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Варна, 10 авгуетъ 1911 год.

Цената на вестника е,
винаги предплатено, за година саяо 3 лв.
да се предплаща и саао за три
месеца.
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Варнен. Град. Общ. Виблиотекарь.

Пари, писма и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.
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Едмн-ъ брой 5 от.

Преписъ иаъ цреписъ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

КНЯНГЕВОКО СЕЛСКО ОВЩ. УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

-оеявяЕ-им.Е№ 13319
гр. Варна, 28 юли 1911 година.
Варненското градско общинско управление обявя
ва на интересующите се, за знание, че на 31 авгуетъ,
10 часа сутриньта, въ помещението на същото упра
вление ще се произведе търгъ, съ явна конкуренция,
за продажба на. останалитв въ общинската каса разни
акции и облигации въ залогъ.
1. Отъ 5°|0 софийския 4 милионенъ заемъ првзъ
1896 год. а) две безименни облигации подъ Л- № 19124
и 19125 съ последни купони Ж 4 6) три безимени подъ
,Й .11 26807, 26809 и 26830 СЪ ПОСЛЕДНИ КупОНИ № И.

Номинална цена на облигация 50 лева
2. Акции отъ параходното дружество въ Варна:
а) три поименни подъ № № 3213, 3214 и 3215 съ по
следни купони подъ Л& 9. Първоначално акциите съ
били купени отъ Хасанъ Ахмедовъ Баювлу, който на
10 IX. 1894 год. ги продалъ на свещеникъ Ст. Ив. Поповъ, а на 18. I. 901 год. били прехвърлени отъ упра
вителния съветъ на дружеството върху Ив. Филиповъ;
б) петь безименни подъ № № 153, 154 и 156 съ по
следни купони X» 8 и в) две поименни подъ № № 3169
на името на Донча М. Анковъ съ последенъ купонъ
№ 16 и подъ № 3503 на Моско Петровъ, съ последенъ
купонъ № 7.
Номинална цена на акция отъ вторите е 400 лв.
Залогъ за участие въ търгътъ е 5°|0 отъ стойностьта на акциите:
п Кметъ: К. ЕВСТАТИЕВЪ
Секретарь М: ПЕТКОВЪ

Л 1728
Княжеското Селско Общинско
Управление на основание чл. 136
отъ закона за селската полиция,
обявява за знание и за сведение,
че днесъ на 11 юлий н. г: се из
дадоха дубликати свидетелсгва за
стопанисване на едъръ добитъкъ,
подъ № № 92356, 94357 и 94358
серия 581910 година, на името на
Киро Ивановъ отъ село Княжево,
тъй като издадените му презъ ми
налата година такива подъ $ №
96497, 96498, и 96499 съ изгубе
ни, въ случай, че се намерятъ ори
гиналите да се считатъ за нева
лидни.
...:.,..;."
с. Княжево 131VII 1911 година.
[нодп.]' Кметъ: 0. Кръстовъ
[подн.] С.-Вирникъ: М. Вожиловъ
Изпраща се на Господина
Варненския Градски Кметъ въ преписъ
съ молба за разгласяване презъ глаШетай.
М 8359

Варна, 28 юлнЙ 1911 год,

за Градоначалникъ : Др. Арбовъ
за Секретарь: И. Коларовъ
Варненско Гр. Ощин. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 14209
гр. Варна, 10 Авгуетъ 1911 г.
Обявява се, че на 22 того 8 часа
сутриньта на пазарния площадъ
предъ пожарната команда ще се
продадатъ на нубличенъ търгъ

четире общински коня.
Желающите да взематъ участие
въ търга могатъ да се явятъ него
день и часъ на онредЬлелното ме
сто и наддаватъ.
п. Кметъ: К. Евстатиевъ
Секретарь: М. Петковъ

Стр.

