Година ХХП

Варна, 26 Мартъ 1914 год.
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Варненски Общински Шстникъ
ИЗЛИЗА
Ц-БНАТА НА ВЪСТНИКА Е
винаги предплатено
за година само
~3
лева
за '/г година
1.50 лева

Единъ брой 5 стотинки.

СЕДМИЧНО
Пари, писма и всичко за вестника да се пра
ща до Град. Общин. Управление въ гр. Варна.
За обявления се плаща на дума:
За I страница
5 сг.
За II страница . .
3 ст.
За III и IV страница
3 ст.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Варненски Граждани!
Пазете гчистота на града и
не обръщайте улиците на мес
то, гдето се изхвърля сметь и
помии.
Пазете общинските. държавпи и частни имоти, като своите.
Предупреждавайте децата да
не чуиятъ и делатъ дърветата
въ градините и по тротоарите.
Явна благодарность.
Варненското Кметство счита за
свой приятенъ дългъ да пбблагодари
г. г. Д-ръ С. Златаревъ, Кръстю Мир
ски, И. Скришовски, К. Савовъ, Ст.Чилингировъ, Н. Назлъмовъ, Арсени Йовковъ, Ст. Парушевъ, проф. Д. И. Иловайскж, инженеръ Т. Атанасовъ и Д-ръ
Фарашевъ за подарените отъ тЪхъ
книги на Варненската градска библио
тека, а именно:
1) Д-ръ Златаревъ — 2 течения на
списание Meeheroutiette;
2) Кръстю Мирски — 2 течения на
в. Le Messager d'Athenes, 3 справочни
книги, 2 учебника (библиографически
редкости) и 1 книга по белетристиката;
3) И. Скришовски — 20 разни кни

ги по белетристиката;
4) К. Савовъ — 12 книги научни и
3 книги по белетристиката;
5) Ст. Чилингировъ — 1 книга по
белетристиката;
6) Н. Назлъмовъ— 12-разни книги
по професионални занаяти;
7) Арсени Йовковъ — 2 книги по
белетристиката;
»
8) Ст. Парушевъ — 1 книга по бе
летристиката;
-9) Профес. Д. И. Иловайскж (отъ
Москва) — 1 книга по историята;
• 10) Инж. Т, Атанасовъ — 1 течение
Les Annales.
" 11)'Д-ръ Фарашевъ — 1 книга1 бо
гословска (турска).
Кметството.

Общинска хроника.

