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Паг^тообщмнските.държавiiii и частни имоти, като своите.
Предупреждавайте децата да
не чупятъ п дт>лн гь дгьрне/1ата
вч. грпдшштк н по тротоарите.

П, отс.\олъ .V' Zl oi'b 17 мартъ
'ОДеоидзд 4 С11| 1 1),:!лка 11 чх №23128/
9i 1 годица на Варненскоm Дружество
<'Сокол'ь;> за опредЬлчне мЬсто въ
общинската юра.за развъждане на дивечъ.
С ъ . л л ъ . ъ , сльдъ изслушване на
доклада р ъ т и: Вь< допълнение на ре
шение.о си отъ 11 януарий 1912 год.
, г.ею по този гъпросъ, назначената
ком, ^.'я, която ia проучи ио-гнито па
P-ip.'eixKoio Л'.вецко Дружеско «Со
колът да ie Lbcion 0!ъс/кщ»иъ лица,
ка о Bf' i,c го оищн.г кпя ..ъьЬ- гникъ Д-ръ
'•] Ю>_'ЛОЬЪ СС .>.U4. B' ОБЩИНСКИЯ СЪBbni'kb ,",-ръ и. К. раппч гьювъ п сьс
".аье,., s. проюко ,ъ o i b \Z9 КОМИСИЯ да
се ьчссг ЬЬ (.ЪВОК! :,а обсъждаме; 2)

