ххш.

Бр. 18.

Варна, 5 Априлъ 1910 год.

Цената на вестника е,
Излиза
винаги предплатено, за година само 3 лв. четири ШЕ.ТИ в ъ месеца.
Може. да се предплаща г само за три
месеца.
Редакторъ-експедихоръ:
Един-ь б р о й 5 с т .
Варнен. Град. Общ. Бибдиотекарь.

Съдържание,
I. Заповеди на Кметството.
II. Разни общински търгове.
III. Обявление на Варненската община.
IV. Програма на Варнен.-Преславската митрополия.
"V. Обявление на I Варн. Охдеб. Прпставъ.
VI. Бюлетинъ на общинското санитарно отделение.
VII. Обявления на Берковското, Ново-Загорското,
Вратчанското и Хасковското общ. управления.
VIII. Окрджни ла Плевенското и Ново-Загорското
' 1 околийски управления
IX. Обявление на I артилерийски полкъ (Разградъ)
X. Обявление на Министерството на Обществените
Огради, Им. и Съобщенията.
XI. Изводь отъ решенията на Варн. Общ. Оъветъ.

Вар. Гр. Общ. Управление
ЗАПОВЪДЬ.
М 250
•гр'.- Варна, 30 Мартъ .1910 година...
Подпис»ний Иванъ Церовъ, кметъ на гр.
Варна, като взехъ предъ видъ писмото на гна
'Варненски окржженъ инжеверъ Л0 ! 564. отъ
11/111' т. г., съ което съобщава, че всички при
тежатели на лозя край морския брегъ и около
Евксиноградското шосе, желающи да строятъ за
въ бждаще летни жилища (кьошкове), требва да
ги строятъ по надлежно утвърдени планове съ
цель, да се украси за напредъ тая надарена съ
Природни хубости местносгь и въ архитектурно
отношение, то възъ основа на чл. 64 отъ зако
на за градските общини.

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

Общинско Управление ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция за , отдаване на предприемачъ:
Направата на канализацията на гр. Варна.

Приблизителната стойность на предприятие
то възлиза на 2000000 (два .милиона) лева.
Желающите да взематъ участие въ търга
требва, съгласно чл. 49 отъ закона за общест
вените предприятия, да внесатъ залогъ 5°/0 вър
ху тая стойность, а именно, 100000 (сто хиля
ди) лева, въ удостоверение отъ Българската
Народна Банка или ЗемледЬлческата Банка.

Един-ь брой 5 с т ,

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
М 5130
гр. Варна, 8 Априлъ 1910 год.

Варненското градско общинско управление
обявява на интересующите се за знание, че на
21 того отъ 9 до 11 часа предъ обедъ въ по
мещението на сжщото управление ще се произ
Пргъдложенията за намаление или увеличение веде търгъ съ явна конкуренция за отдаване
тргъбва да ставатъ върху единичнитгь цгъни, подъ наемъ за три години считано, отъ датата
на сключване договора едно градско общинско
въ проценти, безъ дроби
Конкурентите требва да се съобразяватъ лозе отъ 1 дек. и 6 ара въ местностьта „Сотии съ членовете 11, 12, 13 и 14 отъ закона за ра" при съседи: Велизаръ Велизаровъ Янаки
Ка
обществевите предприятия. Те еж длъжни да Тодоровъ и дере и общ. барака на шосето я Р"
укажатъ въ офертите какъвъ видъ канали съ крж- на — Бургазъ" въ местностьта „кумлукъ"
гло напречно сечение, съединителни парчета
Първоначалната наемна цена ще се опре
(отклонения)и крайулични утоци ОФериратъ, ци- дели отъ тьржната комисия въденя на търга.
ментобегонови или за намениноеи и отъ где ще
За правоучастие въ търга се изисква за
бждатъ доставени тня материяди, — отъ чужби
логъ
5 %.
на или ще бждатъ местни.
Тържната комисия ще приема предложения
Освенъ това, всеки конкурентъ трЪбва да
та до гореозначения день и часъ. Следъ това представи бележка огъ общ. контрол.ьоръ, че
ник.кви предложения или заявления не ще се не длъжи нищо отъ наемъ на общинските имоти.
взематъ подъ внимание.
ПоемнигЬ условия еж на разположение на
Книжата могатъ да се видятъ всеки приинтересующите
се всеки присътственъ день
ежтетвенъ день въ канцеларията на водоснаби
чаеъ.
- 5
дението и канализацията при Варн. Гр. Общин.
Управление.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
(п.) Кмееъ: Ив Церовъ
Секретаръ: М. Петковъ*
Н-къ на водоснад. и канал. Инженеръ: П. Бончевъ

Чаршско градско об-щяпш управление.