т

Протоколъ № 26 отъ 11 мартъ.
Докладва се протокола на комисията
назначена за изучване въпроса за ек
сплоатирането на бюфета въ примор
ската градина въ свръзка съ одобре
нието приготвените отъ тая комисия
поемни условия за отдаване на прЪдприемачъ същия бюфетъ.
СлЪдъ дадените отъ г-на кмета
обяснения, че поради нЪмане суми по
бюджета, никакви преобразования не
могатъ да се извършатъ, освенъ ре
монта въ сегашния бюфетъ, съвета
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одобри протокола на колшсията въ тая
му часть, която гласи, да се направи
„ общъ ремонтъ на сегашния бюфетъ,'
като кухнята се разшири и се постели
съ каменни плочи и, ако е възможно,
да се направи нтзкакво приспособление
за по-правилното експедиране на на
питките. Така също одобрява мнени
ето на комисията'за направата на 3
отделни павилиона въ същата градина,
които да бъдатъ отдавани отделно
подъ наемъ за продаване въ тЪхъ всич
ки ония работи изброени въ протокола
на комисията и натоварва постоянното
присътствие да предвиди въ т. г. бюджетъ нужните суми.
. ..
Въ 1ъщото заседание се докладва
протокола на комисията относително
проучване въпроса за ремонта на бю-,
фета въ общинската житна борса. Съ
вета одобри протокола, съ който ко
мисията е изказала мнение да се за
твори поме'щението предназначено за
бюфетъ въ общ. житна борса, безъ да
се експлоатира като .такъвъ, предъ
видъ, че дохода отъ него нема да удо
влетвори' разхода за поправката му,
както и да се премести павилиона, за
който става дума въ същия протоколъ.
Докладва се рапорта на общинския
лесничей за отпущане на служащите
въ лесничейството общинската нива
»Топъ Армутларъ« отъ 50 декара за
безплатно обработване. Съвета, слЯдъ
- изказаното мнение на общ. съветникъ
де. Кърджиевъ реши да се остави исканието на служащите отъ общин
ското лесничейство безъ последствие.
Протоколъ № 28 отъ 13 мартъ.
Докладва се въпроса за назначението
посоченото чрезъ Хамбургската общи
на лице инженеръ-специалистъ и хигиенистъ по канализациите г. Курсъ
Меркелъ за членъ въ комисията по на
правата на главния колекторъ въ свръз
ка съ въпроса за намаление числото на
комисията по въпроса за направата на
същия колекторъ. Съветътъ реши:
1) Назначава за членъ въ комисията
по направата на главния колекторъ
препоръчения отъ Хамбургската об
щина инженеръ-специалистъ г. Курсъ
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Меркелъ и възприема „предложената
отъ него сума 5000 франка златни за
възнаграждениеч по идването му* въ
Варна за да вземе участие въ речената
комисия, като • разрешава половината
отъ това възнаграждение да му се изгплати предварително чрезъ Хамбург
ската община; 2) въ допълнение на ре
шението си отъ 30 ноемврий 1913 г.
съветътъ решава комисията да се съ
стои въ следния" съставъ: а) инженеръ
Курсъ Меркелъ, б) инженеръ Чавовъ, в)
инженеръ Самсаровъ, г) инженеръ Божковъ, д) д-ръ Стояновъ, е) старшия об
щински лекарь, ж) общинските съвет
ници: Ст. Савовъ, Д. С. Поповъ и з)
общинските инженери _-по канализа
цията. "
.Докладва се рапорта на управителя
на общ. лозовъ разсадникъ, съ който
иска да се разреши, щото-свободното
нереголвано още общ: место въ раз
садника да бъде отдадено подъ наемъ
или , безплатно на бедни варненски
граждани, за да го използуватъ и разработятъ,: съ задължение на есень да
го предадатъ чисто разработено,. *безъ
всекакви бурени. Съветътъ, като въз
приема идеята на управителя на раз
садника, че предварителното повръхносно разработване на свободното за
реголване за" до есенесъ место спомага
твърде много за по-лекото реголване
на земята, разрешава да се раздаде
това свободно место съ малонаддавателни -листове на варн. граждани за да
го разработятъ и използуватъ презъ това лето, съ задължение на есень да
го предадатъ чисто и безъ всекакви
бурени. Общ. съветникъ Ив. Павловъ
е противъ това решение.
Протокблъ № 29 отъ 14 мартъ.
Относително възбудения отъ г. Кон-4
довъ въпросъ за довършване на мре
жата на електрическо осветление и въ
неурегулираната часть въ I участъкъ,
съветътъ като взе предъ видъ, че аван
са отъ 1 милионъ лева, сключенъ сре
щу заема отъ 5 милиона лева, е на из
черпване, че за да може да се извърши
направата всецело на електрическата
мрежа, както и работите по канали-
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зацията, като се отворятъ много отъ
неурегулираните още улици на града,
необходимо е , сключването на целия
заемъ отъ 5 милиона лева или поне
още 2 милиона отъ него, по условията
по които е сключенъ първия заемъ,
било отъ земледелческата банка, било
отъ народната банка — където се на
мери; че ако не се отпустне този новъ
авансъ, общината рискува, да подпадне
подъ рекламациите на предприемачите
на електрическото осветление и на ка
нализацията; че за да се успее да се
вземе такъвъ авансъ, съветътъ намира
за необходимо нужно да делегира въ
София кмета и единъ общински съветникъ, за да ходатайствува съвместно
за отпущането на необходимия авансъ.
По тия съображения съветътъ реши :
Натоварва кмета и общинския съветникъ д-ръ Парасковъ да отидатъ въ
София и изходатайствуватъ предъ на
длежните министри и банкови учреж
дения за отпущане на варненската об
щина сключения 5 милионенъ заемъ
или поне 2' милиона отъ него.
. ,
По въпроса дали съ построения въ
двора на централата единъ кладенецъ,
за хладилна вода за машините, предприемачътъ е изпълнилъ задължението
си по поемните условия (по офертата
и договора) — съветътъ реши : Остава
въ тяжесть на фирмата — предприема
ча да направи и други кладенци за
снабдяване съ хладилна вода машините
въ електрическата централа, безъ да
й се доплаща за това. Да се покани
фирмата да достави хладилна вода за
същите машини, било чрезъ кладенци
или както намери за добре, и ако въ
10 дневенъ срокъ откаже да направи,
това, тогава съветътъ решава да се
извърши това доставяне на хладилна
вода за нейна сметка.
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дани, че злонамерени лица, целящи да
намалятъ клиентелата на градската
електрическа инсталация, умишлено
разпространяватъ неверни слухове за
некакви си високи такси, които Варненскиятъ общински съветъ е опръделилъ.
. . ПрЬдрпрЬждавамъ гражданите да
не обръщатъ никакво внимание на тия
тенденциозни слухове и да се отна>сятъ за всички сведения само до от
делението на електро-снабдяването, ко
ето е напълно въ услугите на граж
даните.
Варненската градска електрическа
инсталация е дело на Варненските
граждани и т е не требва да се подаватъ на тенденциозно разпространява
ните слухове на разни заинтересовани
лица.