Докладва се писмото на пристанищното
управление, съ което моли да му се
отпуснагъ отъ общинския разсадникъ
8000 дръвчета осенъ и брестъ за за
лесяването на носъ «Галата.» Сттздъ
размЪнени мнения съвътътъ ръши: Раз
решава да се отпуснатъ на Варненско
то пристанищно управление отъ об
щинския разсадникъ 8000 дръвчета осенъ и брестъ безъ такса да залеси
местото около фара на носъ «Галата,»
вдигането и пренасянето на които дръв
чета да стане на разноски на държавата.
3) Доклада се рапорта на главния
инженерь по канализацията за отпу
щаме ма една сума огъ 1500 лева за
наемане съ надници работници за доискарване по стопански начииъ капта
жа на Iруната извори «Мандра,» иадъ
село Елечъ Съвьтътъ рЪши дд се от
пусне юрна!а сума. Тъй също се раз
решава да се отпуснатъ на главния
инженерь по канализацията и водопро
вода 1200 лева за да се наематъ съ
надница майстори и работници за да
се направя гъ по стопански начинъ 6
изворни стаи на каптираните шесть
изворни групи въ землището на с. Елечъ, а именно: а) Четалатата чешма;
б) Сипей; в) Дола; г) ОрЬха; д) Дъдовата Панайотова чешма; с) Мандрата.
(фстоколъ .\° 33 отъ 19 мартъ.
Общинския съвпгникъ Ст Георгиевъ \
запита: О п . сдипъ фажданинъ ми се
обърна вниманието за цементо - - бе
тоновите тръби по канализацията и
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съ него отидохме въ улиците Търнов
ска и 6 септемврий та ги. прегледахме.
Тръбите беха измокрени и констати
рахме отвънъ по техъ рисунки и очъртания като мозайки които съ нокетъ
закачатъ — очевидни пукнатини и та
ка измазани — бадана — за да не се
забЪлгзжатъ пукнатините, съществующи отдолу. Тия пукнатини съ или по
недоброто качество на песъка или по
неспазване пропорциите на разтвора.
Тоя недостатъкъ има значение, защото
презъ пукнатините единъ день ще се
просмукватъ нечистотиите. Питамъ, забелезанъ ли е тоя недостатъкъ за да
немаме единъ день една недоброкаче
ствена канализация?
Началника на канализационното от
деление Н. Бончевъ обясни: пропор
цията на съставните части на цеменТобетоновите тръби, споредъ гтоемните
условия е: 1 часть цементъ, 3 части
пЪсъкъ и 2 части чакълъ, които да
иматъ известни размери и да отстояватъ на известно налегане," но споредъ,
поемните условия може да се употреби
и друга попорция, стига тръбите да
отговарятъ на определеното налегане.
Споменатата пропорция не е изменена
и тръбите изпитани на потребното
налегане. Има по техъ бадана, тя е
много тлъста — само цементъ и вода
и пукнатините съ отъ нея: тръбата
нема нищо. Може да се назначи коми
сия, която да провери това.
Съветника Ст. Георгиевъ сега си
наумява, че констатиралъ една тръба
отвътре напукана и издавала при по
чукване тъпъ звукъ отъ здравите тръ
би. При това забелезалъ, че местото
за съединението на тръбите е много
тесно и се опасява, ако нейде нивото
не е равно и улегнато, отъ землетресение може отъ нейде тръбите да се
отворятъ, Пита, упражнява ли се нуждния контролъ за запазване отъ такава
опасность и ако се упражнява, да се
даде декларация за успокоение.
Инжинеръ Бончевъ отговори, че при
пренасянето може некои тръби да се
спукатъ. Относително връзките, пред
приятието е представило асфалтова та
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кава, която е гъвкава — патентована
връзка — и това е големо преиму
щество.
Общинския съветникъ Ан. Байчевъ
остана недоволенъ отъ обясненията на
инженеръ Бончевъ.
2. Докладва се рапорта на начал
ника лекарь на санитарното отделе
ние, който излага условията, при кои
то, за запазване града отъ заразяване,
може да се отдаде на закупувача съ
бирането отъ сметището на града всекакъвъ вехтъ материалъ, годенъ за
фабрикация.
Съветътъ по съображенията, изло
жени въ тоя рапортъ на началника ле
карь на санитарното отделение реши:
предприятието събиране отъ сметище
то на града всекакъвъ вехтъ мате
риалъ, годенъ за фабрикация, да не се
отдава на предприемачъ.
3. Разрешава да се отпустнатъ на
варненското женско благотворително
дружество за подържане сиротопиталище «Надежда» 30 куб. метра дърва
