в?ххт.

Варна, 19 Юний 1910 год.

Цената на вестника е,
вияаги.предплатено, за година саио 3 лв.
Може,да се предплаща и само за три
месеца.
Един-ь' б р о й 5 с т .
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I. Общински търгъ-за продажба разни общин
ски м$ста. .
И. Обявления на Общинското .Управление.
III. .Обявление на Плевенското Окол. Управление.
IV. Специални поемни условия за отдаване подъ
наемъ градско-общинските морски бани за
презъ три сезона на 1910, 1911 и 1912 г.
У.-Изводъ отъ решенията на Варнен. Общин.
.-.. Съветъ.

.Варненско Градско Общинско управление _

Обявление
М 8335
>

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

Редакторъ-експедиторъ:
Варнен. Град. Общ. Библиотекарь.

Съдържание

Залогъ за правоучастае въ търга се иска
5 °/ 0 отъ определената първоначална цена.
Търя;ните книжа еж на разположение на
интересующите се всеки приежтетвенъ день и
часъ въ канцеларията на общинското админис
тративно отделение.
;

п. Кметъ: Ф. Христовъ.

и д. Секрегарь: М. Петновъ.

Варненско Градско Общинско Управление

(бяв^ешяе
',

М

гр. Варна,

8594.
Юний 1910 година.

гр. Варна, 11 юний 1910 год

• Варненското градско общинско управление
обявява на интересующите се, че на 2\ юлий
т. г. въ часътъ 9 преди пладне въ градската
зала .Съединение" ще се почне чрезъ явна
конкуренция произвеждането на п у б л и ч е н ъ
тьргъ за продажба по отделно следните общин
ски места, изъ разните части на града:
4 места вь кварталъ № 242, IV . уч.
улица ..Брезникъ", „Кракра" и „Три-уши".
, 1 место въ кварталъ Л0 428, IV • уч,,
улица „Страхилъ .
; 3 места въ кварталъ М 438, у уч. ули
ца „Македонска-' и „Крайна"
1 место въ кварталъ № 439, V уч. ули;ца ..Раковска" и „Крайна"
1 место въ кварталъ № 441, IV уч ули
ца , Крайна".
3 места въ кварталъ М 442, 1Л уч. уница „Мелнична", „Страхилъ" и Крайна',
1 место въ кварталъ М 302, IV уч. ули
ца „линия XX .
1 место въ кварталъ М. 203. IV* уч. ули
ца „Съборна" и „линия II".
1 место въ кварталъ .№ 207, IV уч. ули
ца „Владиславовъ".
1 место въ кварталъ № 362 IV уч. ули
ца „Дринска" и «Струмска".
1 место въ кварталъ М 395, IV уч улиЦа „Оборище".
2 места въ кварталъ М 390, IV уч. ули
ча ,Каблешкова" и „Шарска".
2 места въ кварталъ № 354, IV уч. улиЧа „Шарска" и „Крайна".
2 места въ кварталъ М 340, IV уч. улиЧа „Витоша".
2 места въ кварталъ № 341, IV уч ули
ча .Крайна".
4 места въ кварталъ М 396, IV уч. улиЧа .Оборище", „Македонска", и „Тракийска"
4 места въ кварталъ № .491, IV уч. улиЧа .Тракийска", „Македонска" и „Каблешкова".
Търгътъ за градските места ще стане по
Гореказания редъ
/
Първоначалните цени ще се определятъ
"«••тържната комисия. Наддаването ще става
а
& квадратенъ метръ.
I

Вр. 23.

Варненското градско общинско управление,
възъ основа решението на общинския съветъ
отъ 2 того подъ М 310, обявява на интересу
ващите се, че то има нужда отъ единъ електроинженеръ, първа категорияД който да приготви
поемнитлУ условия, подробните сметки, плано
вете, въобще всички необходими книжа, нуждни
за произвеждането търгъ по електрическото ос
ветление на гр Варна.
.
Желающите да извършатъ тази работа било
като чиновници на общината съ месечна запла
та, или изцело срещу известно възнаграждение,
да заявятъ въ общината най-късно до единъ
месець, като укажатъ въ заявленията си и ус
ловията, които предлагатъ и за какъвъ срокъ
ще могатъ да свършатъ делата работа.
Кметъ: Ив. Церовъ. '
и. д. Секрегарь: М. Петновъ.