За знание на Варнен. граждани.

Обявявамъ, че отъ общинския съ
ветъ с ъ възприети следните цени за
частните жилища, които с ъ много поефтини отъ колкото петролното осве
тление.
За инсталации съ 5 лампи по 16
свещи ще се плаща иесечно
2-20 л.
За инстал. 10 лампи по 1G свещи 340
396
16
12
.
4'34
16
14
460
16
15
4'84
16
1G
532
16
18
580
16
20
6 28
16
22
7'16
25
8'20
16
30
940
16
35
1О'6О
16
40
Отъ тази таблица гражданите ще
видятъ, че не с ъ верни умишлено раз
пространяваните лъжливи слухове за
скъпотията на електрическото освет
ление.
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ

№ 4782

Началникъ на електро-снабдяванието:

гр. Варна, 13 мартъ 1914 г.
Съобщавамъ на Варненските граж-

Инженеръ Л. И. ЧАКАЛОВЪ,
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Общински заповеди.
Заповедь Jfe 181. гр. Варна, 15
мартъ 1914 г. Предъ видъ, че мина
лата година въ града имаше холера, че
съ настъпването на лотото болестьта
вероятно ще се появи, че разпростра
няването h става главно чрезъ изпра
жненията и отделенията на болните,
че холерните вибриони намЪрватъ хра
на и живеять въ пръстьта, водата и
др., отъ гдето лесно могатъ да се пренесатъ на човека.
ЗАПОВЪДВАМЪ:

Вестпивъ
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ЗАПОВЪДВАМЪ:
1) Всеко лице, което иска да про
дава стоки на разносъ по улиците на
града, по площадите или на сергия по
тротуарите предъ -продавниците си,
длъжно е предварително да се снабди
съ позволителенъ билетъ .отъ общин
ското управление отделение санитарно,
въ който ще се определи размера на
местото и видътъ i.a стоките, които
ще могатъ • да се изваждатъ, следъ
това само ще заплати на закупувача
установената такса
2. За всички маси и столове, които
се поставятъ предъ кръчмите, бирарии
и кафенета, лицата, които ги изнасятъ
също требва да се снабдятъ съ позво
лителни отъ общ управление, отделе
ние санитарно.
* 3. По тротуари до два метра ши
роки нищо не се поставя и не се про
дава.
4. Продавците на разносъ също
ще требва да се снабдятъ съ позволи
телно отъ общинското управление и
следъ като изплатятъ на закупувача
ще иматъ право да продаватъ изъ це
лия градъ, но не имъ се позволява да
се спиратъ за дълго време на едно ме
сто особено по главните улици и площадъ »Независимость« (Мусалата).
Изпълнението на тая заповедь въз
лагамъ върху санитарните органи при
поверената ми община и чрезъ госпо
дина Градоначалника на всички поли
цейски органи въ града.
« Нарушителите на настоящата ми
заповедь ще се глобяватъ съгласно чл.
72 отъ закона за градските общини,
по съставени актове, до 50 лева.
Кметъ: А. Василиевъ
Стар. Общ. лекарь: Д-ръ Ив. Фарашевъ