за горене отъ складираните въ т. год.
общинско сечище такива дърва. Раз
решава се още да се занесатъ и стоварятъ на дружественото место на сиротопиталището нуждното количество
общински камъни за направата на единъ
калдаръмъ около зданието, пснеже ко
гато вали дъждъ се разкалвало и не
било възможно минаването край зда
нието.
4. По молбата на неколко варнен
ски граждани, притежатели на лозя въ
местностьта «Павлово», се отпустнаха
300 лева за направата по стопански
начинъ на единъ общински кладенецъ
въ гореказаната местность, на место
определено отъ една комисия, съста
вена за тая цель, който кладенецъ да
служи за нуждите на варненските граж
дани, а направата му да се извърши
отъ техническото отделение.
5. По поводъ исканите отъ мини
стерството на вътрешните работи и
народното здраве обяснения, реши се:
да се ходатайствува за издаването на
царски указъ за отпущането на 30,000
лева за1 наемане по стопански начинъ
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на работници: а) за доизкарване кап настоява предъ последното да не поз
тажа на Еленските извори; б) за до волява откриването на такива частни
вършване ремонта на старите капта дюгени изъ ново.
Натоварва общинския юрисконжи на Соуксуларските и в) за капти
султъ
да проучи въпроса за обтъжварането на СуюджискитЪ, Гевреклерските и АджемлерскитЪ извори, необхо нето заповедьта на министерството въ
димо нуждни за увеличение количе горното му предписание предъ адми
ството на пивната вода на града Варна. нистративния съдъ.
Протонолъ № 35 отъ 21 мартъ. До
кладва се молбата на Хампарцумъ 'Атамянъ, адресирана до министра на вътр.
Общински заповеди.
работи и народното здраве, пратена
отъ варненския окръженъ управитель
за да се удовлетвори искането му, да
Заповедь № 241. гр. Варна, 14
му се позволи да коли добитъкъ въ Априлъ 1914 год. На основание чл. чл.
общинската скотобойна за да изпъл- 25, 26, 28 и 29 отъ правилника за пре
нявалъ задълженията си по предприя гледа на добитъка за клане, месото и
тията за доставката на месо на разни уреждането на скотобойните и месоучреждения. Съветътъ реши: Тая му продавниците и съгласно чл. 72 отъ за
молба на Хампарцунъ Атамянъ и хо кона за градските общини,
датайството на варненския окръженъ
ЗАПОВЪДВАМЪ:
управитель въ надписа му за да бъдело
удовлетворено законното искане на про
1. Въ общинските хали (месопросителя, се оставятъ безъ последствие. давници) да се държи и излага за про
Натоварва постоянното присътсвие даване само пртзсно месо. Забранено е
да приготви подробно изложение на въ техъ да се приготовляватъ и продаразвитието на въпроса по закриването ватъ наденици.
на частните касапски дюгени, на взе
2. Продавачътъ на месо въ общин
тите изобщо и конкретни решения по ските месопродавници требва да има
него и се отговори на министерството надписъ (табела), пънь, маса съ мрявъ смисъль на тия решения и изказа морна плоча, седящи везни, писалищна
ните отъ съветниците мнения, поради маса, столъ, съдъ за отрезки отъ ме
които не се уважава молбата на Хам со, кости и лой, потребното число но
парцунъ Атамянъ.
жове и триони, удобрени отъ градската
Въ връзка съ горното решение, санитарно-ветеринарна власть. Горните
докладва се предписанието на мини вещи винаги да се държатъ чисти и
стерството на вътрешните работи и въ изправность.
народното здраве отъ 13. мартъ 1914
3. Месопродавачътъ требва да е
до варненския окръженъ управитель, физически и психически здравъ, да се
пратено- отъ последний на общината явява поне веднажъ въ месеца при град
за изпълнение.
ския лекаръ на санитаренъ прегледъ
Съветътъ, следъ обсъждане на то и да има санитарна книжка за здраве.
ва предписание, по мотивите въ отдел Санитарниятъ препедъ е безплатенъ,
ното ртзшение, реши:
а за санитарната книжка се плаща са
Съветътъ не може да се съгласи мо стойностьта н.
по никакъвъ начинъ да сподели изка
4. Продавачътъ на месо да ходи на
заното отъ министерството мнение въ баня най-малко веднажъ въ месеца. Той
горното му предписание. Натоварва по требва да е облеченъ въ чисти бели
