ххш.

Варна, 10 Августъ 1910 год.

ЦЪната на вестника е,
винаги предплатено, за година само 3 лв.
Ложе да^се предплаща и саио за три
месеца.
Един-ь брой 5 ет.

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

Съдържание.
I. Разменени телеграми по случай праздницит4 на 2 и 9 Августъ.

Вр. 30.

Пари, писма и всичко
»а вестника да се праща до
Традско-Общин. Управление
въ Варна.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 ет.
» втора
„
2 „
я третя и четвърта страиица. 2 „
Един-ь брой 5 ат.

Варненско Градско Общ. Управление
'-тгг-—~г—

П/Заповедь на Общ. Управление.
III. Общински търгове.
IV. Обявления на Об:щ\ Управление. ~—
[V. Обявление на I Варн. Съдеб. Приставъ.

№ 11518.
гр.- Варна, 9 августъ 1910 година.

Разменени телеграми
по случай праздника 2 августъ
(възшествието на Негово Величество Фердинандъ I
на Българския Престолъ).
София — ДворецаТържествувайки въ деньтъ на възкачването
Ви на Българския Престолъ, чвститъ съмъ да Ви
поднеса поздравите на варненци и моите чувства
на обичъ, пълна цреданость и благопожеланията
за дълго, честито и славно царуване.
Отечеството, престола — съ династията Ви
на него — да величаятъ во вЬки.
Зам. Кмета: Ф. Христовъ.

I ну Градски

Кметъ — Варна.

Сърдечно благодаря за поздравленията.
'

ОБЯВЛЕНИЕ

Царя.

Разменени телеграми
по случай праздника 9 августъ
(рождения день на Нейно Величество Елеонора).

Варненското градско общинско управление, възъ основа реше
нието на общинския съветъ подъ № 443 отъ 24 юлий т. г. обявява
на интересуящите се за знание, че на 24 того въ помещението на
същото управление ще се произведе новъ търгъ съ тайна конку
ренция за отдаване на предприемачъ НАПРАВАТА НА ЕДИНЪ
ДАМЪ ПРИ НОВАТА СКОТОБОЙНА ЗА ЕДЪРЪ И ДРЕБЕНЪ
РОГАТЪ ДОБИТЪКЪ ВЪ МЪСТНОСТЬТА „КУМЛУКЪ", КРАЙ
ГРАДА ВАРНА.
Офертите ще се-приематъ отъ 9 до 11 часа преди обедъ.
Приблизителната стойность на предприятието възлиза на
около 6000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изисква 300 лева.
ТържнитЬ книжа се намиратъ въ канцеларията на общинското
управление и съ на разположепие на интересуящите се всеки присътственъ день и часъ.
. Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл.
11 отъ закона за обществените предприятия.

за Кметъ. «8». Жрдестовъ.
и. д. Секретарь: Ш. Шетковъ-

Евксиноград
- Нейно Величество
Българската Царица Елеонора.
При тържествения споменъ на днешната ис
торическа дата благоволете да приемете моите и
тия на съгражданите ми честитявания, поздрави,
чувствата на обичъ, преданость и благопожеланията за дългоденствено и щастливо съучастие съ
Негово Величество Августвйшия ни Царь въ сла
вата на древния престолъ на майка България.
Зам. Кмета: Ф. Христовъ.

Г-нъ Филипъ Христовъ
зам. Кмета на гр. Варна.
Трогната отъ Вашите и тия на варненските
граждани благопожелания сърдечно Ви благодаря.
Елеонора.

Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
•Та 11515
гр. Варна, 9 августъ 1910 год
Варненското градско общинско управление обявява на инте
ресуящите се за знание, че на 21 того въ 3 часа после обедъ въ
помещението на същото управление ще се произведе търгъ съ явна

Брой 30.

Варненски Общински двестникъ

Стр.2.
Препиоъ.