Заповедвамъ:
1) Задължавамъ за въ бждаще всички же
лающи да строятъ кьошкове въ собствените си
лозя находящи се около Евксиноградското шо
се, на една зона, която да начева на 200 метра
влево отъ шосето (гледайки къмъ Евксиноградъ)
и свършва съ морския брегъ въ десно, да представляватъ за утвърждение планове, а така сжщо да строятъ, следъ като имъ се даде отъ над
лежното техническо лице строителна линия.
2) Къмъ нарушителите на тая ми заповедь ще се прилага II алинея на чл. 68 отъ за
кона за благоустройството и
3) Изпълнението на тая ма заповедь възлагамъ на техническото и лозарно отделение.

За обявления се плаща на дума:
За първа с т р а н и ц а . . . . . 3 ст.
я втора
„
2 „
я третя и четвърта страница. 2 „

Обявление
№ 5132.
гр. Варна, 8 Априлъ 1910 година.

№ 5129
гр. Варна, 8 априлъ 1910 година.

Варненското градско общинско управление
Варненското градско общинско управление обявява ва интересующите се за знание, че на
обявява на интересуящите се за знание че въ 22 того въ помещението на сжщото управление
помещението на сжщото управление на 21 того ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция
ще се произведе търгъ съ тайна конкуреннция за отдаване подъ наемъ общинските морски ба
за отдаване на предприемачъ доставката на об ни за презъ трите сезона на 1910, 1911 и
лекло, нужно за служащите при общината (раз- 1912 години.
силни, пожарникари, стражари и пр).
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 ча
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 5 ча са предъ обедъ.
са после обедъ.
Приблизителната стойность на предприя
.(п.) Кметът Ив. Церовъ.
Приблизителната стойность на предприяти ето тието възлиза на 25800 лв.
Верно,
възлиза на 4986*60 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изи
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
и. д. Секретарь: М. Петковъ.
сква
1290 лв.
ква 24933 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ТържнитЬ книжа се намиратъ въ канцела
ларията
управление и еж на раз
рията
на
управлениет
•
и
еж
на
разположение
Варненско, Градско Общинско Управление на интересуящите се всеки приежтетвенъ день положениена наобщинското
интересующите се всеки приежтственъ день и часъ.
и час&.
Г. г. конкурентите требва да се съборазяГ. г. конкурентите требва напълно да се
ватъ
напълно съ чл. 11 отъ закона за общест съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона за общест№ 5161
вените предприятия.
ствените предприятия.
гр. Варна, 9 Априлъ 1910 год.
п. Кметъ: Ф. Хришовъ,
п. Кметъ: Ф Христовъ.
Ща 26 Май 19Щ год. часа до 4 следъ плад
Секрегарь: М. Петновъ.
Секретарь: М. Петковъ.
не, въ помещението на Варненското Градско

Обявление

Стр.'2.

Брой 16.

Варненски Общински Веетникъ

Варненско Градско Общинско Управление

Залогъ за правоучастие въ търга се изи
сква 80 лева.