стоянното присътствие да направи об блузи, престилки и да е бръснатъ, остойно изложение по въпроса за закри стриганъ и съ изрезани нокти.
ване на частните касапски дюгени въ
5. Всеки месопродавачъ ще има
гр. Варна до същото министерство и да бела платнена покривка за месата и
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гъба (сюнгеръ) за чистене и миене но на гражданите и по едча кшта за кок- •
жовете, трионите, везните, закачал трола на ревизи;.'.е, направен:' отъ са
нитарните агенти, въ която да се о г - .
ките и стените.
6. Продавачътъ на месо въ общин бвлезва общото безредие и нечисто!а
ски месарници държи месото на чет въ халата» констатирани зсЪк 'дгетно
въртинки части отъ добитъка- въ де • огъ санитарните агенти.
15. Всеки месопродавачъ е , ;-ъпозита си, а излага за продаване-само
по-малки части месо въ месопродавни- женъ да постави тая заповодь въ рамка
цата. Забранено е да се излага месо на видно место въ месопродавницата.
вънъ*отъ месопродавницата. ~
На нарушителите ма настоящата
7. Всеки продавачъ на месо въ об заповедь да се съетазятъ актове за
щинските'месарници стои въ месопро- глоба и даванието имъ подъ съдъ.
давницата си и не бива да посреща съ
Изпълнението на заповедь га възлапокана .купувачите.
гамъ на санитарно-ветеринарната власть
8. Всеки месопродавачъ има ' сани •и санитарните агенти при общината.
тар, книжка за ревизия, въ която аген
Преписъ отъ Заповъдьта да се из-,
тите на санитарната власть при общи "прати на-г-на ,в. Ъненски окръженъ
ната отбелезватъ всекидневно конста управитедь за св'Ьдъние.
тираното нарушение на реда и чисто
Кметъ: А. ^аси^гоьъ
тата въ месопродавницата. За тая кни
жка се плаща само стойностьта й.
Град. Ветер. Лекарь: Д-ръ Ив. Жекоаъ
. 9. Месопродавачътъ въ общински
те месарници е отговоренъ за всека
Запивъдь № 247. гр. Варна 15 Аповреда, причинена отъ когото и да е прилъ 1914 г.
въ наетата отъ него месопродавница и
никакви поправки и приспособления не
За реда и чистотата въ банита
може да направи безъ знанието- и раз
ЗАПОВЪДВАМЪ:
решението на техническата и санитарно-ветеринарната власть при общината.
1) До края на месецъ Априльй т.
10. Всеки месопродавачъ въ общин г.-да промените крановете на чушмитв
ските месарници всекидневно измива подъ курните въ банята, като турите
и почиства съ чиста вода: пода, зака съ no-широки отвърстгя кранове за
чалките, стените и всички уреди въ" да, може да кс тича повече топла вода
месопродавницата и депозита си.
за мнение, н2п-мал>:о 3 .а.ла въ минута-.
11. Всеки месопродавачъ въ общин
2) Не се позволяза въ помещение
ските месарници да хвърга смЪтьта въ то Hi) баня'а м вънъ гд-ьт о с..х ста
поставения за тая ц-Ьль общъ сандъкъ. ите за' съблпчанкг да се сушагъ дрехи, *
12. Всеки месопродавачъ въ-общин хавлии и др.
ски месопродавници реже костите на
3) Не се позволява сь банитh да
месото само съ трионъ. Забранено е се внасятъ -никакви въщества за ядеда става това съ брадва.
ние и пиение. Вънъ огь банята, гдето
13. Отварянето и затварянето на се' събличатъ се допуща само кафе,
общинските месарници да става отъ чай, лимонада или шиюкв-тч/ь.
общинските чистачи при халите въ о4) Пеенис и игри съ забранени.
пределените за тая цель часове, хпо5) Баните се обгарять тугриньгъ
редъ годишните времена. Тия чистачи 6 часа пр-Ьдн ооъдъ до'кое.о врЬме
СГБДЯТЪ за всички повреди и произше тв требва да бъдатъ почистени, и ИЗствия, станали въ общинските месопро MHI и. До <0 ча_-а вечерята с с свър^оа
давници и ги съобщаватъ свосиръ.кмшо прод?:/юа! a i:а Силе i:: rb и най-к.чень
въ общинското управление.
до ' I часа ерЬдъ нощь се загварятъ.
14. Въ всека общинска хала да се Въ члнрно.гствен,.т !> ..раздл/пчнч дни
постави по една книга за огиаквание См.1"'-ц се продават ъ до 40 ч. up f ..ъ.о-
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бйдъ и се за ьярягъ i-ъ 12 часа пръ>,ъ
деня.6) .МалолЗгни до 16 юд ьъзрлс.ь
не се допущат ъ за ст;л'ителн ьъ ба
мя и..
7) Билки кре^ i и, ^ о
ОВ 11 QJHt