2П

Варненска Общински Вестникъ

Брой 2

Ако въ растояние на 61 день оо
Изпраща се въ преписъ на
считанъ отъ 22 юлий т. год., не
Господина Варненски Градски
се
яви
стопанина
му
и
си
го
по
Кметъ, съ молба за разглася
'
ОБЯВЛЕНИЕ
лучи, ще се продаде ва въ полза
ване между населението.
№ 14210
на общ. каса.
гр. Варна, 15|УШ 1911 г.
гр. Варна, 10 Авгуетъ 1911 г. [подписали] за Окол. Началникъ:
Град. Началникъ: Ив. X.
Г. Жековъ;
Обявява се, че въ помещението
на общинското управление на 24
Секретарь: Д. Харбовъ.
За Секретарь: Н. Ивановъ.
того въ 10 часа сутриньта ще се
произведе търгъ съ явна конкурен
ция за отданаииена предприемачъ
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
„ремонта на общинското здание въ
което се помещава Телеграфо - По
щенската Станция",
0ВЯВШИИ1
'-•- Приблизителната стойность на
предприятието е 2294.29 лева.
№ 14,502
Залогъ 115 лева.
Стойностьта на предприятието
гр. Варна, 16 авгуетъ 1911 година.
ще се изплати следъ утвърждение
то бюджета за 1912 година
Варненско Гр. Общ. Управление

»Р1

Обявява се, че въ помещението на общинското
^
п. Кметъ: К. Евстатиевъ
управление ще се произведатъ съ тайна конкуренция
търгове за отдавание на закупувачъ следните общин
,.;',,;
Секретарь: М. Петковъ
ски приходи—всички за време отъ 1 януарий до 31
декемврий 1912 година:
Варненско Градско Общинско Управление
А). На 20 Септемврий т. година.
1. Прихода отъ житна борса
/
ОБЯВЛЕНИЕ
Приблизителна стойность 2500 лева.
№ 12046
Залогъ 125 лева
гр. Варна, 4 юлий 1911 год.
Офертите ще се приематъ до 10 часа сутриньта.
На основание чл. 2 отъ закона
2/ „Сбора отъ налога върху керемидарници, тух
за изгубения добитъкъ „ЮВА* об
щинското управление обявява за ларници и варници".
Приблизителна стойность 4000 лева
знание, че подъ надзора му [въ
пожарната команда] се намира „юва"
Залогъ 200 лева
едно магаре на 7 години, косъмъ
Офертите ще се приематъ до 4 часа следъ пладне.
възчеръ и безъ особни белези.
Б) На 21 Септемврий т. година.
Ако стопанина въ разстояние
1. Прихода „Интизапъ"
на 41 день отъ днесъ не се яви
Приблизителна стойность 16000 лева
и си го прибире следъ като го
освидетелствува съ нуждния доЗалогъ 800 лева
кументъ, ще се продаде за въ
~ Офертите ще се приематъ до 10 часа сутриньта,
полза на общинската каса.
като г. г. конкурентите въ офертите си ноставятъ са
Кметъ: К. Евстатиевъ мо стойностьта на прихода, „Интизапъ" безь еиизотип/Секретарь: В. В. Живописц8ВЪ. ческата 5°|0 връхнина, която откупчика е д^ъженъ да
внася свърхъ "дадената сума за интизапа.
2, Прихода отъ налога върху коля, файтони, вело
Добришко
Преписъ. сипеди и пр.
Окол. Управление
Приблизителна стойность 9000 лева
Д! 6890
До Г. Г. съсъдвит!
11 юлий 1911 г.
Окол. Началници и Сел
Залогъ 450 лева
гр. Добричъ.
ско Общинските кмето
Офертите ще се приематъ до 4 часа следъ пладне.
ве въ Добришка околия.
В) На 23 Септемврий т. година съ явна конкурен
Първите моля, а на послед ция.
ните предлагамъ да разгласятъ
1. Прихода на таксите върху табли, домина, би
между населението за знание, че
подъ надзора на Добришката Град. лярди и пр.
Община се намира единъ конь безПриблизителна стойность 1900 лева
стопански „Юва* косъмъ кестенявъ,
Залогъ 95 лева
на 10 год., съ сдедующите беле
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 10 ч. сутриньта.
зи: на десния диренъ кракъ има
?и;

!4

бело, на левото ухо има копче и
на челото бело.

КМЕТСТВОТО.

Брой 2

Стр. 3

Варненски Общински Вестникъ
МИНИСТЕРСТВО

Варненско Градско Общинско Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
гр. Варна, 11 Августъ 1911 година.
Варненското Гратско Общинско Управление обявява на жителите отъ гр. Варна, че
съгласно указа № 3 77 отъ>\9 юлий т г на 4 идущи сеатември ще се пронзведатъ избори*за
избиране двама народни представители отъ гр. Варна за XV Обикновено Народно Събрание.
Помещенията, въ които ще гласоподаватъ избирателите отъ града, ех разпределени
отъ общинския съветъ съ решение № 322 отъ 10 того на 9 секции, както следва:
1) Избирателите отъ първа секция ще гласоподаватъ въ училището
I участъкъ.