Обявление

На 27 сжщи отъ 9 до 11 часа предъ обедъ
Ремонтъ на кола и новонаправени части
^ 5131
сжщо и за пожарните помпи и сакп съ приб
гр. Варна, 8 априлъ 1910 година.
лизителна стойность за две години до 3000 лв.
Залогъ за правоучастие въ търга се изи
Варненското градско общинско управление
обявява на интересующите се за знание, че на сква 150 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канцела
22 того въ помещението на сжщото управление
ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция рията на общинското управление, гдето интереза отдаване на закупувачъ правото за събиране еуящите се могатъ да ги преглеждат ь всеки
отъ сметището на гр. Варна всекакъвъ вехтъ приеже.венъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяматериалъ за фабрикация съ орокъ за три години,
ватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
считанъ отъ деня на подписване договора.
Офертите що се приематъ отъ 3 до 5 ч вените предприятия.
после обедъ.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
Приблизителната стойность на предприятмеСекретарь: М. Петковъ.
ето възлиза на 1200 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изи
сква 60 лева
Тържните книжа се намиратъ вт. канцеларията
Варненско Градско Общинско Управление
на общинското управление и еж па разположе
ние на интереоующите се1 всеки приежгственъ
день и часъ.
Г. г. конкурентите требва напълно да се
' М 5134
съобрязяватъ съ чл. 11 оть закона за общест
вените предприятия.
гр. Варна, 8 априлъ 1910 година
п. Кметъ: Ф Христовъ.
Варненското градско общинско управление
Секрвтарь: М. Лвтновъ. обявява за знание, че въ помещението на сж
щото управление на 24 того отъ 9 до 11 Ух ча
са предъ обедъ ще се произведе търгъ съ яв
на конкуренция за отдаване на предприемачъ
.Варненско градско общинско управление
подвързването на книги и списания принадле
жащи на общинската библиотека.
Приблизителната стойность на предприятие
то възлиза на 410 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изи
№ 5133
сква 20 лв. и 50 стот.
гр. Варна, 8 априлъ 1910 год.
Тържните книжа се намиратъ въ, канце
Варненското градско общинско управление ларията на общинското управление и еж на раз
обявява на интереоующите се за знание, че на положение на интереоующите се всеки приежт
24 того отъ 3 до 5 часа после обедъ въ по ственъ день и часъ.
мещението на общинското управление ще се
Г. г. конкурентите требва напълно да се
произведе търгъ съ явна конкуренция за отда съобразяватъ съ чл. Т1 отъ закона за общест
ване на предприемачъ доставката на 200 куб. вените предприятия, ,
метра речеиъ чакълъ (едъръ песъкъ) нуженъ
. п. Кметъ: Ф. Христовъ.
за градските градини.
Секретарь: М. Петковъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието е 1000 лева — по 5 дева на куб. метъръ
Залогъ за правоучастие въ търга се изи
сква 50 лева.
Варненско градско общинско управление
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление и еж на раз
пол жение на интереоующите се всеки приежтстренъ день и ч&съ,
М 4752.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
гр. Варна, 1 Априлъ 1910 година.
вените предприятия.
Варненското градско общинско управление
п. Кметъ: Ф. Христовъ. обявява на интересующите се, че на 7 май въ
Секрвтарь: М. Петковъ. часътъ 9 преди обедъ въ помещението на сж
щото ще се почне чрезъ явна конкуренция про
извеждането на пубдиченъ търгъ за продажба
следните общински м4ста изъ разни
Варненско Градско Общинско управление поотделно
части на града:
Место М 7 въ IV участъкъ кварталъ №
376 улица «Дривска".
Место М 6 въ IV уч. квар. Лг 377 лин
ия ХУТД.
М 5142.
Место М 7 въ IV уч. кв. № 377 линия
гр. Варна, 9 априлъ 19 Ю год.
XVIII н ..Дринска".
Место № 1 въ II уч. кв. ^ 153 А ул.
Варненското градско общинско управление
обявява на интереоующите се за знание че на „Мария Луиза" и Сливница".
26 и 27 того въ помещението на сжщото уп
2 места II уч, кв. № 83 „Мар. Луиза".
равление ще се произведатъ съ тайни малонад
6 м. II уч кв, № 4 ул „Бдинска".
даване за две ГОДИНИ, считанъ отъ деня на склю
7 м. II уч. кв. Л? 21 ул. „Бдинска".
4
чване договора, следните търгове:
я Ш „ „ „ 75 ул. „Русенска и „Червевска".
На 26 того отъ 9 до 11 часа предъ обедъ:
13 м. I уч , „ 128 площадъ „СлавейПоправка на общинските файтони съ при ковъ" и ул. „Софийска".
3 м. V уч. квар. М 352 ул. „Караджа".
близителна стойность за две год. до 3000 лв.
2 м. V уч. кв. М 353 ул „Фердинандъ".
Залогъ за правоучастие въ търга се РЗИТъргътъ за градските места ще се произ
сква 150 лева.
веде по гореказания редъ.
На 26 сжщи отъ 3 до 5 часа после обедъ:
Първоначалната цена за всеко место ще се оп
Впрегателни принадлежности съ приблизителна редели отъ тържната комисия. Наддаването ще
стойность за две години до 1600 лева.
става на кв. метъръ.

Обявление -

Залогъ за правоучастие въ търга се иска
отъ определената първоначална цена.
Тържните кннжа/скацигЬ на местата, поемните условия и пр /еж на разположение на ин
тересуващите се всеки присътственъ день и
часъ въ канцеларията на общинското администра
тивно отделение.
п. Кметъ: М. Юрдановъ.
и. д. Секретарь: М. Петковъ.
5%

Обявление
Л» 5163
гр. Варна, 9 априлъ 1910 година.
Варненското град. общинско управление
обявява за знание, че подъ надзора му се на
мира едно изгубено безстопанско (юва) женско
теличе на около (1) една година съ желтъ
косъмъ.
Ако въ продължение на 20 дни отъ днесъ
не се яви стопанинътъ му да го прибире, ще
се продаде за въ полза на общинската каса.
п. Кметъ: Ф. ХРИСТОВЪ.
п. Секретарь: В. В ШВОПИСЦЕВЪ,

Варненска и Преславска Митрополия
ПРОГРАМА

Обявление

Обявление

М

.

