ххпь

Варна, 4 Декемврий 1910 год.

цената на вестника е,
винаги предплатено, за година само 3 лв.
Може да се предплаща и само за три
месеца.
Едим-ь брой 5 ст.

Излиза
ч е т и р и п.алги в ъ мтЬоо-ца.
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Варненско градско общинско управление

Обявление
Л« 18063
гр, В.рна. 1 Декемврий 1910 год.

Вр. 41

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

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
№ 18061
гр. Варна, 1 Декбмврвй 1910, год.

Варненското градско общинско
управление, възъ основа решение
то на общински съветъ подъ ]Щ
744 отъ 26 ноемврий т. г., обявя
ва на интересуящите се за знание,
че на 4 Януарий 1911 г. въ по
мещението на същото управление
ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на откупчикъ събиране на таксите за пра
во копане реченъ [пороенъ] чакълъ,
песъкъ и чимове за време отъ 1
януарий 1911 год. до 31 декем
врий с г.
Офертите ще се приематъ отъ
9 до 11 часа пр. обедъ.
Приблизителната стойность на
предприятието възлиза на около
2000. л,
Задогъ за правоучастие въ тър
га се изисква- 100 лв.
Тържните книжа се намцрагь
въ канцелария!'» на същото, управ
ление, дето интересуящите се могатъ да. ги преглеждатъ всеки
присътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва на
пълно да се съобразяватъ съ чл.
11 отъ закона за общественциге
предприятия,
п. Кметъ: Ф. Христо ^ъ
п. Оекретарь: В. В. Живописцевъ.

Възъ основа решението на об
щинския съвет/ъ подъ № 739 отъ
26 ноемврий т. г., обявява на ин
тересуящите се за знание, че на 5
яцуарий 191Д г. въ помещението
ца^също.тр управление ще се произ
веде търгъ съ явна конкуренция
$а ртд^ваце ца, предприемачъ достдвка ца свинска мась, спиргъ
чщетъ и за гррене и захарь за Вар
ненската; общинс:ка амбулаторна ап
тека презъ 1911 год>
Офертите ще се, приематъ, отъ
9] до И ч. предъ обедъ.,
Приблизителната стойность на
предприятието възлиза на 427 л.
Залогъ за правоучастие въ тър
га се изисква 21*35 л.
Тържните книжа се намиратъ
въ канцеларията, на същото управ^еще,. дето интересуящитъ' се могатъ да ги преглеждат/ь всеки
присътственъ день и часъ.
Обявление
~. г., конкурентите требва на
•Щ 18056
пълно да се съобразяватъ съ чл.
гр. Варна, 1 Декември)! 19.0 год.
11 отъ закона за обществените
Понеже обявения на 30 но
предприятия.
емврий т. г. търгъ за отдаване на
ц. Кметъ: Ф. Христовъ закупувдчъ прихода отъ житната
п. Оекретарь; В. В. Живописцевъ. борса 8а време отъ Г януарий 1911

За обявления се плаща на дума:
8а първа страница. . . . . 3 е»
. втора
„
2 ,
я третя и четвърта страница . 2 „
Едимъ брой 5 от.

год. до 31 декемврий с. г. не се
състоя по неявяване на конкурен
ти, варненското градско общинско
управление обявява на интересуя
щите се аа знание, че на 14 того
въ 10 часа сутриньта въ помеще
нието на същото управление ще
се произведе новъ търгъ по добро
волно съгласие за съща цель.
Приблизителната стойность на
предприятието възлиза на около
3000 лева.
Залогъ за правоучастие въ тър
га се изисква 150 лева.
Тържните книжа се. намиратъ
въ канцеларияга на общинското
управление, дето интересуящите
се могатъ да ги преглеждатъ все
ки присътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да
се съобразяватъ напълно съ чл. 11
отъ закона за обществените пред
приятия.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
п. Оекретаръ: Живописцевъ.