»Иосифъ I" въ

2) Избирателите отъ втора секция ще гласоподаватъ въ училището „Сулини" въ II уч.
секция ще гласоподаватъ въ училището

„Князъ

Борисъ"

4) Избирателиге отъ четвърта секция ще гласоподаватъ въ еврейското училище въ III
участъкъ, на жгъла на улиците »Дебърска» и „Панагюрска".
5) Избирателите отъ пета секция ще гласоподаватъ въ стопанското училище на д-во
„Майка" въ III участъкъ.
6) Избирателите отъ шеста секция ще гласоподаватъ въ училището
IV участъкъ, новата циганска махала.
7) Избирателите отъ седма секция ще гласоподаватъ въ училището
IV участъкъ.

„Антимъ I* въ

„Ов. Методи" въ

8) Избирателите отъ осма секция ще гласоподаватъ въ училището „П. Р. Славейковъ"
въ новото училище IV участъкъ.
9) Избирателите отъ девета секция ще гласоподаватъ въ училището »Св. Сава Ангелари" при църквата „Св. Петка" въ V участъкъ.
ОсвЬнъ горньото, явява се на гражданите избиратели, че по причина дето мнозина
отъ записаните въ избирателните списъци еж променили квартирите си и не ех съобщили въ
общинското управление новите си адреси, общинските агенти не еж имали възможность да
предадатъ на такива избиратели избирателните карти.
За да се даде възможность на всички избиратели да получатъ избирателните си карти,
нардено е до общинските агенти усилено раздаване на картите. Ония избиратели, които, въп
реки това, не си получатъ картите, поканватъ се да се яветъ въ общинското управление и
ги получатъ отъ статистическия отдель, картите могатъ да ре взематъ до самата дата на из
борите — 4 септември т. г.
•
п. кметь: К. Е В С Т А Т И Е В Ъ
п. Секретарь: Ж И В О П И С Ц Е В Ъ

СТАТИСТИКАВъ Варненската градска скотобойна е изклано:
Пргьзъ мгьевцъ мартъ
431 волъ, 33 крави, 9 телета, 25 бивола,
14 биволици, 4 малачета, 19 овци, 4157 агнета,
12 ярета, и 109 свини, а всичко изклано 4313
глави добитъкъ, който е далъ всичко 107523
кгр. месо.
Огъ техъ презъ същия м-цъ ех уничтожени отъ: ТиЪегси1оз1з §епегаНз (охтика) 19
вола и 1 овца; отъ Сасгмша (силна мършавость)
1 волъ и 3 агнета; отъ 8ер1л есгша 2 вола; отъ
ЕпиосагиШз 1 волъ и отъ Сувтлсегсиз се11июзае
(сипаница) 5 свини, а веичко уничтожено 32
глави добитъкъ, който е тежалъ 4060 кгр.
Пргьзъ мгьевцъ аарилъ
194 вола, 1 гов. бикъ, 17 крави, 8 телета,
42 бивола, 22 биволици, 9 малачета, 1 овца,
14823 агнета, 714 ярета и 41 свиня, а всичко
15772 глави добитъкъ, който е далъ 126250
кгр. месо.
Отъ тЬхъ презъ схщия м-цъ еж уничто
жени отъ; ТцЬегси1оз13 6 вола; отъ АсйпоЬасИо81в 1 волъ) Вертлсегша 2 вола; отъ СасЪехга
(силна мърша^оеть) 1 биволъ и 10 агнета и отъ

Превода отъ приехдата,
ВШИШИТЬ РПОТИ II ИшЪДШШ издадена отъ Варненския
.
кадия на 1293 год. отъ Еги(Драгоманско отделение) р а ( 8 м а й 1 8 7 б год# ) относи
телно границите на земли
щето (мерата) на гр. Варна.

Пр^водъ.

№ 14237

3) Избирателите отъ трета
въ I I участъкъ.

Преписъ.