Варненско градско общинско управление
Обявление
№ 8626.
гр. Варна, 16 юний 1910 год.
Варненското градско общинско управление
обявява за знание, че варненския житель Сали
Садуловъ, изгубилъ интезапския си билетъ
М 83175, серия 64 — 1906 год. за едпнъ
жребецъ 6 год. косъмъ червенъ и левото око
слепо
Ако въ случай оригинала се укаже нейде
да се счита за невалиденъ.
е
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
и д. Секретарь: В. В. Живописцевъ.

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

Варненско Градско Общинско Управление
. .№ 8354
гр. Варна, 11 юний 1910 година.
1'следствие писмото 'на Руското 'Импера
торско Вице Консулство въ гр. Варна, подъ
Л2 140 отъ 9 того, съ което се съобщава, че
отъ 15 м. месецъ въ г Одесса (Русия) е от
крита изложба художествено-промиптлена и сел
ско-стопанска, отъ южния край на Русия, на
която изложба еж представени всички отрасли
на производство на тоя обширенъ край, а заедно
съ това: художество, архитектура, строителни
изкуства, спортъ й въздухоплаване, като за
тая цель еж остановени облекчения по движе
нието—- железниците въ Царството и парахо
дите на Руското Параходно Търговско дружес
тво — отстжпка 5 0 % .
Варненското градско общинско управление
обявява горньото на интереуящите се за зна
ние и че при пътуването се правятъ облегчеиия, както по железниците изъ Царството, така
и по параходите на Руското Параходно Тър
говско дружество до г Одеса (Русия) съ 50°/ 0 .
п. Кметъ: Д. Веделевъ.
п. Секретарь: В. В. Живописцевъ.

Плевенско
Околийско Управление
ЗШ 6333.
4 юний 1910 година.
гр, Шевенъ. .

ПрЪписъ.

До г. г. Грацскпте и Окол.
Началници въ Царството.

На 3 того сутриньта, въ Плевенско зем
лище, се намери телото на единъ непознатъ
човекъ отъ мжжки полъ, който е убйтъ, чрезъ
мушкане, съ ножь, на 4 места въ черепа и въ
врата. Предполага се да е убитъ отъ неговъ
другарь, който му е взелъ парите и коня и
следъ това избегалъ.
Убития има следующигЬ чърти: около 45 —
50 год. ръстъ среденъ, лице пълно и бръснато
преди единъ день, косата руса — пром-бсена и
стригана съ машина .М 1, облеченъ съ бела
риза, припасанъ съ ремикъ, обутъ съ царвули
и черни абени калцуни съ черни гайтани, близо
при него еж намерени въ безпорядъкъ: една памучена антерия, една юзда конска, единъ поводникъ отъ козина, една торбичка съ две кърпи
въ нея и соль за ядене, една кжса кабаница,
обточентх по края съ белъ гайтанъ, до него една
"тояга отъ букъ, изработена просто и на края
железна алка. При него е намерено в едно
парче отъ мушама и вестникъ, отъ който, се
предполага, че е имадъ книжни пари.
Гореизложеното, като Ви съобщавамъ, моля
Ви, Господине Началнико, да вземете всички
мерки за издирване и залавяне на убиеца, който
въ случай, че се залови да се изнрати подъ
строгъ конвой въ управлението ми.

Варненски Общински ВЕстникъ

Отр. 2.

Независимо отъ това, разгласете изъ околията Ви, за издирване
и домашните на убития, които, ако се окажатъ, да имъ се съобщи да
се явятъ въ управлението ми за да си получатъ вещите.
(под) Окол. Началникъ: (не се чете)
Секретарь: Г. С> Ивановъ.
г-'*
Изпраща се, въ преписъ, до Г. Г. Полиц. Пристави и Гр.
Й Кметъ тукъ, на първите за знание и изпълнение, а на вторите,
10
оъ молба за разгласяване.
*!

гр. Варна, 11 Юний 1910 г.
Град. Началникъ; Г. Попповъ.
Секретарь: П. Николовъ.

Специални поемни' условия
за отдаване подъ наемъ, чрезъ търгъ съ тайна конкуренция,
градско-общинските морски бани за презъ три сезона на 1910, 1911
и 1912 години.
-

* 1(8» и.