Варненско градско общинско удравдеиве
Обявление
№ 18060
гр. Варнч 1 Декемврий 1910 год.
Варненското градско общинско управление
обявява на интересующите се за знание, че на
3 януарнй 1911 г. въ помещението на същото
управление ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на нредараемачъ до
ставката на общински канциларсвя принадлеж
ности и основни училища за време отъ 1 яну
арий 1911 година до 31 декемврий с г.
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 4 ча
са сл. обедъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза иа 5000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изи
сква 250 лв
Тържните книжа [се намиратъ въ канце
ларията на ех щото управление и съ на раз
положение на интересуящите се всеки присът
ственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобра
зяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за обще
ствените предприятия.
щ Кметъ: Ф, Христовъ.
п. Секретар; В, В. Живорисдевъ.

Варненско градско общинско управление
Обявление
№ 18056
гр Вариа, 1 Декемврий 1910 година.
Понеже обявения на 25 ноемврвй т. г.
търгъ за отдаване на предприемачъ събиране
то на такситЬ за търгувано съ разни стоки на
мощадитЬ, чаршиите и пазарищата (сергия)
на разносъ и;$ъ улиците "• на гр Варна, както
и таксите за поставяне маси{е на тротоари за
време отъ 1 януарий 1911 год. до 31 Декемврий с г. не се съсгоя по неявяване на конку
ренти, съгласно решението на общински съветъ
подъ № 735 отъ 26 ноемврий т. г. обявява на
интересуящите се за знание, че на 14 того въ
помещението на ех щото управлене ще се про
изведе новъ търгъ за същата цель съ тайна
конкуренция. * . Офертите ще се приематъ отъ 3 до 4 ча
са СЛеДЪ Обедъ.
!.'-:-г-'
Приблизителната сгойность на предприя
тието възлиза на 20000 л.
...Залогъ за правоучастие вь търга се изи
сква, 1000 л. ,
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на същото управление, дето интересуя
щите се могатъ да ги преглеждатъ всеки присътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва 'напълно да се
съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона за обще
ствените предприятия.
';••'' ' :
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
п. Секретарь: В. В Живописцевъ

:

Варненско градено общинско управление

г

Брой 41.

Варноневи Общински Веетяикъ

Отр. 2

закупувачъ сбора отъ таксите за
сметь въ гр. Варна за време отъ
I януарий 1911 до 31 декемврий
с година, не се състоя, Варненско
то градско - общинско управление
обявява на интересуящите се за
знание, че на 15 того въ поме
щението на същото управление ще
се произведе новъ търгъ съ тайна
конкуренция за същата цель.
Офертите ще се приематъ отъ
3 до 4 часа после обедъ.
Приблизителната стойность на
предприятието възлиза на 15000
лева.
Залогъ за правоучастие въ тър
га се изисква 750 л.
Тържните книжа се намиратъ
въ канцеларията на същото упра
вление, дето интересуящите се
могатъ да ги преглеждатъ всеки
присътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва на
пълно да се съобразяватъ съ чл.
II отъ закона за обществените
предприятия.
п. Кметъ: Д Беделевъ
п. Секретарь: В. В. Живописцевъ.

Обявление
№ 18304.
гр. Варна, 7 Декемврий 1911 г.
Варненското градско общинско управление
овявява на интересуящите се за знание, че на
18 того въ 10 часа предъ обедъ въ помеще
нието на същото управление ще се произведе
нонъ търгъ съ явна конкуренция за отдаване
подъ наемъ на следните. градско общински ра
зработени градини:
1' Градина въ мЬстностьта „Пейнирджикъ"
отъ 18 143 декара;
2) Градина въ местностьта .Пейнирджикъ*
отъ 36 дек. 736-75 кв. м.
3) Градина въ м та „Пейнирджикь* отъ 39
декаря и 768 50 кв. м.
4) Градина въ местностьта „Пейнирджнкъ*
отъ 46 декаря 561*50 к. м.
,
5) Градина въ м та „Орта-Чайръ" отъ,122
352 кв. м.
Съ срокъ отъ деня на сключване договора
до 31.ХИ до 1913 година
Приблизителната стойность се определя за
всЬко парче отделно отъ тьрговата комисия въ
деня на търга
Залогъ за правоучастие въ търга се из д
еква 100 л.
Тържните книжа, се намиратъ въ канцела
рията на същото управление и съ на разполо
жение на интересуящите се всеки присътственъ
день и часъ.
••••.•
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.
п Кметъ: Д. Беделевъ
Секретарь: М. Петковъ.