д а сС ^

,! Ь; Д ГЬ

М. ндер: i 5 с що
8) Др^хит г» за пости.,: >;че , , збърч,ва-е грЬ"ла д- 6-ч'мтъ с г»," -"-'.л ле-
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празъ всичкото гова време на ужилена
работа, рчрЪчяв! органическия сокъ,
ка^о дК.е,В)ва слаби 1 едно м чист'•тедно на организма, а следователно,
разрьдява тлъетинитЬ и мускулната
тткань, качествено ме~ото_ е нездравоCJ.OBHO, и ! е- може да се консервира Вп
ia рма а nac.ap.va и и .дениии, ю на
оичланче чд. 2-'8о1ъ закона за сани,арно-се.еринарна ia служба и потиция
и съгласно чд 7 2 отъ закона за'грач.ски i 'ч общини, до в! оро разчореж -ание.

9) ? • ei.no ок. хпван.гс се поззолява
ЗАПОВТЗДВААлЪ;
не гювече оть 1 ч 30 м ,л се cici>
въ баняга. .Тьзч го. .о остг^пг" псве с
Р, ррт.""2н,л г ско юбокни (оалхачи)
огъ това връме П'1а11,л.ъ дво,.
.акс! ! гъ i ра >а n'pbyCi.. юг.яв .че прнгоювде10) Не се лоз^олва да ^ пущакь) нпе.о л . -:с\ми кочееовп (час i-ома,
зъ банята повече лица огъ две ю . _> чи суд^а.цг, .дукачкн и*пр)
fla. I'. p\tUMie nil е .г тая ми засло' Hd ку pi и '"Т * Кога .о ее освободи м \ {
с о , само ioraaa се пуща !Ъ лови чщт 11СвЪдь ,а се съ. тдвятъ актове за гло11) Бамята тръбеа д бк\г вичтги •'|Д л д"зан, го и.мъ подъ сл\дъ
За изпъ !чеппего на нас!05ща а
г
чис а н ;рьх>чт> безукоризьено чие. i
заповЬдь въз..пга\1ъ лг сан.ларнШь
12) Пр ^слркг.иц^тгз се мвяв?>ъ на вдчети пра общипа!? и на адпннистрапоъ.ледъ при сан дъкарь ча мъседъ 1 "MIBHHT'b ВЛАСТИ.
Пръписъ o i ъ заповБдь1а м се мзнрлт'.
н 1 i-наВарнен Окр Управите .ь'
Испъ' леплето ма гази заповодь
възлл. амь па Сани.арнито огдъдечие за зч^нче
при общпчага За, неизпълнението п
Kweib: А Васидд.евъ
притежагелить ще блдатъ наказани
еъ глоба до з пж.и, слУдъ кос ю по Град. Beiep л ькарь Д ръ ИР /К*ековь
рьшението Н1х м .пен съз^тъ баня ia
може да бжде закри га (зар орен.',)
Насюяща.а зчювЬдь ipT-uaa ,a
бжте ?/> .Ьчена на ч ъ к о л о ви щн 'мьсга въ. помьшеннею за събличане н
касага

v A :-) н п
ВАРНЕН ГРАД ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ

Кмегъ: А/1 ВАСИлИЕВЪ
Обявление № 6322 ip. Варна, 14
априлъ 1014 ,год. Варненското Градско
Общинско угтраваемие, съгласно чл 14
Запсисдь г^ 238 -р Варна, 14 !-| 22 стъ Избирателния закочъ, обя-я"пс."лъ 1 °14 го и >-а. Прт.дъ ?пдъ на i о- за па избирателятЬ, че избирателния
ьа. че съ насипването ча г.ро.тпьга списъкъ нл го Варна е приключенъ .:
„до, я р е <гъ 11'б,'гък1 Се nviUc3 зя ia- че r'cfca.i ;."" ,<е д? узнае рЬшен^его ла,
н<4 и со храм- само съ зелена i ръвл, •^OLUHiUKiri! съвЬгъ по подадено го му,
кояю г и з к / с . пчл^г хрг "а ь" ю з г съппело -оъ 15 отъ счп.ия' законъ,