До 15 априлъ т. г. всички гражда
ни се задлъжаватъ да дезинфекциратъ
нуждничните и помийните ями по
единъ отъ следующите начини:
1. Съ негасена варь, като да се
направи пресно варно млеко въ про
порция 1 къмъ 4;
2. Растворъ отъ~зеления камъкъ 5%;
3. Формалина едно кило на 20 кила
вода удобенъ за промиване клозетите;
4. Карболова вода 5%;
5. Растворъ отъ хлорна варь 100/0;
Следъ извършване на дезинфек
цията всички требва да си изчистятъ
ямите. Замърсените дворища й улици
требва да се дезинфекциратъ по съ
щия начинъ.
Изпълнението на настоящата заповедь възлагамъ на санитарните органи
при поверената ми община и чрезъ
господина градоначалника на всички
полицейски органи въ града.
- Нарушителите на настоящата ми
заповедь ще се глобяватъ, съгласно
чл. 72 отъ закона за градските об
щини по съставените актове, или ще
се даватъ подъ съдъ по чл. 49-2 п. 7
и 9 отъ наказателния законъ.
Кметъ: А. Василиевъ
Заповедь № 182. гр."Варна "15
Старщ. об. лекарь: Д-ръ Ив. Фарашевъ мартъ 1914 г. За чистотата на града
Заповедь № 190. гр. Варна, 17
ЗАПОВ-ВДВАМЪ:
мартъ 1914 год. Съгласно специалните
поемни условия за сергийното право
1) Гражданите да държатъ чисто
чл. чл. 7, 8, 14, 16, и 24 и забел. II. жилищата, дворовете си и улиците
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предъ къщите си (чл. I отъ полицей
ските правила за опазвание общественното здраве).
2. Вс^ка къща, работилница, дюкянъ, кафене и др. требва непременно
да събиратъ сметьта си въ захлупени
тенекии или сандъци, които требва да
държатъ' не на улицата, а близо до
входната врата и когато минават-ъ сметоносните кола да ги изсипватъ въ
техъ.
,
,
3. Ако сметьта не е събрана въ
съдъ, сметоносците могатъ да я не
взематъ и за това ще се състави актъ
на лицето, което не е събрало сметьта
въ съдове. Сметоносците събиратъ
само 'сметьта, но не и отброси отъ
постройки, градини, майстерски и др.
4. Тротоарите по улиците: Владиславъ, Преславска, Цариградска, Фердинандъ, Сливница, 6 Септемврий, Царь
Борисъ, Мария Луиза, Войнишка, Ниш
ка до Балканска, Съборна, Антимъ I,
Пиротска и Царибродска се премитатъ
ежедневно отъ обитателите на къщята,
дюгените, магазините, хотелите, кафе
нетата, учрежденията и др.
5. Всички тротуари на поменатите
въ пунктъ 4 улици, требва ежеднев
но да бъдатъ преметени най-късно до
8 часа сутриньта и сметьта събрана
въ съдове, за да могатъ сметоносните
кола до 9 часа преди обедъ да прибератъ всичката сметь.
5. Преди премитанието требва да
се поръси съ вода, за да не се вдига
прахъ, но не да се измокря и оцапва.
7. Вдиганието сметьта отъ други
те -улици става презъ целия день.
Презъ всека улица сметоносните кола
требва да минатъ единъ пъть презъ
деня. Ака сметоносните кола не минаватъ, веднага да се съобщава това на
санитарното отделение при общината,
отъ гдето ще се прави разпореждание
и по дадените оплаквания ще се гло
бява предприемача.
8. Никой да не хвърля сметь и умрели животни (лешове) по улиците,
площадите или трапищата покрай гра
да. Такива се прибиратъ отъ смето
носните кола.
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9. Всека къща требва да има заходъ.и яма за помиите. За изхвърле
ните по улиците помии, предъ които
къщи се намтзрятъ такива, обитатели
те ще се глобяватъ съгласно чл. 72
отъ закона за градските общини до
50 лв. Всеки требва да пази да не се
изхвърля сметь и помии предъ къщата
му и веднага требва да съобщава на
санитарните власти, щомъ забележи,
че некои отъ съседите му,или други
изхвърлятъ сметь или помии предъ
къщата му.
10. Всички оплаквания по чистота
на града да се адресиратъ не до об
щината, а направо до санитарното от
деление при общината. Предприемача
по чистението на града е подъ прямия
контролъ на санит. отделение и е.длъженъ да се подчинява на всичките музаконни разпоредби.
Изпълнението на настоящата за-.
поведь възлагамъ на санитарните ор
гани при проверената ми община и
чрезъ г-на Градоначалника на всички
полицейски органи.
Тези, които не изпълняватъ запоповедьта ще се глобяватъ съгласно чл.
72 отъ закона за градските общини и
чл. 492 пунктъ 7 и 9 отъ Наказател.
законъ.