ва

сузтлсегсиз се11и1озае 1 СВИНИ, а всичко униЧ'
тожени 22 глави добитъкъ що тежи 2015 кгр.
Пргьзъ мгьевцъ май
55 вола, 24 крави, 7 телета, 9 бивола, 22
биволици, 9 малачета, 20136 агнета, 2475 яре
та и 7 свини, а всичко 22744 глави добитъкъ,
който е далъ 158917 кгр. месо.
Огъ техъ презъ същия м-цъ ех уничтожени отъ Руосппа 1 биволица и отъ Сас,Ьех1а
(силна^мършавость I 14 агнета, а всичко уяич
тожени 15 глави добитъкъ, който тежи 277 кгр.
Пргьзъ мгьевцъ юний
109 вола, 3 гов бикове, 63 крави, 7 те
лета, 3 бивола, 1 биволица, 11 малачета, 13 ов
ни, 27 овци, 2 пърчове, 4 кози, 14382 агнета,
614 ярета и 2 свини, а всичко 18044 глави до
битъкъ, който е далъ 123815 кгр. месо.
Отъ техъ ех уничтожени отъ ТиЬегеи1оз1з
§епега11 7 вола, 2 крави; отъ СасЬсх1а (силна
мършавость) 3 агнета; отъ РегтЧопшз 1 овца
ухапани отъ бесно куче 1 теле и 2 агнета; отъ
1еЬегиз (тежка желтеница) 1 агне и 1 яре; а
всичко уничтожени 18 глави добитъкъ, що те
жи 1488 кгр.
гр. Варна, 2 юлий 1911 год.
Градски ветерн. лекарь: Д ръ Ив. Жековъ

С'8 Султана Абдулъ Азизова турга (гербова
книга за ргъшения, мазбата (рапортъ подписана
отъ всичпитгь членове на единъ съвгътъ) счетовод
ство и за описване и разпргьдпление наелгъдство).
«

Представление отъ Молитствователь.
Долуявеното дело като требва да се разгледа,
изслуша и реша на местото, емиренний азъ отидохъ за това лично на спорната мера въ грани
цата на Варненский окрхгъ въ Дунавската область
и въ приехтетвието на мюсюлмани и не мюсюлмани,
на които имената ех писани въ регистра, еъставихъ високо заседание. Въ съставенето това за
седание, причинителите на настоящия актъ, Мустафа Алиевъ, Духанджи Хапджи Али Ага Мустафовъ, Хаджи Мехмедъ Ага Исмааловъ и османско
поданните гърци Хаджи Янако Флориевъ, Недю
Юрдановъ, Филипъ Василевъ и Михаилъ Сотировь
и други некои, на които имената ех писани въ ре
гистра, доказани пълномощници отъ етрана на всич
ките жители на гр Варна, предъ Пехливанъ Мех
медъ Ага Абдуллаховъ, Бекиръ Абдулъ Рахмановъ,
Ибрахамъ Абдуллаховъ, жители отъ с. Галата,
Варненски окрхгъ и чредъ другите жители на то
ва село, за които шериатска е доказано съ. спра
ведливи уважителни свидетелства, че ех гудили
рхка на гореозначената мера. заявиха искъ, като
казаха: «Вадената мера съ определенията и по
казанаята на вевчките като отава отъ морското
крайбрежве и отъ. лозята „Терсане", огъ горния
край на баира на гореозначеното село Галата, отъ
горния край на дерето „Куле", що е къмъ това
село огъ „Тепе Тарла1' и отъ местата на Номакъ
Оалихъ, до Абдулъ Бакхевъ Ашхлхкъ, отъ тамъ
като отива отъ пхтя „Кючюкь Кара-Агачъ Чешме',
и отъ Тоиузлука до дерето Батури; отъ тамъ като
отива, отъ пхтя отъ срещу Чобанъ Бунаръ отъ
дерето „Кара-боутъ" (бувенъ) до дерето „Чеки" и
като отива отъ долния край на „Чеки Дере' до
де отиде до морското крайбрежие (само дерето
„Патсара Кулагх" е оставено задружна мера между
жителитв отъ селата Галата Яйла, Петре и МемиСофуларъ*) и жителите на гр. Варна); отъ тамъ
като отива Гьолджукътъ, Батакларъ, нашовските
гробища (аашааезарларъ дерето „Кованлхкъ" до
Пазарлх-Дере; отъ тамъ като отива до екинлика
Пейрли; отъ тамъ като отива до Гюмюшъ бунаръ;
отъ тамъ като отива Куру Чешме, до Орлово-гнездо (карталъ ювасх) отъ тамъ като отива Мазлхмова Бахча нодь баира на село Кьокдюдже **) до
кулака Чалх-Егреги; отъ тамъ като отива до гор
ния край на Елмалхкулакъ; отъ тамъ като отива
горния край на Оазлх-кулакь до горния край на
дерето Бонджукь и отъ тамъ като отива отъ ба
ира Клиселикъ доде отиде до края на гьола, по
граничната съ тия граница мера отъ старо време
насаиъ безаорно е била наша мера. ДодЬ добитъкьтт, на всичките гореозначени жители се пол
зува отъ тревата и водата на тая погранична ме
ра въ тия в р е м е н а всичките жители па горе
означеното село Галата като се намесватъ и противостоятъ желаемъ да се распитатъ и да се порхча отъ страна на шер^ата да се оттеглятъ и да
имъ се възбрани отъ да се намесватъ и отъ да
противостоятъ». Съ свидетелствуването на Хюсе*) Сега с. Приселци.
**) Сега с .Звездица"