Варненско градско общинско управление

Обявление

(отдедедие архитектурно)

;,'.:..• -.... И* 18059 .
гр. Варна, 1 Декемврий 1910 година.

Обявление

Варненското градско общинско управление
възъ основа решението на „общинския съветъ
подъ )й 745 отъ 26 ноемврий т. г, обявява на
интерзсующите се за знание, че ча8 3 януарий
1911 год. въ помещението на общинското управ
ление ще се произведе тьргъ съ тайна конку
ренция за отдаване на предприемачъ печатане
то на разни общински книжа, бланки,._ кочани,
книги и подвързване разни общинска библио
течни книги презъ 1911 г.
Офертите ще се приематъ отъ 9, до 11 ч.
пр. обедъ.
' *
Приблизителната сгойность на предприятие
то възлиза на около 8000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изи
сква 400 л.
Тържните книжа се намиратъ въ канцела
рията на СЙЩОГО управление, дето иксересуящите се могатъ да ги преглеждатъ всеки при
сътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите треба напълно да се
съобразяватъ съ чд. 11 отъ закона за общест
вените предприятия

Варненско Градско Общинско управление

\

,№18062

гр. Варна, 1 Декемврий 1910 година.

Варненското Градско Общинско
Управление обявява на интересу
ящите се за знание, че на 4 Яну
арий 1911 г. ще се произведе търгъ
съ~. тайна конкуренция въ същото
управление за отдаване на пред
приемачъ направата на ново пър
воначално училище „Св. Климентъ"
въ II уч. на гр. Варна.
Офертите ще се приомать отъ
3 до 4 часа сл. обедъ.
Приблизителната стойность на
предприятието възлиза на около
105,000 лева. •
Залогъ за правоучастие въ тър
•п. Кметъ: Ф. Христовъ. га се изисква 5250 лева.
Тържните книжа се намиратъ
п. Секретарь: В В. Живописцевъ.
въ канцеларията на общинското
управление, дето интересуящите
се могатъ да ги преглеждатъ все
Варненско градско общинско управление ки присътственъ день и часъ.
Г, г. конкурентите требва да
Обявление
се съобразяватъ напълно съ чл. 11
М 18058.,
и 12 отъ закона за обществените
гр. Варна, 2 Декемврий 1910 год.
предприятия.
п. Кметъ: Ф. Христовъ
Понеже обявения на 30 ноем
врий т; г. търгъ за отдаване на п. Секретарь: В. В. Живописцевъ.

Варненско Градско Общинско управление

Обявление
.де 18057 ' ;•'•"''' " " •
гр. Варна, 1 Декемврий 1910 година,

Понеже обявения на 23 ноем
врий т. г. търгъ за продажба на
около 500 кола конски торъ, не се
утвърди отъ общински съветъ по
неизносна за общината цена, съ
гласно решение № 740 отъ 26 м,
м., обявява на интересуящите се
8а знание, че на 15 того въ 10 ч.
предъ обедъ въ помещението на
пожарната команда ще се произве
де новъ публиченъ търгъ за съ
щата цель.
ч
Желающите да взематъ участие
могатъ да се явятъ него день на
отделеното место и наддаватъ.
п. Кметъ: Ф. Христовъ
п. Секретарь: В. В. Живописцевъ.

Статистическа ведомость
на общин. санитарно-ветвринарно отделение.

Въ Варненската градска скотобойна презъ
м-цъ Октомврий е изклано: 131 вола, 4 говеж
ди бика, 776 крави, 18 телета, 110 бивола, 69
биволици, 14 малачета, 2045 овци, 494 кози,
37 агнета и 286 свини, а всичко 3984 глави
добитъкъ е далъ^всичко 180,411 кгр месо.

Брой 41

Варненски Общински Вестникъ

Стр.