Варненско градско общинско управление

Заповедь
№ 529.
гр Варна, 31 юлвй 1910 год.
Подписания кметъ на гр. Варна на осно
вание, указа на Н. В. отъ 12 т. м. № 326 и
окръжното отъ главната дирекция на статисти
ката № 5999 т. г. като взехъ предъ видъ, че
номерацията на жилищата и сградите въ гр. Вар
на ако и да сжществуватъ отдавна и е подно
вявана и поправена, обаче е наредена по единъ
нецелесъобразенъ и не удобенъ въ сегашния
развой на живота способъ,
ПОСТАНОВИХЪ:
1) Да се извърша ново номеруване на
всички сгради — частни и обществени въ района
на Варненската градска община. Това нумероване да стане за въ строителната черта на града
по улицп (за всека отделно отъ М 1 нагоре),
а) за индустриалния кварталъ (включително ; Ка
рантината" и „Сееъ-севмесъ"); б) летните жи
лища въ лозята и в) държавните и общински
сгради и отделни групи, частни сгради въ зем
лището на града по редъ отъ № 1 нататъкъ,
като се започва отъ по видната сграда.
II Изпълнението на тая заповедь възла
гамъ на п*. секретарь и н-къ на статистическото
бюро при общината, като главонъ ржководитель
на работата, а за негови помощници, които ще
изпълняватъ всичко подъ неговото ръководство
определямъ: а) чиновника при статистическото
бюро ио разните списъци; б) чиновника при сжщото по семейните книги; в) чиновника по об
щинските имоти; г) писарите Булашевъ, Илия
Тодоровъ и Гръблевъ и д) началника на лозарното отделение.
Тия лица като проучатъ наредбите при
ложени при горепоменатото окржжно, ще съставятъ списъка на нумерацията по § 18 (обр. Л5 I)
на наредбите, който спасъкъ въ отделните си
части ще съдържа нумерата на сградите по
улици въ строителната часть отделно и тия на
сградите вънъ отъ строителната черта, както е
показано въ п 1 на заповедьта отделно. -.
Тоя списъкъ ще бжде въ 3 екземпляра.
Следъ приключването му ще се състави
таблицата по § 19 (обр. Лй 2) на наредбите.
Всичко това ще се извърши и представи въ
сроковете, предвидени въ § § 18 и 21 и като
се обърне особено внимание на § 23- отъ на
редбите.
Настоящата заповедь да се обнародва въ
общинския вестникъ и по единъ екземпляръ да
се даде на всекиго отъ натоварените съ нумероването лица.
зам. Кметъ; Ф. Христовъ.
Верно;
Секретарь: М. Пвтновъ.

Варненско Градско Общинско управление

Обявление.

конкуренция за отдаване на предприемачъ ПАЛЕНЕТО И ПОДЪР
ЖАНЕТО НА ЛАМПИТЪ „АЛАДИНЪ" СЪ ОРОКЪ ДО Г ЯНУАРИЙ 1911 ГОДИНА.
Приблизителната стойность на предприятието възлиза на
около 1500 лева.
Залогъ за правоучасгие въ търга се изисква около 75 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канцеларията на същото
управление и съ на разположение на интересуящите се- всеки присътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ
чл. 11 отъ закона за обществените предприятия.

за. Кметъ: Ф. Жрмстовъ
и. д. Секретарь: М. П е т н о в ъ

Варненско Градско Общинско Управление

№ 11600.
гр. Варна, 10 августъ 1910 година.
Варненското градско общинско управление, възъ
основа решението на общинския съветъ подъ № 277
отъ 19 май т. г., обявява на интересуящите се за зна
ние, че на 24 того въ 3 часа отвдъ обедъ въ поме
щението на същото управление ще се произведе търгъ
съ явна конкуренция за отдаване на предприемачъ
п о д в ъ р з в а н е на книги н с п и с а н и я з а о б 
щинската библиотека.
Приблизителната стойность. на предприятието въз
лиза на 400 лева.
„
Залогъ за правоучастие въ търга се изисква 20 лв.
Тържнит/в книжа се намиратъ въ канцеларията на
общинското управление и съ на, разположение на инте
ресуящите се всеки присътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва напълно да се съобразя
ватъ съ чл. 11 отъ закона за обществените предприятия.
за Кметъ:
и. д. Секретарь:

. Христовъ.

етковъ.

Варненско ГрадЬко Общинско Управление

№
. 11514
гр. Варна, 9 августъ 1910 година
Варненското градско общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, че на
16 септемврий т. г. въ помещението на сжщото
управление ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за продажба на дървесната маса,
която ще се добие отъ сечището за 1910 и
1911 години на Варненската общинска гора въ
местностьта „Катарезъ-кула" и „Айва-анла-'
Предложенията ще се приематъ отъ 9 до
11 часа предъ обедъ.