Чл. 1) Отдаване подъ наемъ баните ще се извърши чрезъ публиненъ *
търгъ съ тайна конкуренция, като се спазятъ респективните наредби на
Закона за обществените предприятия („Д. В " , 29 - '906; г.) и изложе
ното въ обявлението за търга.
.
Чл. 2 За непредвидените работи въ настоящите поемни условия важатъ наредбите изложени въ Общите Ноемни Условия съставляющи не
разделна часть отъ настоящите поемни условия, приложени къмъ последните
Чл. 3) Банитт* еж поставини подъ Приморската градина на две от
стоящи едно отъ друго места; едните за кждане на мхже. а другите за ,
къпане на жени.
.
Чл. 4) Когато по вина на .наемателя, въ случаи предвидени въ
членовете 10 и 18 на -Общите Поемни Условия, би се отнели отъ наема
теля баните, Кметството наема само веднага хора за прислуга въ ба
ните и разпорежда за произвеждане новъ търгъ. Всичко това се извършва,за сметка на наемателя нарушитедь Въ такива случаи Кметството задържа;
въ баните всички необходими предмети, като пешкири, пещемали, часов-!
ници, термометри и всичко въобше което по тия условия наемательтъ е длъженъ да държи на разположение.на публиката до отдаване на баните /на
новъ наематель. А при немане на лице достатъчно такива, Кметството /ку- •
пува по стопански начинъ нуждните вещи за сметка на наемателя нару
шитедь. За задържаните принадлежности се съставя и подписва отъ една ,'
комисия актъ и описъ съ оценка; тая комисия се състои отъ единъ помощникъ кмета, отъ общинския икономъ и отъ едно вещо лице, назначено отъ ,
Кмета. Тия книжа се предявяватъ и на наемателя-нарушитель за подпис- ,
ване. При отнемане на баните наемательтъ нарушитель има право да по
стави свой човекъ за контролъ при събиране таксите, за нагледване ве
щите му, но общината пе отговаря за овехтяване .или разваляне на тия.
вещи а отъ кмета назначените лица пребиратъ таксите за кхпане. Ако"
тия сборове следъ сиадане разноските би привишили до края на банния
сезонъ иди до встхпване на новия наематель, наемната плата за сезона,
разликата въ по-вече остава въ полза на общината;* ако ли се укаже недостигъ, разликата въ по-малко, се изисква отъ наемателя-нарушитель и
отъ поръчителите му солидарно, въ случай, че още се длъжи наемъ на,
общината.
Чл. 5) Всеки баненъ сезонъ се открива най-кхено па 10 юний и
трае до къмъ 25 еептемвряй. Презъ всички делнични и празднични дни
на сезона, наемательтъ е длъженъ да държи баните отворени на разпо
ложение на публиката, а именно: сутрипь, едипъ часъ следъ изгреване
на слънцето, до вечерьта, единъ часъ следъ залезването му. Ако нае-,
мательтъ не отвори баните на 10 юний, кметството доставя още на втория'
день по стопански начинъ за сметка на наемателя всички необходимости
за публиката, означени въ чл. 9-ий, сама отваря баните, съставя актъ и'
въобще постжпва, съгласно предидущия членъ до като, чрезъ търгъ би се
отдали баните на другъ наематель.
' Чл. 6) Пешкири, пещамали и др. подобни следъ вс4ко употребле
ние, требва да бхдатъ добре непрани и добре изсушвани, да се даватъ на
посетителите. Наемательтъ е длъженъ да държи баните и принадлежностите,
като: вани, пешкири, пещемали и пр. въ най голема чистота. Общинския
лекарь контролира чистотата на баните и наемательтъ е длъженъ тутакси
да изпълнява разпорежданията на лекаря, следъ което само може нае
мателя да прави свой оплаквания на кметството. Лекарьтъ ако намери за
нуждно, записва своите разпореждалия до наемателя въ книгата за оплак
ванията (чл. 8) и за неизпълнението на последните съставя актъ, по възможпость при двама свидетели. Въ женските бани надзорътъ се извършва
отъ общинската лекарка, а въ нейно отехтетвие отъ общинската акушерка.
На основание съставенъ актъ за какво да е нарушение на настоящите
поемни условия, кметътъ споредъ важностьта на случая, палага глоба на
наемателя отъ 10 до 100 лева, която последниятъ плаща като неустойка
на задълженията си. Следъ 5 такпва случаи за налагане глоби, кметството
има право да отнема само н безъ съдъ баните отъ наемателя, а да по