3

Отъ техъ прйзъ същия месецъ еж уничтоженй: Отъ ТпЪегсиЬзхвдепег.Шв 1 водъ, 15крави, 1 овца и 2 свини; отъ О.сЬе.п |силна
мършавость) 2 малачета и 3 онци; отъ Т.еЬогиз,
(тежка желтеиица) 1 овца и 1 коза; отъ^ 8ер{асеипа- 1 коза; отъ Ру«-ет\и 1 овца; отъ Оувисер из ееНпюзае 3 СВИНИ и отъ-Еп1>.ре1аз вшв
вегйсч. (Черветса) 1 свиня, а всичко уничтоженя 32 глави добитъкъ, който е далъ 2398 кгр.
месо, а остава чисто за консемиране презъ
същия месецъ 178013'-кср. месо.
Презъ същия м-цъ въ града еж констати
рани 3 случая отъ бесни кучета вследствие на
което еж истребени около 50 кучета

ТЬзи мерки служатъ за употребление въ ждане на заспали хора, спиране на сгЪнни ча
магазина (питиецродавницата) за услужване на совници, разтваряне на врати, биене на черков
клиентите, които тамъ пиятъ, а за измерване ни камбани, изплашване на хора н животни и
на спиртни пития, които се взиматъ отъ кли избегване изъ жилищата, оронване на мазилка,
ентите за домашно употребление, нитиепродав- попукване на стени и други повреди на здани
ниците требва да си служатъ съ металически ята. При по силни земетресения става размжтмерки (съгласно § .17 отъ нар дбигб).
ване на чешми и извори, намаление или увели
Мгьрки за маса (темата — теглилкитгь) чение на водата имъ, появяване на нови изво
требва да еж но форма, размери, величина и ри и пр.
Разбира се, че въ отговора тргъбва да се
отъ материяли, посочени въ наредбите.
упомене
отъ изброените и други нгъща само то
Всекакви други мерки за маса (оки и пр.),
ва,
което
наистина е било забгьлпжено.
които не нронзхоясдать огъ метричната десети
чна система еж забранени и требва да се из
—За да бждатъ събрани по-пълни сведения,
вадятъ отъ употребление. Теглилките (теглата), поканете веднага и учителите въ общината Ви
които иматъ кржгла, плоска форма (подобни на да прочетагъ настоящето писмо, като ги помо
гр. Варна, 6 Декемврий 1910, г. .'..'.'.,.:•,..
турските драмове), требва да бждатъ заменени лите, и те огъ своя страна да разузнаятъ и да
съ такива^ приготвени съгласно наредбите.
съобщатъ събраните си сведения или чрезъ
.Град. Ветеринаренъ Лекаръ: Д ръ, Ив. Жековъ
Втнтгъсъ висящи блюда (герезните) требва Васъ или нанраво до централната метеорологи
да стоятъ винаги окачени. Употреблението на ческа станция.
дървени блюда не се допуска Блюдата требва
При това се : ползвамъ отъ случая да по
да еж окачени за кобилицата съ металически моля г. г. учителите и писаря Ви, въ бждаще,
верижка (синджири), а не съ ширити (шнурове) безъ да чакатъ подканване, редовно да съобщаОкрхжно. и др. подобни.
м. т. з.
ватъ на повереното ми учреягдение за всеко
Отделение
До г. г. окръжните управи
Съгласно наредбите, везните требва вина земетресение, което би се случило въ общината
. за ..-..
тели, околийските- началници,
Ви, като не пропускагь да узиаватъ, когато то
общинските кметове и управи ги да стоятъ въ равновесие, щомъ блюдата еж
1щш, индустрияизднаяти
телите на митници — за сведе праздни (не натоварени).
ва е възможно, дали то е било усетено и въ
ние и изпълнение.
N 7105
Настолните везна, посочени въ § 113 на векои отъ близките села.
Се.тя, 6/Х1 1910 год.
наредбите еж най добрите дукянски везни. Ако
