 10.)

Протоколъ М 48 отъ 8 юлий

1909 г.

382. Уважи се молбата на варненеца Н.
Д Драгулевъ, да ое отложи попълнението
спремо него като поржчнтель на испълнител шя
листъ на общината с р е щ у М. Изловъ, до свърщвание на делото, а спремо длъжника попъл
нението на действува.
383. Не се утвърди търга за направа сре
дната алея, поставка тротоарни бордюри отъ
деланъ камъкъ и землената работа на улица
Нишка ,частьта между ул. Съборна и Сливница
произведенъ на 7 й т. м. и се реши да се произ
веде новъ търгъ по смешность.

3 '3 Удобри се търга за продажбата на 4
общински места на ул. Сгремска, кварт. 232,
иодъ ,№ о\5 3 , 4, 5 и 6 произведенъ на 8 май
т. г. и се възложи в ъ р х у конкурентите, които
еж дали най износната за общината цена, а
именно
а) Върху СпаЬъ П е е в ъ търга за местото
(9 юлий 1909 година.)
№ 3, по 6. лв. 60 ст. за квадр. метръ или за
384. Д а се наематъ временно до 15 вола целото место 3 0 0 кв. метра 1 9 8 0 лева;
б) Върху Ставри Костовъ за местото № 4
по чистение сметьта в ъ града; дава се право
ва постоянното присжтствие д ги наеме по доб по 1 л. 30 сг. квадр. метрь или целото место
роволно съгласие с ъ надница наймного до 8 л. 225 кв| метра за 292 лева 50 ст.;
в) Върху Апостолъ Илиевъ за местото
Нуждната за това сума да се исплати отъ гл.
М 5 по 1 - Г 0 л квадр метръ. или целото место
I § 18 на тазгодишния бюджетъ
2^5 кв. метра за 2 6 0 лева и
385. 1) Да се настоява да бжде утвърденъ
г) В ъ р х у Анастасъ Чифудовъ за местото
приетия отъ съвета съ решение М 42/09 М 6 но 4 л. или за целото место 3 0 0 кв.
проектъ за уличната и дворна регулация на квар метра за 1200 лева;
талите М № 153, 153а и 154 въ II уч. на
гр. Варна.
'394. Удобри се търга за 7 общ. праздни
2) Д а се настоява новопроектираната ули места произведенъ на 8 май т. г. по отношение
ца въ кв. М 112 съединяюща улиците Б у з  на местата иодъ Л5'Л5 13, 17 и т 8 , а по отно
7, 14, 15 и 16 не
луджа и Богомирска да си остане сжщата както шение на тия подъ ММ
1 3 , 17 и 18 да
е в ъ приетия отъ съвета съ решение М 4 8 се удобри. Местата подъ ММ
се възложатъ на конкурентите, които еж дали
отъ 1909 год. проектъ.
3) Удобри се проекта на Министерството напизноснитЬ за общината цени а именно:
а) Местото Н-ръ 13 върху конкурента
представенъ с ъ предписанието му М 1791 отъ
Атанасъ
Димитровъ по 4 лева за квадр. метръ
2 1 мартъ 1909 год. до Варненски Окржженъ
или
за
целото
место 281-20 кв- метра за
ннженеръ, споредъ които имотътъ М 2 в ъ квар1124-80
лева;
талъ М 62 се разпределя къмъ съседните
дворища, а парцелите V и V I се сливатъ въ
б) Местото Н - р ъ 18 въру конкурента Георги
една за притежателя на имотите М М 3 и З а . Бояджиевъ по 2 1 5 ,лв. кв. метръ или целото
Същевременно се реши да се испълнятъ фор место 2 8 1 2 ) кв. метра за 6 0 4 5 8 лева и
малностите споредъ изискванията на чл. чл. 9,
в) Местото Н - р ъ 17 в ъ р х у конкурента
10, 1 1 , и 12 отъ закона за благоустройството. Богданъ Неделковъ по 2 лв. 10 ст, квадр. ме
Заявлението на църковното настоятелство Вх. тръ или целото место отъ 281-20 кв. метра за
№ 6 842/.ч09' се остави безъ последствие
590 лв. 52 ст. ' ;
386. По заявлението на Веяет. и П. Рах395. Удобри ое търга за 5 праздни общин
неви да имъ се даде градското место, което
ски места в ъ кварт. Н-ръ 2 4 4 на ул. Три у ш и ,
ииъ се придава по парцелъ отъ ул. Патриярахъ произведенъ на 9 май т. г. само по отношение
Евтимий вместо това което имъ се зима з . у- местата подъ Н о И-о 7,- 9, 10 и 1 1 , а л о
лицата 6 Септемврий—се реши: заявлението се отношение местото Ц ^ р ъ 8 търга да ',се счита
остави безъ последствие; същите да внесатъ за нестанълъ, защото това место погрешно се
въ общинската каса стойностьта на 15-75 кв. продало втори пжть. Местата Н - р ъ 7, 9. 10 и
м. место съ 25°/ 0 увеличение, всичко 177-20 л. 11 да се възложатъ в ъ р х у [конкурентите, които
еж дали най износните цени, както следва:
(10 юлий 1909 година.)
а) Местото Н - р ъ 7?върху конкурента Стой387. Да се обяви новъ конкурсЪ за взра- но Николовъ по 1 ^в. 4 5 ст. квадр. метръ или
ботвание планъ на град. театраленъ салонъ съ целото место отъ 258-75 квадратни метра за
библиотека, казано и магазии на место отъ 375.19 лева;