доб'-ттъкъ чо i ас . ч?<- г ю на e.-ciibi<", сачпг.^ i-е, зъ общинска iа канцелария
кояю хоа ;а, парадч cuonrii езоис.ва ^ei IT. бюро) най-късно до 20 априлъ
С..Общ ЛБкарь.Д-ръйВ ФА^АШОВЪ
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т. г. включително. До тоя день недо=
в&лните ртъ тия ръшения на Ьбщинския еъветъ, могатъ да заявятъ предъ
надлежния Мирови съдия^ а противъ
решението на последния, могатъ да
апелиратъ предъ окр. съдъ, най-късно
до 5 май (чл. 23). Заявления, постжпили по-късно отъ тоя срокъ не се взематъ въ внимание.
зам. Кметъ: Г. НОЕВЪ.
Секретарь: ИВ. КОСТОВЪ.
Обявление № 6080. гр. Варна, 9
априлъ 9114 год. Варненското градско
общ. управление обявява за знание, че
всеки единъ който ще закара на тъзи
годишния пазаръ въ гр. Ески-Джумая,
за проданъ добитъкъ едъръ или дребенъ, е длъженъ да се снабди отъ ре
спективната ветеринарна власть, или
отъ общинското управление, съ сви
детелство за преглеждане и здравето
на добитъка, което свидетелство ще
носи съ себе си за удостоверение предъ
местните власти здравословното чсъстояние на докарания му за проданъ
добитъкъ.
Освенъ това се съобщава, че интизапските билети издадени отъ преди
една година, требва да бъдатъ заве
рени отъ надлежното общинско упра
вление, че отъ деня на купуването, до
деня на продаването, означения въ тъхъ
добитъкъ е служилъ за експлоатация,
или огояване; защото безъ тая бележ
ка, билета ще се счита за невалиденъ
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ленъ билетъ бъде представенъ въ некое учреждение, да се счита невалиденъ.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 5737. 'гр. Варна, 29
мартъ 1914 год. Забелезвамъ, че много
отъ гражданите харчатъ безъ сметка
електрическата енергия като осветляватъ безъ никаква нужда необитаеми
стаи, балкони, стълби и пр.
' Напомнямъ на гражданите, че Вар
ненското Общинско Управление, въ
желанието си да имъ даде възможность да започнатъ по-рано да се ползуватъ съ електрическата енергия, раз
реши да се свързватъ частните елек
трически инсталации съ мрежата, пре
ди да съ пристигнали електромерите,
като разчиташе, че гражданите не ще
харчатъ безъ сметка електрическата
енергия.
За това апелирамъ къмъ Варнен
ските граждани, да не оставятъ да
светятъ безъ никаква нужда лампите
инсталирани въ домовете имъ
Така също констатирамъ, че граж
даните разкопаватъ безразборно ули
ците за да приготвятъ места за по
лагане кабели за съединенията имъ,
преди да иматъ нуждното позволител
но отъ общината.
Предупреждавамъ, че ще глобявамъ, за всеко разкопаване улиците
безъ писменно разрешение на град
ското електрическо отделение.