Ако въ училището и въ канцеларията Ви
въ техъ блюдата еж подвижни, те требва да нема брошурата „инструкция и програма за
Съгласно чл. 70 отъ закона за мерките й бждатъ еднакви по тяжесгь и при размества наблюдаване и описване земетресения", съобще
теглилките, който отъ 12 йй октомврий т. г. нето имъ везните требва да стоятъ въ равно те за да Ви се прати веднага.
влезе въ сила, всичките употребяеми въ общес весие4. Везните требва да стоятъ въ равнове
твените сношения мерки, теглилки и уреди за сие и безъ блюдата. Уравновесяванего на вез
Директоръ: С. Вацовъ.
мерене и теглене, требва да отговарятъ на но ните чрезъ поставяне подъ блюдата или въ техъ
рмалните тжива, предвидени въ закона и на хартия и други подобни абсолютно се за
редбите, относително формата, размерите и пр., бранява.
обнародвани въ бр. 200 иа „Държ. вестникъ"
Употреблението на везните съ едно блюдо
отъ 16 сепгемврий т. г.
• $'••". (тасъ) и цифервлатъ е забранено.
Вратчанско
Споредъ това, всички заварени с п закона
Кантарите требва да иматъ само деления Окол. Управление
мерки, теглилки и уреда за мерене и теглене, въ килограми Всички кантари и др видъ вез
Общин. Кметове въ окоМ 13268.
които не отговарятъ на неговите изисквания и ни (децимали съ подвижни тегла), които иматъ
лията и околийскитгь
иа наредбите, отаосателао формите, размерите деления само въ ока, или вь килограми и ока, еж 19 ноемврий 1910 г.
началници въ Царството
гр. Варна.
и материалите, отъ които требва да еж напра забранени и се изваждатъ огъ употребление.
вени те и пр., се считатъ за незаконни и ще
Всички кантара, които еж несъобразни съ
Като съобщавамъ на г. г. околийските на
требва да се отстранятъ отъ употребление. Та наредбите, требва да, се извадятъ огь упот
чалници въ Царството и общинските кметове
кива еж: аршини, оки, драмове, оканици, полов- ребление. •
въ околията, че интизапското свидетелство подъ
иици, юзове, везни — часовници, куки -кантарКантара и кантарчега, които еж направени 'М 75994 серия 59/909 год. е откжсяато заед
чета, кантари съ деления въ оки и килограми, отъ пружини (спирали) (така наречените руски
но съ кочана отъ връската находища се въ
метри съ деления и въ' цолове и др. разни м е - ' и др), или която се основаватъ на еластично
Баняшвата община, околяята ми, и по всека
рки отъ метричната десетична система, които по с т т а на метала еж забранени за употребление.
вероягность,
съ него е станало фалшификация
1
форма, размери и направа, не отговарятъ иа,
.Всинки мгьрки за дължина, за вмгъстимостъ, и яродажбана некой краденъ добитъкъ, моля ги
изискванията на наредбите Всички тези мерки, за маса (теглилкитгь, теглата) тргъбва да се
да наредатъ да се следи и ако негдЬ се пред
теглилки и уреди за теглене и мерене" требва държатъ чисти и въ изправностъ.
стави да се ечнта за невалидно, а притежателя
да се извадятъ отъ употребление,Всички уреди за мтьрене й теглене', вгьзни,му, заедно съ добитъка който би се заловилъ
... Мгьрки за дължина^ които не отговарятъ децимали, сантимали и кантари тргъбва да се
за продажба съ това свидетелство да се прана § 4 отъ наредбите и се чамиратъ въ упот държатъ винаги': чисти]ад.добргь нагласени и при
тятъ въуправлението ми. Окол. Началникъ; п.