Ремонтно Конско Депо .
„КАБЕЮКЪ"
До
N 124.
10 Февруарий 1910 г.
Кабиюкъ при гр. Шуиенъ. _. .
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общинския Киетъ ."
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'• В ъ допълнение на окръжното ма отъ т. г.
М 4 8 , известявамъ Ви господинъ Кмете, че
комисията за купуванае на малки кончета, за*
седава всеки день в ъ депото и ще купува та
кива отъ 1 х / 2 — 4 годишни на възрасть, й- съ
ржеть повече отъ 136 с. м
Ступаните на малки кончета, да бждатъ
снабдени с ъ свидетелство за произхождение ва
кончето
З а горното моля, да се даде най голека
гластность на жителите отъ общината Ви.
Началникъ на Депото
Ротмистеръ: В а с и л е в ъ
Куртъ-бунароко
Околийско Управление

Препи«ъ
До
Г.
Г.
Околийски
N 805.
• • п* Началтт
б Февруарий 1910 г. н и п и в ъ Царството и Общинските
с Куртъ-бунаръ.
Кметове въ Околията.

Стойчо Драгандвъ отъ гр. Малко Търново,
Одринско, въ битностьта си I I писарь при БейБунарско Общ. Управление м, 1909 год е приелъ
отъ общинския съветникъ Нойчо Томовъ отъ
с. Арабаджий, 36 лева стойность отъ продажба
»Юва" и не ги е предадъ в ъ общинската каса,
а ги е отнесалъ с ъ себе си и заминалъ неиз
вестно на кжде.
Горното като съобщавамъ п ъ р в и т е умолявамъ а на последните предлагамъ да разпоредатъ за подирването на въпросния Драгановъ
н ако в ъ случай се у к а ж е негде да се залови
и подъ стража испратете в ъ управлението ми.
зам. Окол. Началникъ: (под.) не се чете
за Секретарь: (под.) не се чете
с-

о
Щ-

Изпраща се п р е п и с ъ на Господина
Варненски Общински Кметъ, с ъ молба з а
разгласявание.
гр. Варна, 17 Февруарий 1 9 1 0 г
зам. Град. Началникъ: Г. Михаиловъ
Секретарь: П. Николовъ
Печатница ,Войниковъ" Варна,-