1776.

Богослужението въ тукашните български
църкви презъ страстната седмица и Възкресе
ние Христово т. г. ще се захваща както следва :
1) Въ Неделя „Вайя-;, великия понедеяникъ и великия вгорникъ последованиею на же
ниха ще се започва вь 7 часа вечерьта, а.ча
совете и преждеосвещената литургия въ вели
кия понедЬлникъ, великия вгорникъ и великата
среда ще започватъ по 6 часа сутриньта.
2) Въ великия четвъргъкъ угренята съ маслоосвещение и литургия ще започне на 5 1 / 2 часа
сутриньта, а четенето на 12 техъ евангелия —
на 7 часа вечерьта.
3) Въ великия петъкъ четенето на часовете съ
вечернята ще се захване на 8 ч сутриньта.
4) Въ великата ежбота опелото ще се за
почне на два часа полунощь.
5) Въ неделя на светлото Възкресение Хри
стово църковната камбана ще бие на 11 ч <са
преди полунощь, а тъкмо въ 12 часа ще се
изпее „Христосъ Възкресе"; вечернята пъкъ
сжщия день ще се чете на 10 часа сутриньта
само въ съборната църква ..Успение Пр. Бо
городици"'
гр. Варна, 10 Априлъ 1910 година.
Отъ Митрополията.

Обявление

Г. Варненски Съдебенъ Приставъ.

__

Обявление
М 1887
гр. Варна, 8 априлъ 1910 год.

На основание испълнителния листъ подъ
№ 6169 издаденъ отъ II I арнен. Мир. Сждия
на 24/ГХ 1902 год. въ-полза на Варнен. гр:
община отъ Варна, а противъ Атанасъ Петковъ
отъ гр. Варна за лева 7 Л ст 50, лихви и др.
разноски, обявявамъ на интересующите се ли
ца, че на 13 Априлъ. 1910 год. въ Варна 9
часа предъ пладне, ще продавамъ на публиченъ търгъ движимите имоти принадлежащи на
длъжника Атанасъ Петковъ отъ гр. Варна а
именно: 120,000 тухли печени малки бой 24
сантима, въ две пещи, оценени по 10' лева
хилядата.

Брой 16.

Отр. 9.

Варненски Общински Вестникъ

Наддаването ще почне отъ оценката наго
ре. ЖелающитЬ да купятъ продаваемите имоти,
могатъ да се явятъ на определеното место и
време а, да иаддаватъ.
I. Сждебенъ Приставъ: Хр. П. Бакаловъ

Бюлетинъ
ЗА

инфекциозните болести въ гр. Варна презъ
месецъ Мартъ 1910 год.

СО

Болесть

по участъци

чв

№ 4080 еж чисто бели и неизрезани, по коя
то кражба макаръ и да е направено отъ стра
ео
на на кметството раследване, но нито връзката
крадците еж се указали.
Гореизложеното като Ви съобщавамъ, мо
за Град. Началникъ: П. Николовъ. ля Ви, Г-нъ Началнико да разпоредите потреб
ното за да се разгласи, каквито свидетелства
за Секретарь: И. Коларовъ отъ горепоменатата връзка се окажатъ, или
задовятъ негдв и носящи Ю4а 40734 — 40800
да се считатъ за не валидни и на лицата у
се валовятъ да се съставятъ актове и
Хасковско Градско Общинско Управление които
прави разследване, следъ което ми се изпратятъ, като се задържатъ и самите лица.
Изпраща се въ преписъ на Господина
Варненски! - Град. Общ. Кметъ съ молба за
разгласяване.
Варна, 6 Априлъ 1910 год.

Обявление '
№ 1896

Си

с. Орлово, 8/Ш 1910 год.

Общински Лекарь: Д-ръ Д Аршинковъ

Съгласно чл. 136 отъ закона за полиция
та въ селските общини Хасковското градско
общин. управление известява за знание, че
днесь се издаде дубликатъ съ изходящъ № 1687
отъ билета подъ № 92818 серия 69-1906 год.
издаденъ отъ закупчика на интизапа за 1909
г. въ гр. Хасково Митю Стайковъ, съ който
Желю Запряновъ отъ гр. Хасково на Петко
Вълковъ отъ Узунжово, Хасковска околия
прехвърли собственостьта на една крава бе
лези на двете уши енъ. ' .
Ако се укаже нейде казания оригиналъ да
се счита за уничтоженъ и се изпрати въ управлението.