::
ребление требва да се заме'яя'гъ съ нови, от вегько муьрене и теглене да показватъ изискуемаИв. Стагявновъ, Секретарь: п Ц. Христовъ.
говоряща на изискванията.
••;..•.:. • :. :.</•".•>та се чувствителностъ и точность, посочена вг
Съгласно § 9 изваждатъ се отъ употреб-, наредбитгь. 1 "
'
Изпраща се въ преписъ на .господина
ление мЬрвите за дължина, които освенъ'деле
5?
Варненския
градски кметъ съ молба за
нията отъ метрическата система вматъ й таки
. Министъръ: Т. Кръстевъ.
^
разгласяване.
ва отъ друга система.
; • I
Мгьрки за вмтъстимостъ за зърнени храни,
Н-къ на отделението; Ив Г. Лазаровъ.
"»
гр. Варна 29 Ноемврий 1910 година.
"— двойни декалитри (крияите) —направени отъ
:
дърво или мегаль, които по настоящемъ еж въ
Град. Началникъ: Г. Поповъ
употребление, требва да бждатъ проверени отъ
общините съ техните аяри, които, напоследъкъ
Ч Секретарь: П. Николовъ.
беха сверени отъ инспекторите при Министер
Централна ,• ;;
ството съ държавния аяръ. Ония общини (сел
ски и градски), чиито крини не еж могли да
До Г-на Общинския Кметъ.
№ 5338
бждатъ сверени отъ инспекторите, требва вед
Со.ия, 25/Х1 1901 год.
нага да бждатъ проверени отъ кметовете съ
Добришкр
Въ среда, 24 ноемврий 1910 год,, около 5
аярнитЬ крини на най близката градска община,
Окол
Управление
До Г. Г.
;
кждето еж минали инспекторите и следъ това часътъ сутрииьта,' въ Каварна ьмало доста сил:•••••
М
11985
Съсгьднитгъ
околийски Н
съ техъ, да проверяватъ частните крппи,. крито, земетресение.= . . . . .
така проверени вече, ще се употребяватъ до
Ако и въ Вашата община е било усетено 25 ноемврий 1910 г. "«^ниг^и и селско общинскипускането въ продажба на- държавните, съ ко земетресение въ сжщия день, умолявате се да ' гр. Добричъ. • т е кметове въ околията ми.
ито" ще се снабди всеки търговецъ на житни прибързате да "съобщите на централната мете
Подъ надзора на Добришкото градско об
храни.
орологическа станция въ София всички възмож
щинско
управление, се намиратъ следните безМгьрки за вмгъстимостъ за ^течности .тре ни подробности за него, като се има предъ видъ,
стопачеки
,Юва" добитъци, а именно:
бва да еж съобразни съ разпорежданията на че е важно да се укаже, въ кое именно време
;
е било усетено замлетресениетб, дали еж го усе
наредбите
1) Биволица, косъмъ черъ 8 годишна бе
Стъклените мерки за течности, неотгова тили само малцина, които еж биле въ пълно лези: на края на опашката има бело и дЬснорящи по форма и размери на изискванията на спокойствие, или е било всеобщо усетено, как то ухо брасно-ухо.
закона и наредбите, требва да се извадятъ отъ ва е била посоката му, имало ли е подземно
2 Биволица косъмъ черъ 6 годишна беле
употребление:
'
- . . . ? .
.. или надземно бучене преди труса, въ време на зи: съ къса опашка.
Установената форма на стъклените мерки труса или следъ труса Също е важно, да се
> &) Биволица косъмъ черъ 4 годишна беле
за вместимость— шишета--употревнвани пре упомене ако е забележено дрънкане н* прозор
ци,
тропане
на
врати,
скърцане
на
стени
и
та
зи:
края на опашката бело и дЬоното ухо право
имуществено въ питиепродазницитЬ е оная,
вани, събаряне на предмети отъ полици, събу отрезано.
предвидена въ § 53 отъ наредбите.
"

