ххт.

ЩШь ПЩитфЪ

Цййата на вестника е,

вяната предплатено, за година сако В лв.
Моке дасе йр*дшшда и само за три
месела.
ЕдйнЧ. брой 4 ст.

1*10 1%.

Излиза
четири пж.ти в ъ мФсеца.

1- ВрГ$3.

Парк, писка и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общпя. Управление
въ Варна.

Редактор-й-вкспедиторъ:
Варпел. Град. Общ. Библиотекарь.

!

За обявления се плаща на дума:
8а първа страница. . . . ... 3 м,
.,• в т о р а ; • ' , „ ; , ,
я

• ...'...

2

,

третя й четвърта страница. 2 „
ЕДкн-ь брой В от.

.«_

20. Халата въ II участъкъ
Нарушителите на тази заповедь ще се наказватъ
съгласно чл. 72 отъ закона за град
]. Заповедь на Кметството.
II. Общински търгове.
, . . • ' • ' ' . ' ските общини, като сжщевременно се заставятъ
да почистятъ самото место, дето е лепенъ таIII Общински обявления
1У. Статистика : на -общинското ветеринарно къвъ афишъ,. обявление и пр.; въ противенъ
случай, общината ще сторя това за техна сметка.
отдъление.
Следенето за изпълнение на заповедьта
' "Уч Обявление на I Варнен. Сжд. Приставъ.
възШа&ъ
йа вбйчкйте ббЦйнскй орг&йй и по
УЪ*Окржжно на Министерството на Вжтрешлицейски
власти.
.
ните работи (админстративно-полицейско
Препнсъ
отъ
заповбдьта да се изпрати на
отделение).
г-на
Варненски
окр,
управитель за знание.
•VII. Обййкение йА Варйвй. държ.7Шйческа
гимназия-„Мария. Луиза"
(под.) Кметъ: Иванъ Церовъ.
VIII. Изводъ отъ решенията на 'Варненски Град.
Общински Съветъ.
Верпо.
1х. За тифуса (от* ^ р ъ < 3 . Ватевъ)
V;;
','•'".к. Д; Секре*гарь: М. Петковъ

Съдържание.

14 общински дюгенчета при пазарния площадь
въ IV, участъкъ на гр. Варна.
.-• •
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 4 часа
после обедъ.
,
;.
Приблизителната стойность на предприя
тието възииза на 9950 лева.,
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 500 аевь
Тържните книжа се намиратъ въ канцела
р и и йа 'об^ийскотЬ у^файление, гдето интере
суящите се могатъ да преглеждатъ всеки приежтетвейъ день й часъ'.
Г. г. конкурентите тр4бва да се съобразяй&т-е т п Ш ю съ ча.-11 отъ^авона за обще
ствените предприятия.
%: Кйе*& М. Иордановъ.
и. -д„ Секретарь: М. Петковъ.

Варненско Градско Общинско Управление >!

Запфведь

Йарненско Градско Об^цанско Управденив
градско
' О б я в л е н и е
•^-~ : -•' 7:' Н* --'-№ Г 3 5 1 6 " '

_^

:

"-

.ф Варна 1 септемврий 1910 год.

гр. Варна, 10 септемврий 1910 година

Подписаниятъ кметъ на гр. Варна, като
взехъ предъ видъ, че лепенето на афиши, обяи
ления, покани, програми и пр. става безразборно
по стените ва зданията й оградите по най виддните места въ града, съ което бе загрозяватъ
самите сграда ^— на основание чл. 64 отъ за
кона за градските общини,

Варненското^градско общинско" управление
обявява на интересующите се за знание, че на
27 то го въ помещението на общин. управление
ще се произведе търг* съ явна конкуренция за
Отдаване подъ наемъ месарските и зарзаватчийскигв дюгени прн общинските хали за време
до 1 ннуарий 1912 година.
'
ОфертитЬ ще се приематъ отъ 9 до 11 часа
предъ обедъ
Първоначалната цена за всеки дюгенъ ве
дно съ отделението и долния етажъ е 50 лева
месечйо.
Залогъ з& йрШучастйе въ *ърга се изис
ква 40 лева.
ТържвйтЬ кййжа се намиратъ въ канцела
рията иа сЖпдото управление и еж на разаоложение на интересуящите се всеки приежтетвенъ
денъ и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно •съ чл. НотвзАкона за общес
твените предприятия.

ЗАПОВЪДВАМЪ:
Лепенето на каквито и да е било афиши,
обявления програми, покани и пр. да става на
поставените за тази цйль отъ общинското управ
ление табели на следните места:
1 На Митрополоката ограда — жгъла до
чешмата;
2. На халата на пазарния площадь;
$. На оградата до оаржжното управление;
4. На стената на телеграфопощенската
станция;
б. На хотель »Импермалъ" >— оградата на
Пасаревъ;
6. На рибния пШрь — стената до бозаджийницата;
7. На улиг^а „Цариградбка* — до прис
танището;
В- На ййспортното отделейиб -^ йа стейкта до кея;
9. На тйбахайай/
10-. На удица »Сайвнйцй« -^'о*ра.дйта н&
Напанчейъ;
11. Нй улица „Царь-Борйсъ" дб "пДбЩадь
„НШвиСймость";
12. При Църквата л Св. Нйколк";
13. На Оградата на Ьшжката гимййййй —
улица , Сливница";
14. Халата на улица „ Нишска«;
16, Халата на улица '„Владйсдавъ";
16. Улица ,,Владйславъ До учиДищетА|
17; На житната борса;
18. На площадв ^Иосифе 1 и ;
19. До грйдЪначалотвото на сЧНЬната й ;

.