стъпи съгласно чл 10 отъ Общите Поемни Условия и чл. 4 отъ настоя
щите. Сумите за неустойка наемательтъ е длъженъ да внася въ тридневенъ
срокъ отъ съобщението. Те могатъ веднага да се задържатъ и отъ залога,
или да се събиратъ по екзекутивенъ начинъ отъ общинските финансови агенти.
Чл 1) Кметството може да поиска сменяването на ония слуги въ
баните, които не се нбеятъ чисто или съ болни или се отнасятъ небрежно
или грубо съ публиката. Наемательтъ е длъженъ да изпълни такава заповедь на кметството най кхено въ 24 часа отъ: съобщението и писмено;
въ противенъ случай кметството налага глоба на наемателя и постъпва
съгласно предидущия членъ. Всички слуги на морските бани се преглеждатъ отъ общ. санитарни власти всека седмица по единъ пъть
Чл 8) Наемательтъ е длъженъ да държи на разположение на по
сетителите и въ двете бани по една книга за оплакване Тези книги се
държатъ винаги на видно место при първата входна врата »на банята. Те
биватъ прошнуровани отъ кметството и се представятъ въ общинското
управление всека седмица до като трае сезона. За всеко оплакване кме
тътъ налага глоба на наемателя отъ 5 до 25 лева.
Чл. 9) Наемательтъ е длъженъ да държи най-чисто- и всекога до
статъчно количество сухи гащи, хавлии, пещемали и пешкири. Освенъ
това той ще поставя на всека баня: а) по единъ точенъ стененъ часов
никъ, съ големъ цифреникъ, б) по два термометра, в) по две големи огле
дала, г) четки за чистене дрехи. Схщиятъ ще държи и въ двете бани
по една книга, въ които ще записва оставените му 'отъ посетителите за
пазене пари и ценни вещи. Тая книга.също се прошнурова отъ кметството.
Охщиятъ още ще държи въ баните най-малко на две места въ мъжките
бани и на три въ женските по една табела за указване съ едри букви и
числа дълбочината на водата.
Хавлиите и пешкирите требва да съ съ китъ, и да бхдатъ доста
тъчно големи, а всичките гащи требва да бъдатъ плетени (фанелени).
Наемательтъ е още длъженъ да държи въ двете бани по две съ
канели .Д& 3 каци, винаги съ достатъчно количество чиста сладка вода
Чл. 10) Таксите за къпане въ баните съ: 1) съ гащи, хавлия и
кърпа на наемателя: на възрастно лице 30 ст. на лице, на лице отъ 7
до 14 години. включително по 20 ст , а на по малковъзрастни по 15 ст
2) когато се поискатъ отъ наемателя само гащи, таксите ех: за възраст
ните 20 ст., за лица отъ 7 до 14 години, по 15 ст., за по-маловъзрастни по 10 ст Таксата за топла баня е 1 левъ и 20 стотинки. Раз
носките за отоиление съ отъ наемателя При споръ за възрастьта на ма
лолетни, единъ отъ посетителите, посоченъ отъ малолетния или придружащия го възрастенъ, разрешава сиора за възрастьта.
Наемателя е длъженъ да настани въ мжжката баня 6, а въ жен
ската 12 топли вани. Той е длъженъ да има за всека вана по единъ
термометъръ.
Чл. 11) Вътре въ баните наемательтъ нито самъ нито другиму не
ше позволява да продава нещо. Наемательтъ е длъженъ да забранява во
денето на кучета въ баните и да изгонва минутно влезли такива.
Забгългътна. Наемательтъ може да построи съ платна и експлоатира
едияъ бюфетъ за продаване кифли, млеко и др- подобни, но не и спиртни
питиета
Чл. 12) Срещу лицата, който не се подчиняватъ на законните раз
пореждания на наемателя, последниятъ, еледъ покана при свидетели,, със
тавя актъч^ойто представя на кметството за разпореждане.
Чл. 13 На наемателя ще се предадатъ баните съ всички кабини,
въ добро положение колкото ех сега, ако се намери отъ Общинския
Оъветъ за нуждно да бхдатъ преместени баните другаде въ чертите на
града по морския брегъ. което неможе да се направи въ време на бапния
сезонъ, наемательтъ не ще има право на претенции за това. Ако наемате
льтъ би пожеладъ да-постави по вече кабини за своя сметка, това той може
да стори, само по решението на общинския съветъ Ако общинското управ
ление даде баните на концесия, или построи нови модерни"морски бани, на
местото на сегашните или на друго мвсто, въ такъвъ случай договора се
уничтожава по право безъ схдъ и на наемателя се повръща само предпла
тения наемъ, безъ да има право на никакви вреди и загуби.
Чл 14) Когато кметството намери за нуждно да се изчисти мор
ското дъно на банния районъ отъ камъни, треви и други предмети, наема
тельтъ е длъженъ да извърши това на свои разноски и овреме.
Чл. 15) Баните се даватъ подъ наемъ за три летни сезона, презъ
1910, 1911 и 1912 години Срока на предириятието се счита отъ деня
на подписване договора до 31/ХП/1912 година.
Наемателя приема и предава на общинското управление, следъ
изтичането на наемния срокъ, баните и всички вещи въ техъ съ актъ
съставенъ отъ комисия състояща се отъ кмета или неговъ заместникъ, град
ски инженеръ и иконома на общинското управление при приехтетвието на
наемателя или въ негово отехтетвие при надлежно поканвание за това.
Презъ целия наетъ срокъ баните и вещите въ техъ се пазятъ
отъ наемателя
Презъ месецъ май всека година наемателя е длъженъ да боядисва
на своя сметка баните съ два слоя блажна боя Ако не го направи той,
общинското управление го прави за сметка на наемателя. Ако до месецъ
май 1910 г. не се сключи договора, наемателя е длъженъ веднага следъ
сключването му да боядиса баните.
За боядисването на баните наемателя съобщава писмонно на общин
ското управление. Наемателя е длъженъ да предаде бапигЬ въ здраво
положение. Констатираните повреди ако не се йзплатятъ веднага, задър
жатъ се отъ залога му.
/
Подобренията направени отъ наемателя било на баните било на
вешите въ техъ оставатъ на общината безплатно Повредите причинели
отъ /огее тсуеиге се копетатирватъ най-кхено следъ 24 часа отъ повреж
дането по съобщението на наемателя отъ едн^ тричленна комисия, по
представптель на договорящите се страни и третия избранъ отъ тези двамата^