•

<

.

'

*

•
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до г. г:

Отр.,4]

ватъ, както отъ тьржвата комисия, тъй- и отъ
конкурента и ставатъ напълно задължителни за
конкурента, върху когото би се възложилъ ц
утвърдилъ търгътъ.
Чл. 4. Изплащането на наемите ще става
така: ако наемната сума е до 500 лева ще се
плати на веднажъ при подписване договора, а
ако надминава 500 лева, ще се плати на дв^
пжти при подписване па договора половината и
другата половина на 1 юлий сжщата година.
Чл 5. Размера на залога и где се пред
ставя той, се определя вь обявлението за все
ки имотъ отделно; за другите условия се съо
бразява всекой: конкурента съ чл. 1 и следу
ющнте отъ общите поемни условия упоменати
Изпраща се въ преписъ на господина тукъ въ чл. 1.
Варненски кметъ^съ молба за разгласяване.
Чл. 6. Отъ всеки . наетъ имотъ наемдте.
• ..
.
льтъ може да се ползува саадо за цельта, озна
гр. Варна, 27 Ноемврий 1910 г.
чена въ наддавателния листъ. За всеки^наема:
тель, освецъ. това, относително чистотата и др.
Градоначалникъ: Г. Поповъ. такива, еж задължителни и условията, изложени
въ специалните общински правилници, какн]в>
Секретарь: П. Николовъ.

4) Кобила 7 год косъмъ чвръ безъ белези.
и 5) Конче женско едно годишно косъмъ
червенъ безъ белези.
Първите съ молба, а на последните съ
предложение да разпоредягъ топа между насе
лението, ако има некой изгубенъ добитъкъ огь
гореказаните и не се яви въ растояние на 31
день, считано за биволиците отъ 7 того а за
кобилата и кончето отъ 11 того, и си ги полу
чи ще се пр ода датъ за въ полза, на общинска
та каса.
Под. Окол. Началникъ: Ив Маргинъ п.
секретарь: Циколовъ.
^
2
,—I
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Варнен.ски Общински Вестнизъ

СПЕЦИАЛНИ ПОВМНЙ УСЛОВИЯ
за отдаване на закупувачъ прехода отъ
житната борса на Варненската Градска
Община за време отъ I януарий 1911 год.
до 31 декемврии схщата година.
Чл. 1 Варненската Градска Община отда
ва на закупувачъ прибирането на всичките мо
стри отъ продадените въ общинската житна бо
рса жита и др. артикули, които оставатъ въ
полза на общината, съгласно чл. 24 отъ прави
лника за житните тържища въ Ведшерерия
окржгъ ,
..-..,..:\
Чл. 2 Мостр^гъ се взематъ отъ общин
ския чцновникъ въ размеръ пръдвиденъ въ чл.
чл. 17 и 18 отъ правилника за житните тър
жища въ Варненскияокржгъ и се предаватъ
на закупувача следъ. продажбата, и окончателно
то уравнение на възникналите спорове.
Чл 3 Закупувача, нема нито правата, ни
то рбязанрстите, които еж предвидени въ пра
вилника за житните тържища въ Варненския
окрхгъ. Тези права еж отъ публиченъ характеръ и се упражняватъ отъ общинската вла
си»;
Чл. 4 Закупувача се зъдължава да из
плати откупната сума съгласно чл 17 отъ об
щите поемни условия, които съставлявать не
разделна часгь отъ настоящите поемни условия
Чл. 5 Всички разноски по търга и склю
чване договора съ въ тяжесть на закупувача.
Чл. 6'Ако договора не се сключи до 1 я
нуарий 1910 г,. общинското управление ще екс
плоатира предприятието за сметка на. бждащия
вакупувачъ
.-. ,. .

ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
за отдаване подъ наемъ чрезъ търгъ съ
явна конкуренция на Градско Общинските
недвижими имоти въ Варна, за време
етъ I януарий 1911 година до 31 дв
квмврий сжщата година.

то би биде. издадени ако и следъ наемането.
Чл. 7. За прехвърляне или преотстъпване
отъ наемателя имота другвмо важатъ наредбите
на чл. 13 отъ Общите поемни условия; а въ
олучай на прехвърляне имота другимо бе?ъ
предварително нзето решение на общинския съвЬтъ, поедедниятъ си запазва правото д*. уни
щожи, безъ съдебна намеса договора и постжпца съгласно чл 4 отъ Общите Поемни Условия
Чл. 8 Изплащането на наемната цена ще
става точно на определените падежи въ брой,
и наемательтъ нема право да иска, щото изпла
щането да става чрезъ компенсация, прихващане
на насрещни негови вземания отъ общината.
Чл. 9. За непредвидените въ настоящите
и общите' поемни условия случаи и обстоятел
ства, ако такива се явятъ, важи ааконътъ за
задълженията и договорите и другите респек
тивни закови и правилници.
Чл. 10. Законътъ за обществените пред
приятия съставлява неразделна часгь отъ тия
условия.

Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕ
№ 18473
гр. Варна, Ю-ий Декемврии 1910 година.
. Вследствие писмото на началника на 1-ий дружанеаъ воененъ райоаъ отъ 2 того
подъ М 406 и възъ основа на чл. чл. 5, 6 и 9 отъ закона, за „Носене военните тегоби,
Варненското Градско Общинско.Управление поканва чсичди щ^дежи.из,ъ гр Варна,
родени презъ 1891, 1892, 1893, 1894 и 1895 год, които съ навършили и ще навършатъ
17 гохишната си възрасть къмъ 31 Декемврии 1911 год,, дд се, явягь лично или роди
телите имъ, при чиновника по военните работи въ общината най късно до 30-ий Януарий
1911 год., за да бъдатъ записани въ наборната книга на общината, отъ гдето ще бъдатъ
снабдени съ нуждните свидетелства, съгласно Чл. 7 отъ същия законъ,
Като при явяването си въ общината, всекой младежъ да има съ себе си а) кръстнтелно свидетелство отъ което да се види годината и датата на рождението му, б) да знае
въ кой участъкъ, улица и Но е живеело семейството му въ време на преброяванието на
населението презъ 1905 год., за да можз се намери по книгата на общината, понеже безъ
тия сведения се вмъкватъ неволаи гр^дтда, въ наборните саисъци, които въ последствие
зле се отразя ватъ за самите младежи, относително даване облегчение и пр. и в) Които отъ
младежите иматъ по големи братя и се отбили военната повианосгь иди съ обложени съ
воененъ даяъкъ, то да узнаятъ добре и съобщатъ при записванието си въ какъвъ родъ
оръжия съ служили братята му т. е. пехота, кавалерия, артилерия, инженерни войски, флотъ
или кадровъ, а за обложените съ воененъ данъкъ, презъ коя година съ обложени»
Неизпълнителигв на горнето и преминалите. 20 годишната си възрасть младежи,
ще бъдатъ записани като отклонивши отъ военните, набори и ще се взематъ да служатъ на
, общр.осадяарие бе$ъ право на облегчение.
,
Съгласно чл. 8 отъ. същия законъ, умоляватъ се началниците на разни учреж
дения, държавни или частни, т^й също и разните еснафи, когато приематъ младежи на
вършили 17 годишна,,; възрасть, на служба или частна работа, също и директорите на мъ
жката гимназия и търговското училище, при записването младежи ученици навършили тая
възрасть, да имъ изискватъ нуждните свидетелства за че съ запцеани по наборните .книги
на общината, а които не притежаватъ такива да. не се приематъ било на служба, частна
работа или за ученици,
'

Чл. 1. Въ допълнение на общите поемни
условия обнародвани въ брой . . . год. на „Вар
ненски Общински Вестникъи> съгласно чл. 21
отъ сжщите условия, задължителни еж за нае
мателя настоящите специални поемни условия.
Чл. 2. Отдавания подъ наемъ Общ. имотъ,
При това умоляватъ се административните и полицейски власти, да следятъ за
срока за който се дава подъ наемъ, вндътъ на
имота, пространството му и за какво търгуване горнето (чл. 9 отъ същия законъ) и ако се окажатъ такива, да разпореждатъ за запис
е предназначенъ той, указва се въ наддава- ването и даването имъ подъ съдъ съгласно „Наказателния законъ«.
телния листь.
За непокритите имоти се прилага при наддавателиия листъ и скицата на такива имоти.
п. Кметъ: Д. БЕДЕЛЕВЪ.
Чм 3. Общите и специална поемни усло
вия, както и наддавателния листъ се подпис
п. Секретарь: В .В. ЖИВОПИОЦЕВЪ