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ
Ст. Общ. Лекарь: Д-ръ ИВ. ФАРАШЕВЪ
• ЗаповЯдь № 195. гр. Варна, 21
Мартъ 1914 год. За чистотата на хра
нителните и питейни вещества,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
1) Всички хранителни и питейни
вещества да се приготвятъ, държатъ
и.продаватъ най-чисто.
2) Всички хранителни и питейни
вещества, които при излаганието имъ
за проданъ се замърсяватъ, напрашватъ и немогатъ следъ това да бъдатъ
измити, очистени, или же по много
причини се употребяватъ за ядение не
омити и не очистени, се забранява
излаганието имъ на открито вънъ
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отъ помещенията. Подобни вещества ведьта ще се глобяватъ съгласно чл
въ помещенията могатъ да бъдатъ из 72 отъ закона за градските общини.
ложени въ стъкла или 4> подъ стъкла Омърсените хранителни и питейни ве
или* же завити съ чисти кърпи да се щества ще се уничтожаватъ (чл. 11
отъ закона за санитарния надзоръ вър
не прашатъ! и замърсяватъ.
ху
хранителните и питейни вещества).
Ето • тези вещества: Растителни
вещества и произходни отъ тЪхъ: ма
слини,- фурми, стафиди, смокини, 'су
шени сливи, круши, дренки, и др. пло
Общински т ъ р г о в е .
дове, петмези маджуни, брашна и всич
ки произходни отъ брашната ! сладки Р^РНЕН. Г.РАД ОБЩИН УПРАВЛЕНИЕ
ши, шекери, халви, локуми, и въобще
всички произходни отъ захарьта слад
Обявление № 4253,-гр Варна 4-й
киши.! Растителни? масла, боза,
шер
мартъ
1914 год. Обявява се на интере
бети и др. '
' !ч
суващите се, че въ кметството на 10
Отъ животно
произхождение: априлъ т. г. отъ 4 до 5 часа следъ
Медъ и сладкишите приготвени отъ обедъ ще се произведе търгъ съ тай
меда; всички видове масла, мась, чер- на конкуренция за доставката на: 2000
вишъ й лой, сирене, кашкавалъ,*швай- кгр , цилиндрово масло, Ю00 кгр. ма
церъ, рокфортъ, холандско, трапистъ шинно масло за зиме, 1000 кгр. машин
и др., които не съ обвити въ книга но масло за лете и 50 кгр. масло за ,
или станиолъ (калаени листи), млеко динамомашина, нужни за общинската
пресно и' кисело, ' каймакъ и всички електрическа централа.
млЪчнй произведения Солени риби, ко
• Приблизителна стойность 4000(лв.
ито "се продаватъ нарЪзани, всички
, Залогъ 200 лева въ банково удо
видове хайвери. Консервирани "меса,
стоверение,
пастърма, г>жамбони, салами, сланина,
КМЕТСТВОТО
джумерки, саздърма, пачи, раци и ска
риди, разни мезета на разносъ и др
t Обявление № 4497. гр. Варна, 7
3) Всички продавачи на разносъ мартъ 1914 год Обявява се на интеотъ горепоменатитЪ хранителни ве ресующите, че въ кметството на 28
щества, за-да иматъ право да прода того отъ Ю до 11 часа предъ обедъ
ват^ требва да се снабдятъ съ позво ще се произведе търгъ (втори пъть)
лително отъ Санитарното отделение съ тайна конкуренция за отдаването
пригобщината, като същевременно се на закупувачъ общинския приходъ
(
освидетелствуватъ въ здравословйо от »Такси отъ сметь«,
за време отъ 1-й
ношение/' Таблите требва да бъдатъ януарий т. г. до ЗГ декемврий 1915-г.
покрити' съ стъкло' и ' представени^"за
Приблизителна стойность 2о000 л.
номериранае въ Санитарното отделе годишно.
ние. Следъ това само ще плащатъ серЗалогъ 2500 лева въ банково удо
гийното право на откупчика. Тези отъ
стоверение.
техъ, които съ" заплатили сергийно
j , ,
'
'
КМЕТСТВОТО."
право, а не съ се снабдили съ позво
лително най-късно до 1 априлий т. г.
Обявление № 4498. Варна, 7 мартъ
требва да се'снабдятъ. Никой'нъма 1914 година. Обявява се на интересуюправо да променя получения номеръ. щите, че въ кметството на 28 того
Испълнението на настоящата за- отъ 4 до 5 часътъ следъ обедъ, ще се
поведь възлагамъ на санитарните ор произведе търгъ (трети пъть) съ тай
гани при поверената ми община и на конкуренция за отдаване на предчрезъ г-на Градоначалника на всички приемачъ доставката на %азни общннполицейски органи.
хки канцеларски принадлежности за пртузъ
Тези които не испълняватъ запо- текущата 1914 година.
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'..;•••;•...• Приблизителна стойность 5000 лв.
:: Залогъ 250 лева въ банково удос
товерение.
; . •:
КМЕТСТВОТО. :