Брой 23.

Варненски Общиаски Въстникъ

.„Обръщането на некой отъ малките кабини на големи или напра-.
1та:Н а пови такива на бр4га върху песъка за да може да се поставятъ
,0 е*» - вани, • .може да се направятъ съ съглашението па общинското
.„равление о?ъ наемателя.
,...^,Чл. 16) Ако следъ некой баненъ сезонъ общинския съветъ би наАрдо.за нуждно да се вдигната кабините и да се поставятъ на местата
8МЪ он- ново иа следующата година, това става за сметка на общината."
Чл. 17) Наемательтъ още е длъженъ да държи въ по една отъ
,глрвите кабини на двете бани по едно постлано легло за даване бърза
царска помощь. Наемательтъ е длъженъ да държи постоянно между двете
' " ' , ' , е д н а спасителна лодка съ единъ добъръ плувецъ, четири спасипояси и по двЬ здрави дълги вжаса въ вейка баня. •
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О Т Ъ

РЪШЕНИЯТА НА ' ВАРНЕНСКИ П М Д . ОБЩЙП. С Ъ В Е Т Ъ ,
(Продължение отъ брой 22.)

Протокола № 14 отъ 4 III

1910' юд

138) Назначава се комисия въ съставъ:
п, кмета Д. Бедедевъ и съветника К. Евота
тиевъ, която да прегледа краварницата на
Коста М. Русевъ.
139> Разрешава се продажбата на празднигЬ градско общински места въ кварталий •№ М 203, 207, 242, 302, 340, 341, 354.
390, 391, 395, 396, 428, 438, 439, 441, и 442,
Протоколи М 15 отъ 27 III

1910 год.