Стр. 4
инъ Велиевъ, Хюееяпъ Ходжовъ и Халилъ Памуковъ отъ жителите на с: Ийла: Къса Оглу Бекиръ
Абдулъ Рахмаиовъ, Фазлх Абдуллаховъ и Ибрямъ
Абдуллаховъ отъ жителите на село Петре; Хюее
япъ Халилъ Амуджовъ, Али Пехливаиъ Абдуллаховъ и Исмаилъ Юрюкъ Мехмедовъ отъ жителите
на село Мемишъ-Оофуларъ; .Мазлжмъ Абдулъ Рах
маиовъ, Абдулъ Кадиръ . Абдуллаховъ и Али Чаушъ Абдулъ Рахмановъ отъ жителите на село
Кьоклюяже отъ Варненските села, които свидетели
съставлявам, множество до гласното доказателство
или общ^изнестность (М«ржебей Теватурде) щото
не може да се каже че ще се съгласятъ да лхжатъ като се доказа ирисхтетвително по ше|зиатски предъ; жителите на гореозначеното село Га
лата че по нккакъвъ начииъ иематъ право да се
се, намесватъ въ гореозначената погранична мера
и да дротивостоятъ и че истците и представля
ваните отъ техъ жители споредъ както е писано
безпорно еж своили тая-погранична мера и гх се
ползували отъ нея, те, свидетелите оире^лиха и
показаха границите на тая мера, въ приехтетваето на Исмаилъ Ибрахимовъ мухтаринъ на село
Кадх; Мемишъ Оелимовъ мухтаринъ на село Паша
и отъ това село Хасанъ Бей Арифовъ и Мехмедъ
Зекериевъ: Вели Османовъ, Акъ Керманлх Ибрахимъ Мустафовъ и Исмаилъ Абдуллаховъ отъ жи
телите на село Голема Франга, Георги Калев<в,
Кьосеоглу Никола* Димитровъ, Янчо Калевъ и Коджа
Параскева Андреевъ отъ жителите на село - Кестеричъ отъ Варненските села, че водата, която тече
отъ чешмата, що е до дерето на Максудъ Ага отъ
вънъ татарските врата, отъ вратите що окрхжаватъ града Варна, отъ местото, отъ гдето отъ
старо . време тече направо доде отиде до гьола.
Вътрешната страна на тая вода е на жителите
отъ града Варна, а вънкашната й страна е на жи
телите отъ гореозначеното село Кадх; отъ кириша,
що е задъ тая чешма доде отиде до средния токатъ, (вратникъ) вътрешната страна е на жите
лите отъ гр. Варна, вънкашната на жителите отъ
гореозначеното село Кхдх; предницата на чешмата
Органджи е на жителите отъ това село Кадх; а
задната и страна е на гоорепоменатите варненски
жители; отъ хендека на ветхите лозя, на Багларъ
Ямаджи, Харманъ Тепе, що е къмъ селото Паша,
до дерето Баллхмъ що е къмъ това село; отъ тамъ
като отива, отъ Дюзъ Казаллхкъ до местото подъ
название „Коджа Бурунъ", отъ тамъ като отива,
отъ Каваклх дере.до баиря на пхтя, до селото
Кьомюрлюкъ; отъ тамъ като отива нри пхтя.Ташлх тепе" подъ тепето Шанъ Яйла и подъ Оархбаиръ; отъ тамъ като отпва подъ новопостроената
табия; отъ тамъ отъ подъ Джинли Кулагх, отъ на
чалото на пхтя за ново село (Еникьой) до кулака
Кемеръ Дере, отъ подъ означения Ташлх Тепе, отъ
Хамамъ Оую до чешмата, що е до баира на пхтя
за село Джаферлий; отъ тамъ като отива предъ
каръмлиевата воденица; отъ тамъ като отива отъ
дерето Кокодива доде отиде до морското крайбежие, споредъ както е писано, е независима мера
на жителите отъ гр. Варна. Нъ гореозначеното
Баллхмъ-дере е задружна мера между жителите отъ
селата Кадх и Паша и отъ гр. Варна. Вишпеликътъ, що е подъ гореозначената табия, е оставена
задружна мера между жителите само на село Го
лема Франга и тоже и на гр. Варна. А и двете
страни като приеха и потвърдиха споредъ както
е писано, съобразно съ това се отехди и следъ
порхчване на двете страни се задължиха, че отъ
сега нататъкъ не ще се намесватъ въ гореозна
чените погранична мери едни на други и не ще
противостоятъ. Така се врегиструва и по искание
се рапортира на вашата висока .страна.. „Да дава
заповедь подлежа на който има право за*ова";
На двадесеть и петий день отъ месецъ Ребиюлъ
аххръ хиляда и двбете и деветдесеть и трета го
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дина. (8 май 1878) печатъ: Ес. Сещъ Али. Врегистровано на Ле 572 (м. п.) Споредъ инструкци
ите митото му е триста гроша Ла 313. Това мито
триста гроша се взе на 15-й : май 9 3 . (1876 г.)
печатъ: Варненски съветъ Темизихукукъ. За верностьта на превода, въ петехъ страници на тука
скрепените два листа съ тоже тука скрепения му
съответствующий текстъ.
Подписалъ прйводачъ
От. И. Поповъ. Министерството на Външните ра
боти и исповеданията засвидвтелствува отвъдъ при
ложения подписъ на драгоманина си Ст. И. По
повъ. гр. София, 30 юлий 1897 год; подп. за главенъ секретарь (не се чете), по регистра № 1558.