ОбявленЩ
гр. Варна, 17 септемврий 1910 тод.

Варненското градско общинско упраШенне,
възъ основа решението на общинския съветъ
подъ № 509 отъ 3 того, обявява на йнтересуя
щите се за знание, че на 30 того въ помеще
вието на сжщою управление ; ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция за Отдаване . на
предприемачъ доставката на газъ за освет
ление на общинските помещенмя оъ срокъ
отъ деня на сключване договора до 31 декем
ври! 1911 година.
\
Офертите ще се дриематъ отъ 3 до -1часа
после обедъ
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на около 3000 лева.
Залогъ Ш щ)аноу;часгие въ търга се изис
ква 150 лева
Тържните" кнйжй, се наки'?.атъ въ канце
ларията на» общинското управление, де-го инте
ресуящите се могатъ да ги преглеждатъ всеки
приежтетвенъ день и часъ.
Г, г< ЙОнкуреюиге требва да се съобразяватъ
напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
п Кметъ: М. Иордановъ.
вените предприятия
и. д. Секретарь: М, Петковъ.
п. Кметъ: М Иордановъ
и. д. Секретарь: М Петковъ

Варненско Градско Общинско управление

Обявление
- ^ 13517
гр. Варна, 10 еОпТейврий 1910 година.
Варненското градско общинско управление
обявява йа интересуящите се за знание*, че на
27 того въ помещбвйбто йй ожщОтб управле
ние ще се произведе търгъ съ тайна конкурен
ция за отдаване нН нредарибмаче аайравА на

^ Варненско..^Щ^.оЩЩкр управление

Обявление^
к 13949
.
гр. Варна, 17 септемврий 1910 година1 ..
Варненското градско общинско управление,
обявява на интересуящите се, че на 28 октомврйй 1910 годйнй въ чДсътъ 9 преди пладне

Стр.

въ зала ,. Съединение " щ е се почне чрезъ явна
конкуренция произвеждане на публиченъ тьргь
за продажба следните общински места, пред
назначени за варненските занаятчии (колари
железари, медникари и подковачи):
6 места въ кварталъ Ив 417
3 „
„
я
« 445
, 4
•

Брой 38.

Варненска Общински Вестникъ
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• 447
,, 448
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, •
, •• • . 460
6% „
„
„
„ 477
-'
4 "„• -»• ••-•* •-• ,"479 •-.
- 4 - - , / - V " •'•'*|-----! »' 481
-'.• ;-9 •„ • •••"—„•'
: „ 482
; Търгътъ за местата ще се произведе по
гореказания редъ.
"'
!
Първоначалните цени ще се определятъ
отъ тържната комисия при започването на търга.
Залогъ за правоучастие се изисква 5 %
отъ определената цена.
Тържните книжа (скици на м4стата, поемни условия), ех на разположение на интересуящигЬ се всеки присътственъ день и часъ въ
канцеларията на общинското управление (отде
ление административно).
п. Кметъ: М. Иордановъ

Варненско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
Л0 13374.

МИНИСТЕРСТВО
на
• • ' . ' • •
ВЪТРЕШНИТТ» РАБОТИ

Окр-чвио.

Пр'еписъ.
Поверително

Отд. Аднин. поицвйеко д 0 р, р# Окржжните Управите»
N 4339.
, 26. агустъ 1910 год.
Со«ия.

Министерството на Вътрешните Работи
съобщава на Г. Г. Окръжните Управителя, за
Варненското градско общинско управление сведение и надлежно разгласяване между интена основание чл. 2 отъ закона за изгубения до- сующигЬ се, че споредъ едно уведомление отъ
битъкъ „юва" обявява за знание на интересуя Външното Министерство, между нашия предщите се, че подъ надзора му (въ пожарната ставитель въ [Дариградъ и тамошното Руско
команда) се намиратъ следните безтопанни до поданство е постигнато съглашение, по силата
на което Българските мохамедани, които отибитъци:
ватъ
на поклонение въ Джедда ще се намиратъ
Едно магаре на 5 6 години, косъмъ сивъ
подъ
покровителството на Руския консулъ.
и безъ особни белези и едно агне.
Ако до 41 день отъ днесъ стопаните не (под) и. д. Н-къ на канцеларията; Говедаровъ.
се явятъ съ нуждните за правособственость до (под.) Началникъ на отделението: Райковъ.
кументи, ще се продадатъ за въ полза на об
щинската каса •.,
.-•'•;.
Изпраща се въ иреписъ До Г-на Кмета
^ тукъ, за сведение и разгласяване на нап. Кметъ; Ф .Христовъ.
--1 селението.
•
и. д. Секретарь; М. Петковъ.
3
гр. Варна, 11 септемврий 1910 г;
гр. Варна, 8 септемврий 1910 год

Град. Началникъ: Г. Попповъ.
Секретарь: П. Ниноловъ.