140) Разрешава да се изплати на Сл.
Христо въ, печатарь, сумата 1322 л в за печа
таните отъ него книжа, извънъ поемните ус
ловия презь 1909 г.
141) Също на същия сумата 810 лв. 96
ст. за също презъ 1910 год.
142) Разрешава да се изплати на Ст.
Дончевъ сумата 1356 лева за доставените
отъ него 10 железни подвижни скари за но
вата скотобойна.
' Т43) Утвърдява се търга по доставката
на 309 клгр. дървено масло, 40 клгр. конопъ
и пр. върху Петръ В. Петрановъ за 674 лв
- 144) Утвърждава се търга по доставката
ва ,60,000 клгр. сено по 8 93 ст. върху Михалъ Филиповъ или 5358 лева
145) Изпраща се въ т. годишния овощар.
—лозарски курсъ въ гр. Варна, варненеца Ив.
Николовъ
146) Утвърждава се търга по продаж
бата материала и събарането зданието на Абу.дъ
Хадбуни С-ие Бр Генови въ 1 уч. ул. „Бургазъ , върху Панайогъ Данковъ за 700 лв.
147) Утвърждава се търга по отдаване
ва предприемач/ь доставката на 5000 парчета
пръстени тржби върху Ст. Стояновъ по 26 ст.
аа парче.
'
148) Утвърждава търга по покупката на
дезинфекционната машина, 2 формалинови апа
рата и 20 литри формалинъ отъ иностранната
фирма 2т(.еп8с.1...§ег за 631 лв.
149) Приематъ се поемните условия по под
вързването книгите и списанията принадлежа
щи на Варнен. общ библиотека.
150) Приематъ се специални поемни усло
вия по отдаването на закупчикъ правото за
събиране отъ сметището всекакъвъ вехтъ ма
териалъ.
151) Свиква се комисията назначена съ
Р.'№ 417/909 год. по електрическото освет
ление на града.
|162) Не се утвърждава. търга по отдаваа
в йа закупувачъ общинската такса отъ мер
ките и теглилките за 1910 год.
1, 153) Обявява се търгъ за продажбата на
18 издишай, общински коня.
154) Приематъ се специални поемни уся
по направата облекло на общинските
ло
ащи.
сл;
155) Приематъ се специални поемни услови. по отдаване на предприемачъ поправката а общ. кола, пожарни помпи и уреди, саки впрегателни принадлежности.
156) Приематъ се специални цоемни усло
вия ао отдаване подъ даемъ морските бани
за прЬзъ три сезона на 1910, 1911 и 1912 г

Отр.
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Чл. 18) Относително начина и сроковете за изплащането наема за
баните, чл. 17 отъ общите поемни условия се изменява така: наемательтъ
на морските бани се задължава да изплати наемната стойность тъй: слЬдуемия се наемъ за всеки сезонъ се изплаща на два пхти, едната половина
на I юний, а другата на 15 юлий.
Чл. 19) Предприемача ще постави на входа на двете морски бани
извлечение отъ поемните условия въ рамки, а имено чл. чл. б, 7, 8, 9,
10 и 12
••"..Чл 20) Наемательтъ не позволява никому да се кжпе въ баните
безъ пещемалъ (гащи).
"
гр. Варна, 22 априлъ 1910 год.

1571 За зидарските работи на пазачниците и други съоржжения й пр. да се употребятъ камъни огъ кариерите при „Франга" и
„Куванлжкъ".
158) Опрощаватъ се общинските такси за
м-те януарий и февруарий 40 лв на прости
тутката Олга Борси.

ва въ IV уч. за построяване т ъ р г о в с к о
училище.
179) Приема се сключения между общи
ната и инжинеръ—землемеръ Хр. Хр. Баевъ
договоръ.
< 180) Да се изплати на общан инжинеръ
Йосифъ Ивановъ пътни и дневни 1,26920 лв.
за командировката му до Лиежъ, Хьохетъ и
Обривъ
Цротоколъ Ш 16 отъ 6 IV \§ 10 год.
181) Да се изплати на Т. Добриновь 50
(редовна сесия)
лв. възнагражденио за у ч а с т и ет о му въ
159) Приематъ се поемни условия за про комисията.
182) Удобрява се протокола на кокиеита
дажбата на общинскитв места съ благоустрой
по
поправката
пжтя въ лозята „Куванлжкъ".
ствена цель.
160) Отпущатъ се 426 лв за съшиване
дрехите на пожарникарите придружаващи ка
тафалката и покривките на конете
161) Разрешава се на архиваря Александръ Македонски единъ месеченъ отпускъ
162) Упълномощава се председателя на
Варненското училищно настоятелево за склучване единъ за^ъ отъ 50,000 лева. за, построя
ване основно народно училище
163) Изоставя се идеята за построяване
на здание за основно училище въ I уч., като
отъ кредита 80,000 лв. се образува фондъ за
постройка на прогимназия.
164) Удобрява се протокола на комисията
по преглеждане бараките и пр. построени на
общински места и откупуването имъ.
165) Обявява се търгъ за канализацията
на града.
166) Отпущатъ се 150 лв. помощь на
Варненското поборно — опълченско дружество
по случай годишния имъ праздникъ
167) Назначава се комисия: п. кметъ
Ф Христовъ, общин съветникъ: К. Евстатиевъ
и инжинера Хр Хр. Баевъ -а определяне ме
сто за сиропиталище, трапезарии и търговско
училище.
,11.8) Да се ходатайствува, предъ Минис
терството на Вътрешните работи за да утвър
ди решенията М М 243 и 244/909 год. по
грамадите въ лозята. ,
169) Да се изплати на Ст Кираджиевъ,
писарь—изпълнитель при общината, пътни и
дневни пари на сума 18 53 лв.
170) Да се изплати на Георги Томчевъ,
адвокатъ въ гр. Т. Цазарджикъ, адвокатско
възнаграждение на сума 30 лв.
171 Да се, взема 5 лв. такса за всеко
пускане общински жребецъ на частни кобили.
172) Отнема се пъедприятието на П. Железовъ за винаги и се прехвърля върху съд
ружника му Ахмедъ Велиевъ.
173) Удобрява се протокола на комисията
отъ 27 III т. г. по приемане на правитетржби,
специални части и армтаури за водопровода
на гр. Варна.
Протоколь № 17 отъ 8 IV 1910 год.
174) Да се заплати на Юр. Стаматовъ за
5043 клгр сено—630-37 х/2 лв.
175) Уважава се молбата на дружество
„Ермисъ" по прехвърляне земанката на Илия
Д. Вафняди за отчуждения му отъ общината
дюгенъ.
176) Разрешава се на Георги Н. Камбуровъ театръ „Борисъ".
177) Приематъ се поемни условия за дос
тавка на 2000 пръстени тржби.
178) Отпуща се на Варнен. Търг. Камара
2000 кв. метра 'место къмъ складовете за дър