Кметъ: А ВАСИЛИЕВЪ
- Кметъ; А. ВАСИЛИЕВЪ
Н-къ на градското електр. отделение:
Секретарь: ИВ. КОСТОВЪ
Инженеръ Л. ЧАКАЛОВЪ.
Обявление № 5875. гр. Варна, 1
априлъ 1914 год. Варненското градско
Обявление № 6444 гр Варна, 16
общ. управление обявява за знание, че Априлъ 1914 год. Варненското Градско
е издаденъ дубликатъ отъ интизапския Общинско Управление обявява, че съ
билетъ подъ № 42809, серия № 103/ гласно § 128 отъ правилника за прила1912 година отъ 19 мартъ 1914 год. гание на закона за горите и утвърдения
вместо изгубения оргиналенъ издаденъ отъ Г-на Варненски Р. Гор. Инспекторъ
на .Хюсеинъ Айаазовъ отъ гр. Варна, редъ за пашата въ Варненската Общин
за едно магаре на 6 години, косъмъ ска гора презъ текущата 1914 година,
сивъ, безъ белези. Ако тоя оригина- съобщава се следующето:
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I. Пропущанието на добитъкъ. на
паша въ Варненската Общинска гора
презъ сезона на 1914 година се позво
лява само въ следните места:
1) Пространството назоваемо «Кетенлилъ» заключено между езерото
отъ северъ, долината «Пейнерджи» отъ
истокъ, селото Звездица отъ югъ и Дър
жавната гора въ местностьта «КокаръПунаръ» отъ западь;
2) Долината «Пейнерджи» отъ езе
рото до с- Звездица;
3) Местностите «Чалията», «БабаБорунъ», край езерото «Малкия Джанаваръ», «Правадаль-Алмасъ», «Джамбазъ -Чокуру», «Перле Екини» и «Сакарь-Борунъ».
4) Пространството заключено jvieжду Черно море и землището на с. Га
лата отъ истокъ, «Паша-Деде» и «Пазарлъ-Дереси» отъ югъ, Бургаското шо
се отъ западъ и северъ, въ които гра
ници влизатъ следните местности:
«Масара-Сърть», «Куле-Дереси», «Попашкото», «Гюндюзъ-Чешме», СаръБаиръ», «Камбуръ-Тарла», «Пазарлъ»,
«Чиръ-Съртъ», «Топъ-Армугларъ», «Коджа-Бозалъкъ», «Кара-Биютъ», "Бата• клъ-Алтась» и «Коджа-Тарла»;
II. Съ право на паша на добитъкъ
въ изброените^ места ще се ползуватъ само жителите на гр. Варна и с.
Звездица и то както следва:
1) Въ местностьта «Кетенликъ»
ще се пускатъ на паша рогатия й дребенъ добитъкъ на с. Звездица;
2) Въ долината «Пенерджи» коне
т е на с. Звездица и дребния добитъкъ
на Варненци;
3) Въ местностите « Ч а л и я т а » ,
«Баба-Борунъ» стадата и чадата на г.
Варна;
4) Въ останалите позволени места
разните други видове добитъкъ на жи
телите отъ гр. Варна, както и всекакъвъ родъ външенъ добитъкъ, когато
последния епредназначенъ за износъ;
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5) Свини и кози на паша въ гората
не се пускатъ.
6) Пашата безусловно се забранява
за всекакъвъ родъ добитъкъ въ маловъзрастните насаждения въ местностите:
«Големия - Джанаваръ» «Туфла - Кола»,
«Орта-Алма», определения за паркъ
горски комплектъ «Домузъ-Дере» и тазъ
годишното сечище «Фцарата».
7) Пускането на добитъкъ на паша
въ позволените местности ще става
само денемъ (отъ изгревъ до заходъ
слънце), съ знанието на респективния
горски стражарь и следъ като стопани
на на добитъка се снабди съ нуждното
позволително като плати следуемата се
такса за сезонъ и добиче.
Пуснатия на паша добитъкъ требва
да се придружава отъ възрастенъ пастиръ, а нощно време да се искарва
вънъ отъ границите на гората.
8) Ония които не се съобразяватъ
съ настоящата наредба, като пущатъ
добитъка на паша въ забранено мъсто
и време, или макаръ и въ позволено
место, но безъ да съ се снабдили съ
позволително, или ако видътъ и коли
чеството на добитъка не отговаря на
даденото позволително, ще се преследватъ съгласно чл. 58 отъ закона за
горите и ще плащатъ следуемата се
такса въ троенъ размеръ.
9) На стопаните на млеченъ доби
тъкъ (крави, биволици, овце и пр.) се
забранява да строятъ кошари и да доятъ добитъка си въ вътрешностьта на
гората или вънъ отъ нея на растояние
на близо отъ 100 метра; ония които
не съобразяватъ сътова ще се преследватъ съгласно чл. 56 отъ закона за
горите т. е. ще се наказватъ съ глоба
до 300 лева, а постройките имъ ще се
развалятъ по административенъ редъ.
п. Кметъ: Г. СЕРАФИДООВЪ
п: Секретарь: ИВ. Ж. ИВ^ИОВЪ
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Обявление № 5379 ip Baptr., 21
мартъ 1914 година Об>вявл се ьг ичОбявление № 5822 гр Варча, 31 .ересующи КБ, че въ Км-.сгвс.о на 23
мартъ 1914 година. Обясява се на ин~ с.пьилъ i г въ 10 ia_a пръди еиьдъ
тересующите, че въ кметството на 21 ще се произведе тг.>Го _ъ чвнт конк\априлъ ^ отъ 3 до 4 ча^з слЪдъ обвдъ ре нди« за о. ; чзание ~одъ м-елъ . оадще се произведе гъргъ дтреги П А . Ь ) LkO-общинскигъ морски оаьи. за пръзъ
съ тайна конкуренция, за огдава.-ie на. 1914 гети п
закупувачъ общинския приходъ »такси
Първонача т i:a цъч.а '5000 лева
огь см-Ьть« за връме отъ 1 януарии
Зало.ъ 250 лева вь банково удо
1914 год до 31 декемврий 1915 год
стоверение
Конкурентите трвбва напълно да
Приблизителна стойност ь 25,000 л.
се _ъобразятъ съ ч ., 11 о гъ Закоча зг
Зало1ъ 2500 ...ева въ банково удо ооществени предприятия
стоверение.
КМЕТС1BO I 0
КМЕТСТВОТО