м

о
Лошо гърло

1

1

Лоша кашлица

15

Заушка

25 20

10
13

Лещенка
Червенъ ветръ

2 2
1 1
44 24

19

2412

Подписали: Кметъ М. Петковъ
•^

преписъ.

Бврковско Градско Общинско. Управление.

Обявление
№ 1290
гр. Берковица, 16 Мартъ 1910 г.
Берковското градско общин. управление
обявява за знание, че на Александръ Д. Линорански отъ гр. Берковица е издаденъ дубликатъ подъ М 1289 отъ 16 Мартъ т. г. вместо
изгубения му билетъ М 335000 серия 67/906
година за право собствен ность на една крава
съ теле на 5 години, белъ косъмъ и особни
белези на лесното ухо бръснато, левото цеп
нато и видено отъ задъ.
Ако би се намерилъ оригиналния билетъ
да се счита за уничтоженъ.
(под) Кметъ: П. Мановъ
(под.) и. д, Секретарь: П. Таковъ
ео Изпраща се въ преписъ на Господина
"# Варнен. Град. Общ. Киетъ съ молба, за
разгласяване.
•I*
гр. Варна, 6 Априлъ 1910 г.
за Град. Началникъ: П. Николовъ.
за Секретарь: И. Коларовъ.

Ново Загорско Градско Общинско управление

Обявление
Л# 1049.
гр Нова Загора, 18 Мартъ 1910 г.
Обявява се за знание, че издадения на
Христо Панайотовъ отъ гр. Каваклий, билетъ
съ дата 30 Май 1909 год., -Л» 22711, серия
69 —1906 г. за единъ конь на 4 гол., косъмъ
червенъ, съ стойность 130 лева, е изгубенъ,
вместо който е издаденъ дубликата съ исходящъ Лв Ю31.
Ако се укаже оригиналния да се състави
актъ на лицето у когото се намери и се пре
дстави въ общинското управление за надлежно
разпореждане.
п. Кметъ: (п) К Ивановъ
Секретарь: (н) К. Петковъ

© Изпраща се въ преписъ на Господина Варео нен. Град. Общ. Кметъ, Съ молба за раз
гласяване.
^
гр. Варна, 1 Априлъ 1910 г.

(Под.) Окол. Началникъ: не се чете
Секретарь: не се чете
^*
Изпраща се въ преписъ на Господи^ на Варненски град. общ. Кметъ, съ молба
за разгласяване, за до г. г. Полкц. прис•«» тави за изълнение.
гр Варна Априлъ 1910 г.
за Град. Началникъ: П. Ниноловъ.
за Секретарь: И. Ноларовъ.

I Артилерийски полкъ.

Обявление
№ 686
гр. Разградъ, 31-й Мартъ 1910 год.