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ция за: ^отдаване'на* предприемачъ об. щинските чистилни машини и коля за
чистене отхожните и помийни ями въ
града-за/време отъ деньт.ъ на ;сключ•ване договора, до 31 декемврий -,1.915
' ;•: . .\..:';;>•:...;••..
'• „Обявление № 4680. Варна 1Г мартъ година.: L4 :',>.••
1914 година. Обявява /се на' интересу- Г . Първоначалната наемна цена-.за го
ющите, че въ Кметството на 31 того дина е 1000 Лева..I: ;;м;-; ,..",': ytv^въ; 10. часа лреди обедъ ще се произ ••:•..'.' Залогъ, за правоучастие: въ търга
веде т ъ р г ъ с ъ явна конкуренция,: за е 100 лева.
.;..v-.'. .:-/ :,
отдаване подънаемъ местностьта „Жд- ... .Конкурентите требва напълно да
рантината" за право отваряне бюфетъ се съобразяватъ съчл. 11 отъ закона
между карантинните постройки и флот за обществените предприятия.
ската градина за време о т ъ 'Деня' на
сключване договора до 31 декември 1916
КМЕТСТВОТО.
година.
1
Първоначалната наемна цена и за- ;:••:•--.• Обявление № ,5378;ф;Варна,,: 21
члогаще се определятъ о т ъ тържната марТъ 1914 година.,,-Обявява се-на ин/кметството ? на 9
комисия; при произвеждание на .търга. тересующите, че въ
априлъ- т. г.-въ 3 ; часа - с л е д ъ ..обедъ,
,:''Z '.-•,...
.,- •• КМЕТСТВОТО. ; ще се произведе . т ъ р г ъ съ /явна кон
куренция;: за отдавание подъ ;наемъ об
' Обявление № 4808. Варна, 13 мартъ щинския бюфетъ въ !приморската гра
/1914 год. Обявява се на интересующи- дина »Санстефанска-България«, з а вре
Ve се, че въ кметството на 31 того ме о т ъ I януарйй ,1914 до,. 31 .-декемотъ 4 до '5 часа следъ
обедъ ше се врий 1916 ГОДИНа:..: , : > • ; - i ; 1
;
произведе търгъ съ тайна конкуренция
!
Първоначална' цена ! 5000 лв. '-'год.
за отдаване на предприемачъ събира
Залогъ 1000 лева въ банково удо
нето общинските, такси о т ъ : табли, стоверение.,-,
'домино, билярдъ, кегелбанъ, шахъ-дама
конкурентите требва напълно да
и удряне печатъ върху " к а р т и т е з а се съобразятъ
съ чл. 11 о т ъ закона
игра з а време о т ъ 1 януарйй 1914 до за общинските предприятия.——,,.
.ЗГ.декемврий 1916 г.
. '
I
•Приблизителна стойность: за таб
КМЕТСТВОТО.
ли,', домино и пр. 2000 лева годишно.
З а ' удряне печатъ върху картите •—
Обявление № 5379 гр. Варна 21
6000 лева годишно.
'
;
мартъ 1914 година.
Обявява се на инЗалогъ, 1200
дева въ банково удо тересующите, 1 че въ Кметството -на; 28
:
стоверение.
".'
"/
г , I
априлъ т. г. въ 10 часа- преди ^ б е д ъ
Конкурентите въ о ф е р т и т е . си щ се произведе търгъ съ явна конку
требва да укажатъ отделно стойность- ренция, за отдавание подъ наемъ град
та на таксите върху табли, домино й ско общинските морски бани, за п р е з ъ
пр. и отделно з а удряне печатъ върху 1914 година:
';
к а р т и т е и общо д е л а т а сума.
/.Първоначалната цена ,5000 лева.
•,г.
; ; ; ;
КМЕТСТВОТО, :.
Залогъ 250 лева въ банково удос
товерение. ..;
••" '-:',-' • '•' Ь ,<
Обявление № 4807. Варна, 13 мартъ
Конкурентите; требва напълно да
1914 година. Обявява се на интересу- се тсъобразятъ съ чл. 11 отъ: .закона з а
ющите се, че въ кметството
на 24 ап- обществени: предприятия, /-.v-c-рилъ' т." гГ въ 4 часа чследъ обедъ "ще
се произведе търгъ съ явна конкурен
'.:
/•','.. :• ;• КМЕТСТВОТО.
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Обявление № 5380 гр. Варна, 21
мартъ 1914 година. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 29
априлъ отъ 10 до 11 часа предиобедъ
ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция, за отдаване на прЪдприемачъ чистението на града за презъ
1914—1916 години.
Приблизителна стойность 72000
лева годишно.
Залогъ" 3600 лева въ банково удо
стоверение.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 5033. Варна, 18 мартъ
1914 год. Обявява се на интересующите, че на самото место до с. Белово
(Гебедже) варненска околия, на 11 ап
рилъ т. г. въ 2 часа следъ обедъ ще
се произведе търгъ съ явна конкурен
ция, за събаряне и продажбата "мате
риала на» 3 общински тепавици (бивши
Ахмедъ Мехмедови отъ с. Белово), за
едно съ инсталациите имъ.
Първоначалната цена и залога ще
се
определятъ
отъ тържната комисия
ч
при откриване търга.
КМЕТСТВОТО.