и. д. Секретарь: М. Петковъ
:•.:,.

Варненско Градско Общинско управление

Обявление
:

;:

№ 13947
гр. Варна, 17 септемврий 1910 година.
Понеже назначения съ № 13015/1910 годииана 15 того'търгъ не се състоя по неявя
ване на конкуренти, Варненското градско общ.
управление обявява. на, интересуящите се за
знание", че на 30 того 'въ помещението на съ
щото управление ще: се произведе новъ търгъ
съ явйа конкуренция за отдаване на предприв
мачъ паляне и подържане въздушните лампи
„Аладинъ" съ срокъ до 1 януарии 1911 год.
.':•': Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 ч.

предъ обедъ.
.; Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на около 1500 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква около 75 лева.
'• Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление и съ на
разположение на интересуящите се-всеки приехтетвенъ день и часъ.
• Г. г. конкурентите требва да се съобразя
ватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.
п. Кметъ: М. Иордановъ

(Отделение техническо) -.,...-.

Обявление.

Варненска държавна девическа гимназия
„Марии Луиза"

Л0Д4199
гр. Варна, 21 септември 1910 година.

Обявление

Варненското градско-общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, че на
29 октомври т. г. въ помещението на същото
управление, ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на предпривмачъ
настилката на 920 кв. м. тротоари съ цимен
тови плочи, за сметка на стопаните на сгра
дите въ ул. „Булевардъ. Мария Луиза', както
и поставяне бордюри въ сжщата улица, за сме
тка на общината \ V. ;
•:'•
; •••'
Офертите ще се приематъ отъ 9—11 часа
преди обедъ
:',••::.
Приблизителната, стойность на предприя
тието възлиза на около 9935 29 дв
Залогъ за правоуч ютие въ търга се изис
ква 5 % отъ първоначалната сума, или 496 80
лева.
Тържните* книжа еж на разположение на
интересующите се, всеки приежтетвенъ день и
часъ въ канцеларията на общинското управлиние.
•••.•*•••
Г, г конкурентите напълно требва да се
съобразяватъ съ предписанията на чл. 11 отъ
закона за обществените предприятия.
п. Кметъ:. Ф.*;Христовъ.
Секретарь: М. Поповъ.

и. д. Секретарь." М, Петковъ

Статистика
Варненско градено общинско управление
•

'

.

-

•

*

'

•

.
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ОБЯВЛЕНИЕ
,

•№ 13950.

гр Варна, 15 септемврий 1910 год.
Варненското градско общинско управление
вследствие телеграмата на лозарското дружест
во въ гр. Авхиало зарег. подъ вх. М 14961/
1910 година обявява на • интересуящите се за
знание, че то — анхиалското лозарско друже
ство имало първокачествено грозде и шара съ
умерени цени.
!
• •«
п. Кметъ: М. Иордановъ
...»

и. д.. Секретарь; М. Петковъ

Въ Варненската градска скотобойна презъ
изтеклий месецъ Августъ т. г. еж изкл!ани: 146
вола, 7 говежди бика, 909 крави, 10 телета,
106 бивола, 124 биволици, 16 малачета, 2025
овци, 130 кози 370 агнета и 4 свини, а всичко
3446 глави добитъкъ, които еж дали 156706
килограма месо.
Отъ техъ ех конфискувани и уничгожени
отъ ТиЬегси1о818 депегаНзайа: 2 вола, 6 крави,
2 бивола, 2 биволици и една свиня; отъ ЪЬегиз
(тежка желтеница) 1 крава и една овца; отъ
ИеугШз оргепли 1 коза и отъ силна мършавость (СасЬох1а) I крава, а всичко 'уничтожени
17 глави добитъкъ, които еж дали.2318 к. гр.
месо, а остава чисто за консомирание 154398
к гр. месо. •
Презъ изтеклий месецъ има констатирани
гри случая отъ бесни кучета.
Градски Ветер. Лекарь: Д-ръ Ив Женовъ,

Л# 922

..

. .

Дирекцията на Варненската държавна де
вическа гимназия „Мария Луиза" обявява за
знание на интересуващите се, че па 20/1Х т. г.въ два часа следъ обедъ ще се произведе малонадавателенъ търгъ съ явна конкуренция въ
помещението на Варненското окръжно финан
сово отделение, за доставката на около 62
чифта обуща, материя за зимно и летно облек
ло на'пансионерките црезъ учебната 1910 -1911
година
Залогъ за правоучастие въ търга се иска
50/0 отъ.първоначалната цена,
Общата сума на предприятието възлиза:
за обущата на около 1500 лева, а за материите
за около 3000 лева.
Конкурентите, които желаятъ да взематъ
участие въ търга, требва да се съобразяватъ
напълно съ чл. 11 отъ закона за обществените
предприятия
ПоемнитЬ условия н други тържни книжа,
могатъ да се прегледатъ всеки ^присътственъ
день и часъ въ Варненското окржжно финан.
отделение.
гр. Варна, 20/VIII 1910 година
Директоръ: Ив. Кевсизовъ