нина се взема въ такива случаи по тукъ изло
жено пресметане. Една крина двоенъ декали
търъ ще се счита за:
15 килограма жито, читирнадесеть кило
грама ржжь, 11 килограма ячмикъ, шеснадесеть
килограма царевица (кукурузъ), осемъ килогра
ма овесъ, петнадесеть килограма просо и пет
надесеть килограма рапица
Тъй на сто оки жито, просо и рапица рав
ни на сто двадесеть и осемь кгр или осемь и
половина двойни декалитри, ще се взематъ кри
нина по две стотинки на крина, 17 стотинки
на 100 оки ржжъ (9 крини), 18 ст. на сто оки
царевица (8 крини), 16 стотинки на 100 оки
В е р н о: ;
ячмикъ (ПУз кринй) 23 ст и на 100 килогра
Оекр. при Варн. гр. общ. управление М. Петковъ
ма овесъ (16 крини) 32 ст.
Чл. 6. Кринината ще се плаща тамъ гдето
става въ Варна и землището и продажбата на
Специални поемни условия
храните (зърнените произведения) обаче, хра
За отдаване на предприемачъ чрезъ търгъ съ ните, които се носятъ отъ некое село до, Вар
тайиа конкуренция бериитЬ кантарина и кринина
ненската железнопжтна станция за да бждатъ
за време отъ I януари 1911 год. до 31 декември с
г., съгласно чл. 88 п 5 и 6 отъ закона за град. натоварени веднага или пъкъ следъ време въ
общини и чл. чл. 304 и 317 отъ правилника за вагони и кораби, облагатъ се съ кринина въ
прилагането му.
Варненската община, а не въ селата, отъ дето
?! Чл. 1 Верните Кан.аринина и Кринина се носятъ тия храни и дето може би е станало
(чл 88 н 5 и 6 зак) еж право за теглене и: продажбата.
мерене стоките, коиго се продаватъ. Тия беЧл. 7 Храните, коию са внасян» натова
рии се взиматъ задължително по реда покарени съ кола или по железницата и се стовазанъ въ чл. чл. 305, 315 на правилника за
рятъ направо въ водениците и фабриките за
градските общини (Д В., брой 106 —1905 г.),
произвеждане спирть, пиво, брашно и пр., се
както се излага и въ тия специални поемни ус
облагатъ съ кринина; но ако фабрикантътъ или
ловия безъ да се обръща внимание, дали закуводенчарътъ. удостовери съ формени квитанции,
пувача или продавача теглятъ и мерятъ стоката
че при покупката на храната, той е платилъ тия
съ официалните мерки и теглилки.
берии въ друга община и ,че нема втора про
Чл. 2. Закупувачътъ на кантаринината ще
дажба, освобождава се отъ плащане.
взема две стотинки на 10 кгр.. щомъ стоката
Чл .8 Храна, която е потребна въ дър
тежи повече отъ 50 кгр. на горе кринина по
жавата, се облага съ кринина толкова пжти и
2 ст. на всека крина; т. е. на всеки хектоливъ толкова места, колкото пжти и въ колкото
тръ по десеть (10) ст, щомъ продажбата е ста
места се препродава, а храна, предназначена
нала въ Варна и премерването й било угово
за изнасяне въ странство, облага се съ кринина
рено да стане въ Варна.