№ 11516.
гр. Варна, 9-й Августъ 1910 година
Варненското градско общинско управление обявява
на интересуящите се за знание, че на 23 того въ 3
часа после обедъ въ помещението^ на същото управ-

Брой 30,

Варненски Общински Вестникъ

"Т ^Пространството на сечището е 543,383 де;аря. Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 16000 лева
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 5 % отъ стойностьта на предприятието или
800 лева
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, гдето инте
ресуящите се могатъ да ги преглеждатъ всеки
присжтственъ деяь и часъ
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл 11 отъ закона за обще
ствените предприятия
за Кметъ: Ф. Христовъ
и. д. Секретар ь: М. Петновъ.

Варненско градско общинско управление

№ 11519. .
гр. Варна, 9 августъ 1910 година.
Варненското градско общинско управление
възъ основа решението на общинския съветъ
подъ № 442 отъ 24 юлий н. год. обявява на
интересуящите се за знание, че въ помещениетто на сжщото управление на 23 того ще
се произведе новъ търгъ съ тайна конкуренция
за отдаване н. . предприемачъ направата на
единъ бюФвтъ въ местностьта „Гюндузъчешма" край града Варна.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11
часа преди обедъ
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на около 5000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 250 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление и еж на
разположение на интересуящите се всеки приежтетвенъ день и часъ
Г. г. конкурентите требва напълно да се
съобразяватъ съ чл. 11 оть закона за обще
ствените предприятия
за Кметъ: Ф. Христовъ

Стр. 3.

ление ще се произведе търгъ съ явна конкуренция за
отдаване на првдприемачъ ИЗКОППВПНЕТО И ИЗХВЪРЛЯНБТО

пръстьто отъ дсшп страни на централната алея въ улица „Съборна", ч а ш а и между Съборната църква и пазарния площадъ,
както и построяване бордюри на сжщитЪ Мгзста.

Приблизителната стойность на предприятието въз
лиза на 3465.35 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изисква 5%
отъ първоначалната стойность, или 175 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канцеларията на
общинското управление, гдето интересуящите се мо
гатъ да ги преглеждатъ всеки присътственъ день и
часъ. ';' ,">,/••,
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ на
пълно съ чл. 11 отъ закона за обществените предпри
ятия,
за Кметъ:
и. д. Секретарь: Ж

ПЕТКОВЪ

Варненско Градско Общинско Управление,

I 11517.
гр. Варна, 9 августъ 1910 год,

и д. Секретарь: М. Петковъ

Варненско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
' № 11512
гр. Варна, 9 августъ 1910 год
Вследствие окръжното на Министерството
на Вътрешните Работи подъ № 2о62 отъ 25
май н. г., зарегистровано нодъ вх. М 9094/910
година съ което се съобщава, че на 28 февру
ари! т. година въ селото Батакъ се основало
благотворително дружество „Паметникъ Ба
такъ" съ задача да се погрижи съ събиране
костите на Баташките борци и труженици презъ
1876 година, както и да построи паметникъ за
увекове,чение паметьта на възтанието и кла
нето въ селото Батакъ; което дружество поради
тая си • висока патриотическа и хумана цель
заслужва подкрепа—Варненското градско об
щинско управление обявява горньото на Вар
ненските граждани и гражданки за подпомагане
на гореказаното дружество - („Паметникъ Ба^
такъ*4), приценявайки добре задачите на дру
жеството, културно просветително значение и
светла страница на новата ни история — Осво
бождението ни

Варненското градско общинско управление обявява
на интересуящите се за знание, че на 20 того въ по
мещението на същото управление ще се произведе
търгъ съ тайно малбнадаване за отдаваме на пред
приемачъ доставката на 20,000 к ш ю г р а т л а тч®*
шав^кнъ — @а жрвмв и а общмнск.ичгНЬ вш§№а
Приблизителната стойность на предприятието въз
лиза на 2000 лева,
Залогъ за правоучастие въ търга се изисква 100 лв.
Офертите ще се приематъ отъ 9—11 часа предъ
обедъ,
Тържните книжа се намиратъ въ канцеларията на
същото управление, гдето интересуящите се могатъ да
ги преглеждатъ всеки присътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ на
пълно съ чл. 11 отъ закона за обществените пред
приятия,
за Кметъ: Ф ХРИСТОВЪ,

за Кметъ: Ф. Христовъ
,, ? и д. Секретарь: М Нетковъ.