На 30 Априлъ т. г. въ канцеларията на
полка ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция за доставката на 5500 кгр. галети,
на стойность около 2500 лева.
за Град. Началникъ: П. Ниноловъ.
Търга ще се открие въ 9 ч. предъ пла
дне
и предложенията ще се приематъ до 11
за Секретарь: И. Коларовъ.
часа предъ пладне.
Искания залогъ за правоучастие въ търга
е 5 % отъ стойностьта на предприятието.
ЖелающигЬ да конкуриратъ требва да се
Вратчанско гр. общинско управление
съобразяватъ точно съ закона за обществен ните предприятия.
Поемните условия, описанията и образци
Обявление
те могатъ да се видятъ всеки присътственъ
М 3755
день отъ 8 до 11 часа предъ пладне и отъ 2
до 5 часа следъ пладне въ щаба -на полка.
гр. Вратца, 29 мартъ 1910 год.
Приемането на галетите ще стане въ
Вратчанското Гр. Общинско Управление обявя щаба на полка.
'
ва, че на 29 Априлъ г. г. 11 часа прЬдь плад
•
Отъ
щаба на полка.
не ще се произведе тайна конкуренция за от
даване на предприемачъ направата на допълнителенъ водопроводъ въ гр. Вратца за докар
Министерство на Обществените Сгради,
ване водите отъ месгносгьта „Манастирски
долъ"
Пътищата и Съобщенията,
Офертите ще се приематъ до 11 часа сж- Дирекция за постройките на Железниците и
щия день.
Пристанищата.
Приблизителната стойность на предприятие
то възлиза на 107592 54 лева.
За участие въ търга се иска залогъ
6380 лева.
М 2140
Конкурентите требва да представятъ доку
ментите изискуеми съгласно закона за „общест
София 24, Мартъ 1910 година.
вените предприятия".
'
На 28 априлъ т. г. въ 3 ч. следъ пладне,
Поемнате условия плановете и другите
търясни книжа може да се преглеждатъ въ об въ канцеларията на Варненското окръжно ущинското управление всеки нрисхтственъ день правление, ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на предприемачъ дос
и часъ.
тавката на паважнн камъни й бордюри за калКметъ: Ив. Симеоновъ. даръмените пътища на Варненското Приста
Секретарь: К. А. Велевъ. нище.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на около 100,000 лева, а ; залогъ
Пдевненско
Преписъ
за правоучастие въ търга се искаг 5,000 ':аева.*
Око*. Управление
До Господа Софийския ГрадоНамаленията или увеличенията ще^ставатьСД 1388
началникъ — градските и окол. върху единичните цени, въ проценти, безъ
23 Мартъ 1310 год.
Началници.
дроби. Офертите ще се приематъ въ деньтъ
гр ПдЪвенъ.
на търга отъ тържната комисия само до 3 ч.
На 26 и Февруарий т. г. отъ канцеларията следъ пладне.
на Мар. Тръстенишката Сел Община Околията
Поемните условия съ: приложенията имъ,
ми, е открадната отъ неизвестни злосторници една могатъ да се видятъ всеки присъственъ день
връзка свидетелства обр. N
. 5 1. за собственоспь въ канцеларията на Инженера на Варненско
на едъръ добитъкъ, серия 51/909 г. огъ Й 4()700 то пристанище както и въ Дирекцията за по
до М 40800 включително, отъ която ек били стройките на железниците и пристанищата.
изрезани и употребени само първите 33 сви
детелства, а останалите 63 отъ •№ 4074. до
Отъ Дирекцията.

Обявление

Брой 16.

Варненски Общински Вестникъ

Стр.;4
Ново 8агороко
Оклд^йско Управдеаие
N2881
26 Мартъ 1910 год.
гр. Нова Загора

ПрЬцисъ
Окръжно

, До г. г. Окол. Начрници въ
Царството и г. г. Общин. Кме
тове въ околията

*
С У М А

Ре

о
в
В

. Съобщавамъ за знание на горните длъж
ностни лица, че санитарните власти с ъ конста
тирали болестьта „Всагюипа* въ село Гурвово поверената ми околия.

Н А И М Е Н О В А Н И Е

лева

стот.

1 Повърнати неправилно съб
рани суми отъ държавни
т е бирници (образецъ .№ 10)

2 Наличность въ касата

45

73

282052

91

282101

64

(под.) за Окол. Началникъ: не се чете
за Секрет.арь:, В. Т . Поповъ
ео Изпраща се въ преписъ-на Господина Мар51 нен."Гр. Общ. Кметъ, съ молба за раз
80
.г$асяварв д . предпазване.
1»* *
гр. Варна, 5 Априлъ 1910, г.

Ревизионна комисия
Председатель п. Кметъ М. Юрдановъ.

' в а , Град. Началникъ: П. Ниноловъ.
за Секретарь: Ив

Членове:

Ноларовъ.

х. А. Илиевъ.
Кр. Трошевъ.

Контрольоръ Д. Г. ПЬйчевъ,
Бирникъ А. Д. Припреновъ.
Ново Загорско
Околцйс-во Управление
*
N 8096
81 Мартъ 1910 год.
гр. Нова Загора •

Преписъ
Окьъжно

До г. г. Околийските Начал
ници въ Царството и г. г. Общ.
Кметове въ Окол.

Съобщавамъ на горните длъжностни лица,
че Санитарно Ветеринарните власти съ нротоколъ отъ 2 0 ;-*4артъ ?• Т- обявили болестьта
„ Ш а р к а по овцете въ с. К а р а д ж а Муратлий
поверената ми околия, и наложената каран
тина се в д и г ^ за това да се разгласи между
населението.
(под.) Окол. Началникъ: не се чете
§тарь: не се чете
ю Изпращ! се въ преписъ на Варненски, Град-г\ ски Общински Кметъ съ молба за раз^ гласяване.
5%
гр. Варна, 6 Априлъ 1910 година.
за Град. «Началникъ: П. Николовъ,
за Секретарь: И. Коларовъ.