само веднъжъ п то на станцията и скелята, отъ
Чл. 3 Кантаринината и кринината се пладето първоначално е била натоварена.
щатъ при продажбата отъ продавача или купу
Въ противенъ случай взема се кринина
вача на стоката, споредъ както еж се споразу
въ Варна.
мели помежду си, а когато не еж се съгласили
Чл. 9. ХР а н а . к о я т о веднъжъ е обложена
за това, закупувача я събира отъ кого и да
съ кринина, ако се продаде втори пжть на небило отъ двамата.
,
-. '
коя брашнарна фабрика, гдето се обръша на
Вносимите по железниците храни въ Вар
брашно и трици за износъ въ странство при
на не плащатъ кринина, ако такава за техъ е
втората продажба, не се облага съ кринина.
платено другаде. При износъ на храни отъ Вар
Чл. 10 Храни, които се товарятъ по жена за странство не се изискватъ доказателства,
лезнопжтната станция въ вагони и разтоварватъ
че е изплатена отъ техъ кринината.
въ Варна и землището и, за да се натоварятъ
Чл. 4. Кантарина се взема отъ всички сто
на водоходна направа за изнасяне въ странство
ки които се теглятъ съ кантаръ, но само ко
не се облагатъ въ Варна съ кринина, като об
гато продаватъ по панаирите, пазарите и скла
ложени съ това право въ станциите, отъ дето
довете, фабриките и железнопжтните станции.
еж биле натоварени
Каменните вжглищй, които се вадятъ отъ
За да се счита, че такова облагане е ста
държавните мини и сольта, се освобождаватъ
нало, вносителя въ Варна на храни по железо
отъ кантарина, гдето и отъ когото и да се про
пътни станции е длъженъ едновременно съ вне
даватъ.
сената съ вагона храна, ако тя произхожда отъ
Отъ фуража, купуванъ отъ войската на
'•••••
(Следва).
тегло за овеса и ячмика се плаща кринина по
чл. 5 на тия специални поемни условия, а за
сламата и сеното се плаща кантарина, но само
ако купуването става на определеното отъ об
С ъ д ъ р ж а н и е.
щината место за пазари.
I. Присжда, издадена отъ Варненския кадия
Забележка. Закупувача не ще взема кан
на 1293 год. отъ Егира (1876) относително
тарина отъ камените въглища, внасяни отъ
границите на землището на гр. Варна.
странство.
.
II Статистика на Общ. Ветеринарно отделение.
Чл. 5. Кринина ще се вземе отъ храни и III Специални поемни условия за отдаване на
др. стоки, които при продажбата се мерятъ съ
предприемачъ бериите '• Кантарина и Крикрина, биле те двоенъ декалитъръ, или отъ по< нина за 1911 година.
големъ или по-малъкъ размеръ.
IV Общински търгове.
Когато договорящите се страни би извър V. Обявления на Варн. Общ. Управление.
шили въ Варна и землището и продажба на VI. Обявление на Княжеското Релско Общин
зърнени произведения съ кантаръ, закупувача
ско Управление.
пакъ ще вземе кринина, а не кантарина. Кри VII. Окръжно на Добришкото Окок. Управление.
Печатница ЬВо&шеовъс.