и. д. Секретарь: М. ПЕТКОВЪ.

;

Брой 30.

Варненски Общински Веетнигь.

Отр. 4.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
№ 11614.
гр Варна, 10 авгугстъ 1910 година
Вследствие писмото на г-на Варненски Гр.
Окол, Началникъ отъ 7 того подъ № 8853,
Варненското град. общ. управление обявява на
запасните отъ Чирпанската община, находящи
св.въ гр. Варна, че те еж длъжни най кжено
до единъ месецъ отъ днесъ да уведомятъ сво
ята о"бщина съ една отворена карта или както
намерятъ за добре, като посочатъ точния си
адресъ, участъкъ, улица, Номеръ и занятието
си, та да може надлежното общинско управле
ние да имъ' изпраща мобилизационите съобще
ния, уволнителни билети и пр., а тия които не
еж избрали постояно местожителство въ гр.
Варна да со съобравягъ напълно съ предпи
санията на, чл. 9 отъ закона за общините и чл.
116 01ъ закона за носене воените тегоби т. е
да се снабдятъ съ свидетелство отъ общината
си и го представятъ въ поверената ми община,
иначе ще бждатъ глобявани за не изпълнение
законните разпореждания.
п. Кметъ: М Йордановъ
п. Севретарь: В. В Живописцовъ

Варивнско Градско Общинско Управление

Обявление
М П615
гр Варна, 10 августь 1910 година
Вследствие надписа на г-на Варненски Гр.
Окол. Началникъ отъ 9 того подъ Л? 8887,
Варненското гр. общ. управление обявява на
запасните отъ Чирпанската община, които се
намнратъ по работа въ гр Варна, да се яватъ
на тринеделно обучение, както следва: I) отъ
пехотата ~ наборите: 1899, 1900, 1901, 1902,
1903, 1904 и 1905 години — сжщо и санитар
ните долни чинове отъ същите призиви, слу
жили въ пехотата, да се явятъ на 10 й того
въ 8 ч. сутриньта въ 10-й пехотенъ Родопски
полкъ въ гр. Хасково. II) отъ пионерите —
наборите: 1898, 1899 и 1900 години да се
явятъ на 10 того въ 8 часа сутриньта въ .1
пионерна дружина въ гр. Ямболъ. IIII отъ пол
ска артилерия—наборите: 1904 г. да се явятъ
на 16 того въ 8 часа сутриньта въ 8-й арти
лерийски полкъ въ гр. Стара" Загора.
п. Кметъ: Д Беделевъ
п. Секретарь: В. В. Нтвописцовъ.

Варненско градско общинско управление

Обявление
№ 11619
гр. Варна, 10 августъ 1910 год.
Вследствие надписа на Г-на Варненски
Градски Околийски Началникъ отъ 9 того подъ
№ 9008, Варненското Гр. Общинско Управле
ние обявява на запасните - долни чинове, чис
лящи се по списъците иа запаса на Врачан
ската Община, сдедующето разпореждание.: I
Тия които се намиратъ временно въ гр. Варна
да уведомятъ общината си въ която се числятъ — съ отворена картичка, или както намерятъ за добре, като посочатъ точния си адресъ,
т. е. участъкъ, улица, Номеръ и занятието си,
сжщо и въ коя часть еж назначени въ случай
на мобилизация. II) Тия които еж се устано
вили илиже иматъ намерение да се установятъ
на постоянно местожителство въ гр. Варна, да
изпълнягь предписанията на чл. 9 отъ закона

за общините и чл. 115 отъ „закона за носене въ селата Шабла и Дуранъ-Кулавъ, Балчишко
воените тегоби" — най кжеко до единъ месецъ по едрия рогатъ добитъкът се е появила бостъ днесъ. Въ противенъ случай ще бждатъ лестьта ..Шапъ", за което моля разпорежда
нето Ви да се обяви на жителите отъ града да
представени та глоба
предпазватъ добитъка си да не се сношава съ
п. Кметъ: Д. Беделевъ
добитъка отъ поменатите села и за всеки отп Секретарь: И. В Живописцовъ деленъ заболялъ случай своевременно да донасятъ на градската санитарно ветеринарна власть,
за вземане своевременно нужднате санитарноветеринарно полицейски мерки.