Обявление
№ 5891
Въ допълнение обявлението си подъ Ла 6200
публикувано въ Държ. вест. брой №
. 196 отъ
Д0/1Х—1910 г. известявамъ на интересующите
се, че продажбата на
1) Дюкянъ подъ Л$ 94/38 въ I участ, на
г. Варна улица „Габровска" при съседи: Димо
Стояновъ Калпакчиевъ, Димитръ Паница, улГабровска и улица Софийска,, направенъ отъ
простъ дървенъ материялъ, покритъ съ местни
керемиди, съ пространство
кв м. оцвненъ
8а 7000 л.; 2) Лозе въ землището на г. Варна
местн. „Св. Никола: отъ единъ декаръ и § ара
при съседи: Капрелиянъ Саркизовъ, Петръ Рахневъ, Апрамянъ Азисовъ, пъть за ЮОО лв.,
3) Лозе въ същото землище местн. „Кемеръ
Дере" 12 декара и 7 ара, при съседи: Данаилъ
Мановъ, X- Тома Паскалидисъ, Хасанъ Вей
Шукриевъ, Ив.; Толовъ за ,1200 лв.; 4) Хавра

Врой 32.

Варненски Общински Веетникъ

същото землище и местн. отъ 4 декара 3 ара
при съседи:Т^Никола^Е/* Иовковъ, Хасанъ Бей
11укриевъ и]нритежателя,гза 250 лв; 5) Овощна
:радина същото земл и местн отъ 6 декара
3 ара прн съседи: Никола Е. Иовковъ, Хюсню
Вей Шукриевъ, Дим. Дончевъ и притежателя
4.нковъ. Въ градината има две постройки едната
зхужи за яхъръ — направенъ отъ простъ ма
териялъ покритъ съ керемиди, втората една
гтая отъ простъ материялъ покрита съ прости
ехти тенекии оцененъ за 800 лв.; 6) Кжща въ г.
Варна, III участъкъ М 354/5 улица „Русенска"
едноетажна отъ четири стай и антре направена
отъ простъ материялъ, покрита съ прости ке
ремиди съ дворно пространство и загради около
200 кв. м. при съсвди: отъ трите страни при
тежателя Анвовъ, и улица, оценена за 5000 л.;
7) Къща въ Ш уч. подъ №355/6 ул. Русен
ска, едноетажна отъ. три стаи и антре, напра
вена отъ прость материялъ, покрита съ кере
мида отделенъ дамъ, шгЬвникъ и сайвантъ — на
правени отъ дъски и пръсгь покрити съ кере
миди съ дуваръ пръстенъ — пространсво: двора
и заградите около 300 кв. м при съседи: при
тежателя и слепа улица за 6000 л. 8) Къща
III уч. М 346/43 ул. „Русенска" едноетажна
отъ три стаи и антре, направена отъ простъ
материялъ, покрита съ керемиди съ простран
ство» двора и сградите около 150 кв. м. при
съседи: притежателя, улица, К. Нетровъ и Рафаилъ Бошнаковъ оценена за 5000 л.; 9) Дюгянъ
въ III уч. ,?6 967/46 ул. „Русенска" при съсе
ди: К. Петровъ, притежателя, пжть и братия
Петрови, направенъ отъ простъ материялъ, пок
ритъ съ. керемиди, служи за два дукяна, оцен.
за 10000 , лв.; 10) Дюкянъ въ III уч. № 968
48 ул. «Русенска" при съседи: Рафаилъ Бош
наковъ, притежателя и пъть, направенъ отъ
простъ материялъ в покритъ съ керемиди оцен.
за 5000 л ; 11) Къща Ш уч. №106/8 улица
„Гургулятъ" прн съседи: Христо Мозевъ. Д-ръ
Хрвстовъ, Ст. Явашчевъ, ул. „Гургулята" —
едноетажна съ три стаи, салонъ и кухня — до
нея двуетажна кжща, долния етажъ изба а гор
ния две стаи антре и кухня въ двора градина
—• кладенецъ тулумбарлия, направена съ камъкъ
тухли а керемиди съ пространство двора и сгра
дите около 400 кв м. оцен. за 40000 лв.; 12)
Лозе, г. Варна, местн »Рупи- отъ 9 декара 2
ара въ което има кьошкъ съ две стаи напра
вени отъ тухли, камъкъ и дърво, покрита съ
керемиди и кладенецъ при съседи: Никола Житаровъ, К. 0. Дракопудо, Зюмлотъ Нарсамиянъ,
Георги Касабовъ и пжть за 2500 лева - „ е почната на 10 Септемврий 1910 г. и ще
продължава до 11 Октомврии с г. 5 ч. вечер.
и съ правонаддаваяе въ 24 часа 5 % —
Горния имотъ е собственость на Дончо М.
Анковъ отъ г. Варна, и се продава за дълга
му къмъ варненската Градска Община. —
Първоначалната цена съ 20% намаление
на покритите стежания и 10% на непокри
тите. —•
ЖвлающигЬ да купятъ имота могатъ да преглеждатъ книжата по продажбата и да наддавать всеки присжтственъ девь и часъ въ кан
целарията ми. —

368.
28 м. м.
дължава
369.
Петровъ
месеца

Уважава молбата вх. ' № 10409 отъ
на Тодоръ Капитановъ като му про
срока съ 25 дни.
Уважава молбата вх. № 9383 на Ст.
като му се продължава срока съ 2

Лротоколе № 30 отв 9 юлий 1910 год.