Протоколъ М 18 отъ 10 IV 1910 год.
183) Да се произведе търгъ за подвързията на втора партида книги на градско об
щинската библиотека.
184) Удобрява се правилника за вътреш
ния редъ на библиотеката и устава й,
185) Приема преотстжпването на пред
приятието събиране такси отъ сергии за 1910
год отъ От. Ив. Пляковъ върху Ив. Малчевъ.
1*6) Продължава се срокътъ съ единъ
месецъ на Рафаалъ Камхи за доставката на
дестилационенъ апаратъ и др. принадлежности.
187) Доставката на медикаменти н аптеч
ни прибори за ветеринарния лазаретъ да стане
чрезъ малонаддавателенъ листъ.
188) Уяйчаване и украсяване на морския
брегъ да се извърши по стопански начинъ.
189) Отпущатъ се 3,000 л. отъ гл. ' I §
•24 п. 4 отъ-т. г. бюджетъ за изразходване по
стопански начинъ за изчистване с е ч и щ е т о
„Гюндюзъ-Чешма".
190. Приема се протокола на комисията
отъ 24 Ш 1910 г. по произнасяне върху пре
тенциите на предприемача Благой ПЬйчевъ.
191. Оставя се безъ последствие молбата
на Георги Губчевъ.
192. Назначава се за градско-общннеки
лекарь Д-ръ Б. Астарджиевъ.

193. Да се повърне залога 1250 л. на Михаилъ Ст. Пейчевъ и също 527 л на Лазарь
Даноловъ.
191. Оставя се безъ последствие молбата
на Д. Д. Юруковъ, съ която моли да си по
стави павильона подъ кавака при общината.
195 Хнрманъ Шкорпнлъ да заплати 714
л. за 35'70 кв. метра градско общинско место,
което се предава къмъ дворището му въ кв.
М 5
196. Възвръщатъ се надвнесените суми за
общ. места на Д. Стояновъ и пр.
197. Да се заведе искъ противъ Сидеръ
х. Николовъ за 19, 311 лева.
198. Не се утвърждава търга по достав
ката на канцеларски принадлежности и пр. за
прогимназиите презъ 1910 год.
198\ Утвърждава се търга по доставката
дърводелски предмети за прогимназиите върху
Ад. Колемовъ за 48 6 *.ч5 лева.
199. Утвърждава се търга по доставката
на галаитериВски стоки за прогимназиите презъ
1910 г. върху Сава Шишнамовъ за 1157-31 л.
200. Да се изалати на общ. юриоконсултъ
13*25 л. за командировката му за с. Гебедже.
201. Да се изплати на Варнен. Окржженъ
Инженеръ Д. А. Марчевъ сумата 44-40 лв. за
пжтни и дневни по командировката му до хара
мията.

Брой 23.