Варненско Градско^Общинско управление

Градски Ветеринаренъ

Обявление
' • й- 11513.
гр. Варна, 9 августъ 1910 година
Вследствие писмото на господина варнен
ски държавенъ агрономъ подъ М 516 отъ 15
юлий, зарегистровано подъ вх -N5 11403/910 г.
Варненското градско общинско управление обя
вява на ингересуящите се варненски граждани
за знание, че вноса на 'американски лози въ гр.
Варна е разрешенъ съ писмо подъ М 3571 и
отъ 22 мартъ. н. г. на министерството на тър
говията и земледелието.
за Кметъ- Ф. Христовъ
и. ;д. Секретарь: М. Петковъ

Лекарь: Д-ръ Ив. Жековъ.

I Варненски Съдебенъ Приставъ

Обявление
№ 4556.

На основание испълнителний листь М 431
издаденъ отъ Варненски Окржженъ Сждъ на 4
Януарий 189Т год въ полза на Варненск. Гр.
Общ Управление противъ Бекиръ Яхювъ отъ
гр Варна за 900 лева, обнвявамъ, че на 7
Августъ 1910 год. въ 9 часа предъ обедъ въ
гр. Варна на пазарния площадъ ще продавамъ
следните движими имоти на длъжника Бекиръ
Яхювъ именно: (220) двеста и двадесетъ овци
ВАРНЕНСКО
До Господина Варненски разни отбрани за тамазлъкъ, оценени по 8 дева
едната или всичко 1760 лева.
ОТДФЛЕНИ!
Градени Кметъ.
ОАЕИТАРНО-ВтРИНАРЕО
Наддаването ще почне отъ оценката и заин<
/
Л* 270.
терееуваните
могатъ да се явятъ въ]гореопр*26 Ю Л И Й 1У10 г.
деленото
место,
въ опредвлений день и часъ
ГР. ВАРНА.
да наддаватъ
Съгласно писмото на Варненски Окржженъ
гр. Варна, 30 юлий 1910 Год.
ветеринаренъ лекарь отъ 22 Юлий т. год. подъ
Г Сддебенъ Приставт: Хр. 11. Бакалов ь.
М 919, съобщавамъ ,,Ви,' Господинъ кмете, че

Варненско Градско Общинско Управление
№ 11610.
гр Варна, 10 августъ 1910 година.
Вследствие писмото на Г-на Началника на 8-о Полково Воено
Окръжие отъ 6 того подъ № 2 703, основано на заповедьта по 4-а Пре
славска Дивизионна область № 6081 т. г. Варненското градско общ.
управление обявява на населението въ гр. Варна следующето:
На младежите които желаятъ да продължаватъ науките си, а
не съ имали възможность по една или друга цричини да подадатъ
заявление до т. годишната наборна комисия съ молба да бъдатъ от
ложени, разрешава имъ>се да сгорятъ това.
За да получатъ такова разрешение т. е за да бъдатъ отложени
тия които съ взети на служба отъ т. г. наборна комисия, требва да
подадатъ заявление придружено съ документите си. за завършено
по настоящемъ образование, до Началника на Полковото Воено Окръ
жие, а следъ получване на нуждното разрешение, което ще имъ се
съобщи отъ Окръжието, и щомъ постъпятъ въ учебното заведение,
въ което ще следватъ ще требва да изпратятъ въ Полковото Окръ
жие удостоверение, че съ постъпили.
'
Следъ това тия младежи требва на пълно да се съобразяватъ съ
предписанията на чл. 20 заб. 2-а отъ закона за „Въоръжените Сили"
т. е. младежи които съ минали 23 и 26 годишна възрасть, всека го
дина да представятъ документи отъ учебното заведение въ което
следватъ, въ време заседанията на комисията, отъ гдето следъ като
се направи нуждната справка по наборните книги, ще се изпращатъ
по команда за разрешаване отлагането отъ г-на Министра на Войната.

п. Кметъ: М Йордановъ
п. Секретарь: В. В. Живописцевъ.