ки т ъ р г о в е . '

Обявление № 5380 гр Варна, 21
мар.ъ 1914 год Обявява се на интересующите, че въ кметство го на 29-й
априлъ оТъ 10 до 11 часа пртзди объдъ
-ще се произведе търгъ съ. тайна кон
куренция, за отдаване на пръдлриемачъ чисгение>о на града за пртззь
IQl't — 1916 годиниа
Гюиблизигетнз стойчосгь 72030 i
ГсДИШИО,
if
3<t шгъ

сювЬреиие

,

. . i

3600 тева въ оанково \ ю КМЕ1С1 ВОТ О

-Обявление № 4807 гр гЪо.т :-.
vnprb 1914 гот Об?1"?в> се ь? ч.тереcyiot'ujгтЬ> с°, че въ к м е . а з о . с ш 2 '
апри'. ь r . i , въ 4 часа с.ьдъ об! щ и е
се произведе търгъ съ явна,..чон.<>рег-'
ция за'отдаване н^ пртздприемачъ сб-'
"щинскитЬ чиаилни, г.аишьч и коля за
"чис.ене^ отхожниттз д поний in 'ями въ
фада за вррле_ отъ деиьтъ- на сключ
ване договора до 31 декември 1915 i !
Първоначалната наемна цъна- за;
година е 1000 лева.
]

Уо 6596 . р Варна, 18
Об; влепи-j К^
априлъ i9sl юдин. Обиеявт се, чедзъ
•cft'ercTBOiu на 5 л tit i г огъ 3 до 4
Часа елвдъ еб!дъ ivi 'е произведе вто
ри търгъ съ T.aiPc кейк pj'4{Hf за до
ставка на 2000 Kip ч*. ч\Г > )в^ шс~.о,
1000 к'р М31ЧИ..Н0 !\нсло З \ зиме, 1000
кгр MaiiivHt^ г, а;ло за т. с у 500 п р
.ас^о за ълклюмашин^, 'VKIHH з i оиИ'чек т а ^лек <~р;нес»-а ценг^" а
Приблиз/"^-;ча u >" J.O_T iQOO .з
З а м г ь 200 .ева въ 6а. ково \до;ос ,в4зпе ия
. КМЕ1СТВОГС

Обявление № 651/ ip ВарЛа. 1/
апр^.ъ iv14 iut\ Ол.ьчва • е на Ип.ер^L\ ищигъ^, с, .е аь K.ietCi30 4 o, ла 2!ма,. о.ъ J до 4 чт a t iй^ъ об&дь, ще
се произг_де тъо ъ съ - и i ! чно/ренЦия, за иа-лрават... \" Is in е <я oo^o^ioвад пъ 7.*. очб. за i.p съ^днь'}рапие съ
главния то (опроводъ ч t\""A '-ти го оть
0бн11ии.а

НЗВОрИ

ьЬ

З е г ь . 1 а С 1 0 - 1Г С

Елечь 3 1 }'се.1ичен'ис ц 1Ш; и вода . ч
гр Зтр^а
Приблиз т е ! етонность 1бс00 г.з
Залогъ Ъ ьа с т о — 8 ^ лева въ ("ли- . Залотъ за правоучастие. вь -търга-3 киво удоч-грзорспие
,,
,t
е 100 лева
* ,
KoHivipcn п, 1ъ 1 ръб с д? ( с ^ъо« раг
/$*'„Конкурентите, трЪбва напълно да зчватъ . апъ чю съ чп 11 отъ заг.ола
.^.ЯЪоЗразявагъ^съ ' , л 1 1 огъ закона, за, общественнмтъ пръдпекятия
^fr ^ощгственить првдпричтия
ОТО,
1... ГР.О
КМЕТСТВО ГО J

Търговска Пе^лхгйшт — БдрнЛ'