АКТЪ
Д а в е л на 10 Априлъ 1910 ,г. долоподписаний п. кметъ Минко Юрдановъ на Вари, Град.
Община заедно ,съ членовете отъ с ъ в е т а Кръс
тю Трошевъ и х. Ант. Илиевъ въ присжтсгвието
на бирника А. Д. Припреновъ и на общинский
контрольррь Д. Г.^ Пейчевъ произведохме реви
зия върху операциите извършени отъ бирника
за време отъ 1-й Мартъ до 31 сжщий включи
телно 1910 год., и намерихме:
1). Че сичките постъпили и изразходвани
суми еж редовно записани по книгите и тия пос
ледните, сравнени, ,се съгласявадъ помежду си
и съ разходо оправдателните документи, съглас
но указанията в ъ цр^вилника за счетоводството
и деловодството на град. общин. управления;
2) Че, като се спаднаха изразходваните
суми, споредъ книгите и документите, отъ пос
тъпленията, показани въ, квитанционната книга,
оказа со наличностьта верна, споредъ както е
показано в ъ касовата книга и въ монетаря а
именно:
Въ, сребро 282,Д01 ле?^,
Въ разменни 64 ст.
. Дадцчность д а 1 0 априлъ 233..887/43 ст.
3) Ч е неповърнатитЬ в ъ депозитъ и на хран е н и е с у м м и и вещи се оказаха на лице, спо.редъ вак.то еж записани въ депозитната книга,
а за повърнатите презъ изтеклия месецъ наме
риха с е . редовни разрешения и разписки.
п. Кметъ МГ Юрдановъ.
(х. А. Илиевъ.
1Г
Ревиз. комисия: Членове) К р Т р о ш е в ъ >
Кочтрольоръ Д. Г. Ш й ч е в ъ .
Бирникъ А. Д . Припреновъ
Н а ^ е р ^ а се при дева следующите доку
менти, които се пазятъ в ъ касата вместо пари,
бе»ъ до. бвдаръ запасани на разходъ.

ИЗВОДЪ
отъ
РЕШЕНИЯТА НА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОБЩИН. СЪВЪТЪ
(Продължение отъ брой 16.)

,,

Протокдлъ ,•/!•? §1 отъ 3 сецтемврий

1909

480. Одобрява се протокола на Варнен.
учияищно настоятелство отъ 1/IX. т. г. относи
телно наемането частни здания за основна учи
лища и прогимназии.
4 8 1 . Отменява решението си Ла 4-76 и
вместо него постановява: ул. „Червевска" в ъ
3 уч. да се ремонтира.
482 О с т в я се въ сила и за предстоящия
ступански периодъ, отъ 15 септември! 1909 г.
до 15 сжщия 1910 год., тарифата за цените на
материялигЬ отъ общинската гора за миналия
ступански периодъ 1908 год.

483. Уважава молбата на Никола Ст. Павловрки и разрешава да му даде место задъ ка
рантината отъ 30 декара за единъ срокъ отъ
20 години, за да го употреби за овощна гради
на и да нареди едно рационално птицевъдство
въ него,
Протоколи М 62 отъ 23 1X1909 г.
484. Отлага се редовната септемврийска
сесия за 5 октомврий т. г. по причина на гроз
добера. Това заседание да състои за разглежда
не на по спешни въпроси.
485. Отменява се решение М 748 908 г.
като отдава подъ наемъ общинското здание за
Т. П. Станция само за 1910 г. за 10000 лева.
486. По принципъ прцема да се даде на
Варненската окр пост. комисия, общинско мес
то за построяване върху него окржжна пилата
отъ тия резервирани за общински нужди, находящн се между старата болница и новостроя
щи се гимнастически салонъ на дружество
„Юяакъ", съ условие, щото комисията срещу
това да отстжци на общината зданието принадлежаще ней, служаще по настоящемь за поме
щение на същата.
487. Назначава комисия въ съставъ: единъ
п. кметъ, общински юристконсултъ и контрольо
ра при общинската каса, която да прегледа
и проучи претенциите на бившия откупчикъ на
таксите отъ »вивеските" презъ 19 '8 год. Ст.
Петровъ и даде по т е х ъ писменно своето зак
лючение.
*
4 8 8 . Възлага се търга по направата на 4
махленски хали въ гр Варна, върху И в а в ъ К.
Поповъ съ 2 0 % подъ девиза, или д е л а т а ра
бота за 97,413 лв. 15 ст.
489. Одобрява протоколите ва общинската
тържна комисия отъ 25. V I I и 3 V I I I т. г.
относително доставката наечемикъ за общински
т е коне по доброволно съгласи и ра р е ш а в а да
се заплати ртъ общинската каса сто 3 йностьта на
доставения ечемикъ на правоимеющите тър