Варненски Общински Вестпикъ
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212. Отпуща се на дружеството „Другар
.202 Да се изплати на Д ръ Н Бакърд
я?иевъ адвокатското му възнаграждение 48 л ски Съюзъ" 400 кв м., дето става великденски
съборъ
68 стпт.
а
313 Разрешава се на прокурорски пар202 Ожщо на'сжщий ежиш 120 лева.
кетъ
да заведе углавно ирвследване срещу ре
203. Да се заплати на Жеко К. Саблевъ
дактора
— стопанинъ на( в. Свободенъ Гласъ
сумата 413 л за доставените отъ него две Ст. Петковъ.
помпи.за новата скотобойна.
214. Сжщо на сжщия сжщо противъ Ар.
204. Да се изплати на Димитра Хр. Кен
ковапо '8 лева на погоненъ метръ за 18 п. Иовковъ, Ж. Лтанасовъ и Георги Ноповъ.
215 Да се изплати на Михаилъ Д. Георметра поставени отъ неяпредъ кжщата й бор
глевъ
4Г50 л. за повредените му 83 чукана
дюри — всичко 144 лева.
отъ
лозето
му.
206. Сжщо на (Донка Г. Янтовска) Алек216. Назначава комисия въ съставъ п.
сандръ Василевъ и СЛв за сжщо, 280 лева.
Кметъ
Ф. Христовъ,.общ. съветникъ Н. Жита206. Разрешава се на прокурорския парровъ
и
общ. инженеръ Хр Баевъ, която да оп
текъ да възбуди углавно преследване протявъ
редели
место
за стрелбище на 8 п. приморски
Яни Д. Кожухаровъ.
\
полкъ
207. Да се повърне на Михалъ Филиповъ
217. Дава се 10 годишенъ срокъ за из
сумата 87'50 лева
плащане сумата 24в0 л 52 ст. за купеното отъ
,208 ;,Оставя се безъ последствие молбата Н. Кириловъ. общин место
'
на Захари Савовъ, съ която моли да му се
218. Определя се по 800 л. възнагражде
опрости дълга къмъ общината.
ние на Юрд. Илковъ и Л. Чакаловъ.
209. Оставя се безъ разглеждане съобще
219. Уважава се молбата на Ташко Марнието на Д-ръ В. Карамихаяловъ, като пре :
ковъ
като заплати 0 лева такса за ползуване
писката се препрати въ прокурорството.
отъ общин мостове.
'
220.
Да
се
изплати
на
н-ците
на Никола
Протоколи № 19 отъ 13 аирилъ 1910 г.
х. Димчевъ и Ст. Коястантиновъ сумата 2324
210. Да се изплати на Ради Василевъ ад лева >за отчужденото отъ общината место.
вокатското му възнаграждение 150 лева.
221 Да се изплати на Кеворкъ Куюмд211. Да се изплати на Д-ръ В. Кувеловъ жпянъ сумата 900 л за приготвения отъ него
кабриолетъ за санитарно-ветеринарнотоЪтделение.
адвокатското му възнаграждение 10 лева

ВЪ ПШШВД И

222. Удобрява се^протокола на комисията
отъ 18. II т г. по преглеждане и произнасяне
по укрепяване .нездравите части .на халиле въ
Ш и V уч.
223 Улобрява се протокола на комисията
по определяне места за варненско Търговско
Училище, за сиропиталище и трапезарии
22 I. а) Да се отдаде на търгъ електриче
ското осветление на града върху базата на го
дишни изплащания, като се приеме експлоата
цията на инсталацията веднага следъ свър.
шването й отъ общината;
б) да се приготвятъ нужните тържни кни
жа (поемни условия, ведомость, планове и пр)
и да се обяви търга;
в) да се ходатайствува предъ Министер
ството на общите сгради да не предприема ин
сталирането на държавна централа за нуждите
на гарата п пристанището, понеже общинската ще
има достатъчно електрическ1 г енергия за да удовлетвори тия, нужди.
225. Удобрява се протокола на комисията
по преглеждане избирателния списъкъ и съста
вения такъвъ.
Протоколи Ж 20 отъ 3 май 1910 юд.
226. Не се утвърждава търга по отдаване
на предприемачъ поправката на впрегателни
принадлежности, нужни за общинските колаи
файтони
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има депозирани всички счетоводни и деловодни книжа за
градски и селски общ. управления, учил. и църковни настоя
телства и въобще всичко отъ което се би указало нужда.
Руски бои за училищни черни
дъски; черна, червена и зелена
прегледани и удобрени отъ Руский Върхов, Медицински СъвЬтъ,
пркор&ченъ отъ Санитарната Дирекция въ Царство България.
Приема поръчки за училищни чинове по
образеца отъ Министерството на Просве
тата, класни дъски и разни видове пинияпи.
Английски креди (тибеширъ) бели и цветни.
- — — ^ . ЦЪНИ ИЗНОСНИ.
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