отъ
РЕШЕНИЯТА .НА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОБЩНН. СЪВ^ТЪ
(Продижемне отъ брой 33.)

Протокола Лв 29 отъ 8 юлий 1910 юд.
360 Да се заведе исвъ противъ Кр. Пет
ковъ за завзетото отъ него общинско место,
361. Да се заплати сумата 1737 л. 05 ст
на Г. Ж. Андрейчевъ за направеното отъ него
дезифекционно здание.
363. Изказва мнение да се утвърди търга
ва доставка ва облеклото общи и. служащи.

8

Икономовъ и му се вдигне варницата.
401. Удобрява протокола на комисията по
приемане чешмата въ „Кьошкъ Баларъ".
402. Оставя бдзъ последствие заявлението
на Любомиръ Бучковъ.
403. Оставя безъ последствие заявлението
вх. № 18255 на Драганъ Ив. Бояновъ.
404. Оставя безъ последствие молбата на
Димитръ Русейски.
405. Оставя безъ последствие заявлението
вх. М 15702 на Н. Ст. Павловоки.
406. Оставя безъ последствие искътъ на
Държавния десничей отъ г. Варна.
407. Да се изплатя сумата 1140 л. 67 ст.
на Тодоръ Капитановъ.
408. Уважава молбата вх № II303 на К. Г.
Георгиевъ като се отпуща 100 л. помощь.
409. Да се поправи съ чакълъ улица Ру
сенска.
410.
Уважава молбата вх. № 11250 ва Ст.
Ив. Пляковъ като отменява решението ]й 350.
411. Оставя безъ последствие молбата на
Димитръ Яневъ.
412 Изнесените отъ общинското сечище
презъ 1908 г. 110 куб. м. дърва да се не таксуватъ.
413. Оставя безъ последствие молбата вх.
№ 10713 на Певтичъ К. Пастировъ-

370. Експлоатацията на т. г. Варнен. се
чище да се даде чрезъ търгъ.
371. Уважава молбата вх. № 10954 на
градската акушерка Кера Бабаджова и про
дължава й се отпускъ съ 25 дни.
372. Удобрява искането на Началника на
водопроводното а канализациони отделения из
ложени въ рапорта му.
373. Остава безъ последствие молбата вх.
М, 9306 на Панайотъ А. Кърджиевъ.
374. Да се доставятъ по стуааски начинъ
инструменти за 1500 лева, канцеларски погреби
за 800 вева и др.
375 Удобрява протокола относително прие
мането железни пръчки и висящи подпори.
376. Да се изплати 87*50 л. на редакция
та на „Оъвремена Хигиона*.
378. Отпуща 100 л. на градски Ветериринаренъ леварь Д-ръ Ив. Жековъ за помощь
за лекуването му въ София.
379. Удобрява протокола за приемането
доставените за общин. ветеринар, амбулатория
Протоколь № 34 отъ 16 VII 1910 год,
лекарства
414. Комисията по чл. 20 отъ Закона за бла
380. Удобрява протокола по доставка на гоустройството та работи всеки поведелнпкъ и
железни врати. .
четвъртъкъ.
381. Изказва мнение да се утвърди търга
415. Натоварва техничесткото отделение да
по доставка на обуща за общинските служащи. изработи поекни условия за ул. Бургасъ.
382. Изказва мнение да се утвърди търга
416. Да се изплати на предприемача То
за продажбата на разни ненужни вещи.
доръ Капитановъ по 75 ст. на куб метъръ
383. Да се изплати 14150 л на Гочо Ж. пръсть.
Андрейчевъ за боядисване на дезинфекционното
417. Да се доставятъ исканите уреди и
здание.
инструменти за техническото отделение.
384. Остава безъ последствие молбата вх.
418. Удобрява поемайте условия по про
М 10708 на Паско Василевъ.
дажбата на дървения материялъ отъ сечището
„Каралезъ".
Протокола ЛЯ 31 отъ* 12 юлий 1910 юд
419. Удобрява протокола на комисията по
385"'Да се изплати адвокатското възнаг поправката на пжтищата изъ лозята.
420.
Да се започне екзекутирането на
раждение нл Д. Ц Лучииковь изъ гр. Русее.
3-<6" Да се изплати по сметката на инже- планътъ отъ техническото отделение по ограда
та на новите гробища.
неръ П Наковъ сумата 25 д. 06 ст
421. Не удобрява проекта за права улица
38 (, Да се изплатягъ сумите на лицата,
сградите на които ех отъ лева сграна на ул. отъ площада Екзархъ Иосифъ I до морската
градина и го отхвърля съвършено
Цариградска на долу
422. Удобрява предложението на| Минис
388. Да се ходатайствува предъ Министрв
на Общите сгради да командирова електроин- терството на Общите сграда и пр. за измене
женеръ да даде мнение на съвета по изработ ние на ул. Богданова.
423. Не удобрява проекта за прокарване
ване тържните книжа.
389. Да се изплати на всички лица за от ул. презъ кварталъ № 105.
424. Да се изпрати проекта за изменение
чуждените имъ воденици.
на Булевардъ Фердинандь I на окончателно
утвърждение.
Протоколь № 32 отъ 13 юлий 1910 юд.