РАЗНИ
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
Обявление № 5029. гр. Варна 17
мартъ 1914 г. Обявява се на Варнен
ските граждани, че въ пожарната ко
манда се откри съвокупителна станция
съ единъ държавенъ жребецъ, рисиста
порода, черъ, 7 години, ръсть 157 с/м.,
който ще прави седмично 9 скачки при
слЪдните нормални условия:
1. Пущането е безплатно' и за 'все
ка кобила се издава свидетелство обгербовано съ 50 ст. марка;
2) Жребецътъ се пуща отъ 9 до
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11-часа предъ обедъ и 5—6 часа следъ
обедъ и то въ дни определени за пу
щане;
3) Кобилите требва да съ докара
ни въ'станцията не по-късно отъ 8 ч.
сутриньта или 4 часа следъ обедъ и
да не съ потни и уморени;
4) Ако въ станцията дойдатъ по
вече кобили отъ колкото могатъ да
бъдатъ покрити предпочитатъ се:
а) произходящи отъ
държавни
жребци;
б) явно распасани и
в) по-хубавите и по-оправените.
5) Ожребени кобили съ малки кон
чета се пущатъ на жребеца, ако съ
ожребени най-малко преди 8 деня;
6) Ни една кобила не може да бъ
де покривана 2 пъти на день Второто
или трето покриване може да се до
пусне" най-малко следъ 8 дена отъ пре
ди дущето и то, ако кобилата показва
лени признаци на распасаношъ.
Не се пущатъ на държавния жребецъ:
а) Кобили, които иматъ на задния
леви бутъ знакъ (дамга) Д или С; б)
които съ по-ниски отъ 130 с м.; в) съ
неразвита задница, съ болно и съ по
вредено виме; гърчави, слепи и нечи
сти; г) които иматъ изтечения изъ носътъ или половите органи или пришки
по телото; д) които приклекватъ на
задните си крака или иматъ парали
зирани уши, устни и очни клепачи;
е) по-млади отъ 4 години и по-стари
отъ 15 години и ж) които страдатъ
отъ каква и да е заразителна болесть.
Пущането на жребеца на некоя
кобила ще става съ разрешението са
мо на градски ветеринаренъ лекарь,
който предварително ще прегледа ко
билата и, ако отговаря на горните условия, ще разреши скачката.
Кметъ: А. ВасилИевъ
Търговска Печатница — Варна