говци—Поповъ а Никовъ по цени и количест
во показани в ъ протоколите.
4 9 0 Продава се 13 облигации отъ. вътреш
ния 5 % пловдивски заемъ, и се възлагатъ вър
ху конкурента Костадинъ Бойчевъ по 90 лева
едната облигация.
491 Одобрява, се търга ао наегилането. на
ул Сливенъ въ ч а с ь т а й между ул. Ш е в е н ъ
и оградата на Чиплакъ Ахмедъ Тола и се въз
лага върху конкурента Павелъ Я
Дорисиевъ
съ 1 0 % надъ девиза или за 605 лева целата
работа.
492. Одобрява се търга по пристрояване
то една стая къмъ кухнята на публичния домъ
хотелъ „ Щ е в е в ъ " и се възлага в ъ р х у конку
рента Д. II. Кенковъ съ 2 % подъ девиза, или
целата работа за 2877 л. 97 ст. .
4 9 3 . Одобрява се търга по отдававе на
предприемачъ направата на общинско дезинфек
ционно здание въ гр. Варна и се възлага вър
х у конкурента Р . Ж . Андрейчевъ с ъ 2 % подъ
девиза или целата работа за 11864 л. 97 ст.
494. Одобрява се протокола на общинска
та тържна комисия и разрешава да се заплати
стойностьта на поръчания файтонь 1200 лева,
следъ като той бжде приетъ отъ предприемач!
Куюмджиянъ
495. Р а з р е ш а в а да се заплати на Д. II.
Кенковъ за циментовия бетонъ въ общинската
свинска скотобойна по единичните цени пред
видени за това въ ведомостьта за цените, прило
жени къмъ тържната преписка.
496. Р а з р е ш а в а щото улица „Червенска"
да се шосира целата. Техническото' отделение
да състави нуждните за тая цель тържни кни
ж а и се обяви търгъ. Решението № 481/909 г.
се отменява.
•'--.•••:
Иротоколъ. №. 63 отъ 5 X 1909

год.

497. Уволнява се въ интереса на служба
та й. д секретаря х. Коста Ивановъ. Уволнение
то да се счита отъ 6 октомврий т г.
498 Отлага се въпроса за назначението
новъ секретарь на общин. управление за най
близкото заседание на съвета.
499. Да се назначи комисия за приемане
пейките за градините Отъ предприемача Д К.
Владиковъ и следъ нейното заключение по тоя
въпросъ да се внесе в ъ съвета отново' въпро
са за глобяване на Владикова.
••••.•

500. Приема се по принципъ идеята за ос.
новаването единъ самостоятеленъ общински разсадникъ на Американски лози.
5 0 1 . Приема поемните условия за обявя
ване търгъ за доставката на 2000 куб. м. дърва
за общинското управление, за основните град
ски училища и за прогимназиите.
502. Произведения на 30 I X 909. г търгъ
за продажбата на дървената маса (стояща и
летяща) отъ общинското сечище, „Катарезъ Ку
ла» изказва мнение търгътъ да се,, възлояш
върху конкурента Тодоръ Кирчевъ, който е
иредложилъ най-износна цена за общината, а
имзнно 46 л. на единъ декарь, или за всичките
611-099 декара—28,110 55 лева.

503. Възлага се изчистването на 380-296
декара пространство отъ сечището „ГюндюзъЧешме" отъ насаждената на Варнен. общинска
гора, върху Ставри Петровъ по 5-90 дева за
несеченъ декарь пространство, или за всичките
380-269 декара 2243'59 л.
Протоколи

Л9 64 отъ 7 Октомврий
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год.

504- Потвърдява се взетото решение за
уволнението на х Коста Ивановъ въ смисъль
уволнението му да се счита отъ 6 того, както
е издадена заповедьта на г-на Кмета,:
505.- , Назначава се за изпъдняющъ длъжностьта секретарь при общин. управление, начал
ника на статистическото бюро Маринъ Цетковъ,
като му се дава пълната секретарска заплата
предвидена въ бюджета.
506. Оставя се безъ последствие молбата на
Хр. Черневъ, съ която иска да му се плати
за допълнителни работи по направата калдъръ
ма предъ мъжката гимназия, като.неоснователна.
507. Намалява се глобата наложена отъ
г-на кмета на предприемача по осветлението С
Николовъ до р а з м е р ъ 500 л.