390. Разрешава на г-нъ Кмета Ив. Церовъ
двумесеченъ отпускъ считанъ отъ деня на пол
зуването.
491. Удобрява проекта за продаване чрезъ
търгъ местата въ лозята „Шашкънъ".
392. Остава безъ последствие молбата вход
№ 8698 на Мирчо Маноловъ.
393* Остава бдзъ последствие молбата вход.
гр. Варна, 15 Септемврий 1910 год.
№ 13034 на Бойчо П. Шиваровъ.
394. Уважава молбата вход. № 1232 на
I Варненский
Ламбо В, Арнаудовъ
Съд. Приставъ: Хр. П. Баналовъ
395.
Предвидената въ проекта ширина
между Добришкото шосе и лицовата ограда на
гробищата да се увеличи отъ 30 м. на 40 м.

ИЗВОДЪ

Стр.

Протоколь М 33 отъ 14 VII 1910 юд.
396. Да се съборятъ всички сгради на ул.
Цариградска изключая кварталъ № 233
397. Оставя безъ последствие заявлевието
вх. № 7743 М 5926 на Петръ А. Калчевъ и
Кръсгю Нетковъ.
. 398 Да се заведе искъ противъ Митю Тодоровь за обсебване градско место.
399. Остава безъ последствие заявлението
на наследниците на Петръ Ивановъ и Двмитръ
Ханджиевъ за отчуждаване местата въ улнца
Радина. —
400. По административенъ редъ да се вдигне
оградата на местото, което заграбилъ Ив. Д.

Протоколъ М 35 отъ 17 VII 1910 год1
425. Назначава се комисия: Ф. Хрнстовъ,
Коста Евстати'вь и X. Криспинъ за проверя
ване главния отчетъ за 1909 г.
426. Да се вземе иодъ управлението на
Варненската Град община болницата „Парас
кева Николауи и за тая цель се избиратъ об
щинските съветници: Н. Кжневъ, Д Филовъ и
Ив. П. Георгиевъ.
427 Да 06' заведе искъ противъ Г. Шокора за местото принадлежащо на учил. „Сулини" въ местностьта .Салтанатъ'.
428. Оставя безъ последствие молбата вх,
№ 11502 на варненците: Аврамъ В. Хрнстовъ.
Т. Теодориди и О ие и др.
429. Удобрява протоколите на комисията
по направа и поправка на пътищата изъ ло
зята.
430. Уважава молбата на вх. № 8687 на
Панайотъ Ннколовъ Бояджиоглу да му се из
плати сумата 12 лева.
431. Удобрява преотстъпването на пред
приятието по поправката на впрегателните при
надлежности отъ Панайтъ П. Динковъ върху
Гаксимъ Калафи Мехмедовъ съ всичките му
права и задължения
432. Оставя безъ последствие молбата вх.
1
.*8 11307 на Христо Икономовъ Транчевъ.

Отрг»И.

Варнеяейи «Общийеви Веотнюгь

Вор 33*

2. Тифусвата зараза най-лесно се разнася
433 Да се изплати «на Коста К Анаота- има да получава отъ -общината, а вместо това
отъ
изпражненията
на болния: чрезъ обувкида
.се
наложи
запоръ
върху
оумата
7500
лева
совъ 7 дева и 20. ст. за покупка на 3 кгр.
те, ако се нацапать, чрезъ водата ако се'йавложеви въ банката.
461. Да се отстъпи купените отъ Варнен. мърсп, чрезъ вещите на болния,'ако се пи434. Оставя безъ последствие молбата вх.
агрономъ
589 присадени фиданки но 20 ст., а патъ, чрезъ целуйане боленъ или умрелъ отъ
Но. 9172, 9173 и 9174 на Хаииъ А. Криспинъ,
тифусъ и пр.
•' ." •.-.'•
неприсадените по 25 ст.
С. Т X. Презенти и ОРафаилъ Календаровъ.
462 Да се взематъ отъ гл. I § 33 на т г.
3. Изпражнвйията на болния о*ъ тифусъ
436. Да се раздадатъ .на всички общин
ски съветници заявленията <подадени]|отъ вар бюджетъ сумата <отъ 400 х и се отнесе (Къмъ никога не пръскайте по двора а улицата, а
въ нуждника, като посипвате последния съ
ненски бедни граждани аа да имъ се отпус гл. I § 8 п. 3 на сжщия бюджетъ.
463 Да се достави по ступански начинъ негасена варь и разтворъ отъ синъ камъкъ.
тнатъ места отъ общината, чрезъ търгъ.
микроскопъ съ лабораторните му прибори за
4. Дрехите, постелките, съдовете и др. т.,
съ които си служи|болния, винаг^изварявай^е
: Протоколи Ло, 36 отъ М юлий 1910 год. 1076-70 ст.
464. Да се изплати на всички ступани на добре.
, 437. Кредитътъ 2000 лева по § 17 п. 2 воденици и тепавици отчуждени за варненския
5. Не ходете никога при болни отъ ти
на т. г. бюджетъ да се употреби заЦподържа- водопроводъ.
фусъ. На такива бодни требва да прволужва
не на градската болница,
само единъ отъ домашните и то съ тод^ма
438. Да се постави телефонъ въ градската
Протоколъ Но. 40 отъ 13 августъ 1910 юд. йнийателность и при пълна чистота.
болница
6. Не д&вайте на болния отъ тифусъ "хра
439. Не удобрява протокола Но 8 за на
465 Да се наеме зданието на В. Огняновъ на, която може да влоши положението му.
емане зданието на В Огняновъ за I мъжка за I мжжка прогимназия за 3|год. съ годишенъ Проветрявайте стаята му.
прогимназия.
наемъ '10 000 лева
7. За да спасите болния отъ смърть, из
440. Удобрява поемните условия и ведо
468 Да се наематъ за'основни училища пълнявайте съветите на лекаря съ най-големо
мостьта за цените по настилането площада вдания.
старание при отгледването и лекуването на
„Незгвисимость" съ гранитни блокчета в да
467. Разрешава 10 дневенъ -отпускъ на болния.
се произведе търгъ по спешность.
град. общински ветерннаренъ лекарь Д-ръ Ив.
441. Изказва мнение да се утвърди търга Жековъ
по събарянето и продаването материала отъ
468. Удобрява протокола по определяне
За тифуса.
улилшцето »Св. Климентъ».
централа за електрическо осветление и назна
442. Да се щюазведе търгъ по спешность чава комисия, която да скицира местото
Тифусътъ е тежка заразителна болесть,
за направа на буфетъ при „Гюндусъ-Чешме".
469. Отменява решението си Ж 46 отъ 16 която много лесно се разнася отъ човекъ на
443 \ Изказва мнение Да се не утвърждава I 1909 год. и не удобрява изменението на ул човекъ и въ късо време обхваща цели махли,
търга по направа па единъ домъ при градската »Царъ Борисъ'.
села и градове. Тй е многЬ опасна, запдото
общинска скотобойна и да се произведе новъ
изморява много светъ, а на оздравелите често
търгъ по спешность.
Протоколъ Но. 41 отъ 14 августъ 1910 ход. оставя тежки следи: безумие, оглушаване* рани
444 Изказва мнение да се утвърди търга
по телото, опадване косата и редица други не^1
за направата на едно здание при новата ско
470 Натоварва постояното присжтсвие да дъзи за презъ целия животъ. 'Затуй у йасъ я
тобойна.
натовари лица, които да доставятъ месо за гра наричатъ тежката болесть или огнища.
да въ разтояние на 1 месецъ.
Протокола Но. 37 отъ 26 юлий 1910 год.
Причини на болестьта. — Прйчинительтъ
471. Разрешава на п кметъ Д Вбделевъ
на
ааболеването
отъ тая болесть. е единъ бо20
дневенъ
отпускъ
считанъ
отъ
деня
яа
яол.445 Удобрява поемните условия, по дослестотворенъ
микроорганизъмъ,
известенъ подъ
зуването
му.
ставката на медикаменти и др. за общинската.
името
тифусенъ
бацилъ,
който
най-много
се на
472. Да се касира решението на Русен.
амбулатория и да се произведе търгъ.
мира
въ
изпражненията
на
болни
отъ
тифусъ,
. 4 4 6 . Да се обяви търгъ по спешность за апелативенъ сждъ по дел. Но. 46/904 год. провъ водата, храната и пр.
тувъ Ив. Явашчиевъ и Марко Русевъ
ремонгь на учил. „Сулини".
• . '.'
Когато пиемъ вода или ядемъ нещо, въ
473 Удобрява протокола на комисията за
447. Възлага се на електро-инжинера Ник.
което
се случило да попадне зараза отъ ти
Тотевъ изработването на тържните книжа за произвеждане търгъ по изхвърляне аръстьта
фусъ
(тифусенъ
бацилъ), тя влива презъ ус
електрическото осветление на гр Варна съ въз отъ улица „Бургазска*!
тата
въ
телото
ни,
загнездя се въ тънките
награждение 7000 лева.
•.;-.'
черва и вай-първо образува по вътрешната имъ
Протоколъ Но. 42 отъ 23 августЬ 1910 год. стена на много мъста възпаление на групички
Протокола Но. 38 отъ 25 юлий 1910 год474. Натоварва кмета да наеме здавието (гнезда). Отъ възпалението червото се подува,
448. Възлага се на електро инжинера Ник. на Мария Пиваровичъ за II мжжка прогимна* после се образува нещо като пришка, която
Тотевъ изработването на тържните книжа по зия за ЗбОо лва.
къмъ третята неделя се покрива съ загорила
електрическото осветление на гр. Варна съ въз
475. Изказва мнение да се утвърди търга струпка. Когато тази струака бе откърти, при
награждение 2500 лева.
'
за изкопаването и изхвърляне пръстьта отъ чинява се кръвоизлияние или пробиване на
449. Да се продадатъ чрезъ търгъ по двете страни на ул. „Съборна".
червото, следствие на което става възпаление
спешность три общински коня.
476. Изказва мнение да се утвърди търга на коремната ципа и скоро последва смърть.
за постройка на бюфетъ при „Гюндузъ Чешме". Тази струпка може да се откъсне, кагатб ядемъ
Протоколъ Но .39 отъ 5 адгустъ 1910 год.
477. Удобрява поемните условия по отда храна, която не се смила добре, преминава въ
ването
на предприемачъ паленето на ламбите червата и когато дойде до струйките — откър
450. Налага по 10 лева глоба на общин
тя ги. Затуй при боледуване отъ тифусъ не
„Аладинъ".
ските съветници: Д-ръ В Карамихалевъ, П.
478. Изказва мнение да се утвърдя търга требва да се яде секаква храна.
Вергиевъ Кадю С, Калевъ, X. Криспинъ К.
Притките въ повечето случаи заздравятъ
по паленето ламбите „Аладинъ" ида се обяйй
Атанасовъ и Д-ръ В. Кувеловъ.
очистятъ се добре къмь 3 — 4 неделя и бол451. Оправдава отсътотвията на Н Къ- търгъ по спешность.
••• • 436. Местото въ кв Но. 476 подъ Но. 10 ниятъ оздравя. Понеже болестьта е въ корема,
новъ и на Крс Трощевъ,
452. Да се доставятъ по ступански начинъ да се предаде на Мария- Иванова съпруга аа затуй нарича се й коременъ тифусъ (тифусъ
абдоминалисъ).
нуяшп декоративни растения за градската гра Дим. Василевъ.
дина.
Отъ тази болесть боледуватъ най-вечо мла
ди
хора;
децата лови по ръмко и те обикно
453: Изказва мнение да се утвърди търга
по отдаването на цредприемачъ направата на
вено я прекарватъ по-леко.
училището „Св. Климентъ".
4'ръ С Ватввъ.
Признаци. — Тифусътъ бе йрояйяйа бавно
, 454. Оставя безъ последствие заявлението
и
трае
Отъ 3 -~- 6 недели, а по некога и по
вх Но. 12688 на С. Душковъ С-ио Ивановъ.
вече.
ЗА ТИФУСА.
455 Отцуща се сумата 1500 х. за подър
Въ първата неделя болниятъ се чувству
жане и иоправка на градските улици чрезъ на
1. Баква болесть е тифусътъ?
ва неразположенъ, отмалелъ, не му се работи,
емане надничари.
•..'•.
, г ,
< 2. Причините на тифуса.
не му се яде, заболева го главата, гори му
456. Да се вземе отъ гл. I § 33 на т. г.
3. Признаците на тифуса.
снагата,
побиватъ гс> *ръйк#, но треперене
4. Бакъ се заразяване и какъ
бюджетъ сумата 300 л, и се отнесе къмъ гл.
като
при
треска нема; до като трае силата на
да
се
предпазваие
отъ
тифус»?
I § 22 п, 36 на сжщия бюджетъ.
болестьта,
болниятъ не се поти и не му изли5.
Отгдедване
и
лекуване
болни
457 Да се вземе отъ гл I § 33 на т. г.
отъ
тифусъ.
затъ
пришки
по устата.
бюджетъ сумата 800 л. и се отнесатъ къмъ гл.
Въ
началото
на втората неделя болниятъ
I § 11 на сжщия бюджетъ.
тъй
отслабва,
че
едвамъ
се държи иа|краката
458. Да се наеме зданието на В. Огняновъ
Правила
си
и
се
чуствува
зле
боленъ;
главата го боли
съ.наемъ 3000 л. за I мжжка, прогимназия.]
по-Силпб,
но
яде
нищо,
Не
пие
много* вода;
.:'• 459. Да се повърне сумата 20 лв. взета
който требва да се понййтъ отъ всекиго.
огъньтъ
се
усилва,
Кожата
гори,
става
суха,
срещу вв. .№ 6460 отъ Христинка Р Бояд
устата
изеъхватъ,
язикътъ
се
попуква!
й
пок
жиева.- •/.';•
'/.••.'-•
1. Тифусътъ е заразителна болесть,, която рива съ белъ налепъ. По некога. ййъ #оса те
460. Да се замени обезпечението иока сре оставя на болния тежки последици за презъ
щу Сядеръ X, Николовъ за 14831 л , като се целия животъ, а по некога завършва* и съ че кръвъ; появява се'слаба кашлица й запекъ
отнеме валоженай. запоръ върху сумите,, които смърть.
(Следва).

