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Пари, писма и всичко зз вЬстннка да се ираuia до Град. Общин. Управление въ гр. Варна.
З а обявления се плаща на дума:
I
страница
5 ст.
За
За II страница
3 ст.
За III и IV страница
3 ст.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

.

СвЪдения

за станалите раждания, -женидби и'умирания въ Варненската градска община
прЪзъ месецъ Май 1914 год.
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Въ умиранията, възрасть" 81 години нагоре има записана една жена,
Велика Ангелова родена отъ гр. Охридъ, починала на 103 год.
Статистикъ: Поповъ. -

Общински заповеди.
Заповедь № 365. Варна, 27 май
1914 година. Като взехъ предъ видъ
бюджета на поверената ми община за
1914 година, утвърденъ съ постановле
ние на г-на.министра на вътрешните
работи подъ № 1743 отъ 24 того, съ

общено на г-на Варненски окръженъ
управитель съ предписание на същото
министерство Ш 1744 отъ същата да,та, изпратено на общината отъ Вар
ненския окръженъ управитель съ пис
мо № 805 отъ 26 того, вх. № 14219/
1914 година, и предъ видъ направени/ге' промени въ същия бюджетъ. на
личния съставъ при общината,
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ЗАПОВЪДВАМЪ:
1. Превежда се, поради закриване
длъжностьта му старшия писарь Хрис
то Никифоровъ за писарь — протоколистъ при секретарията съ предвиде
ната въ бюджета заплата.
2. Уволнява се писаря при адми
нистративното отделение Никола Юрданов< поради закриване длъжность
та му.
3. Повишаватъ се заплатите на
призовкаря Руси Вичевъ и на разсилните: Трифонъ Ивановъ, Дончо Теневъ,
Димитръ Янакевъ и Апостолъ Ставревъ съ предвидените по бюджета за
плати.
4. Уволняватъ се писарите въ ста
тическото отделение: Димитръ Павловски, Никола Първановъ и Георги-Юрдановъ, поради закриване длъжности
те имъ.
5." Увеличава се заплатата на разсилния при финансовото отделение Дазаръ Глушковъ съ предвиденета въ
бюджета заплата.
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6. Преименова се монтьоръ-шлосара при водопроводното отделение Са
ва А. Коларовъ за главенъ монтьоръ
въ същото отделение съ 2400 лева го
дишна заплата.
7. Превежда се файтонджията отъ
водопроводното отделение Янко Кир-"
чевъ на същата длъжность въ кана
лизационното отделение, съ 960 лева
годишна заплата.
8. Надзирателите отъ канализа
ционното отделение: Паскалъ Кожухаровъ и Симеонъ Колевъ оставатъ за
такива въ същото отделение „съ по
1500 лева годишна-заплата.
9. Превежда се времененъ надзиратель въ к#налИзационото отделение
Иванъ Лазаровъ за постояненъ такъвъ
при същото отделение съ 1200 лв. го
дишна заплата.
Въ регулационото отд/ъление.

1. Увеличаватъ се заплатите на
инженеръ—землемера при регулацион
ното отделение Никола Стефановъ на
5400 лева годишно, а заплатата на геометра при същото отделение Тодоръ
Въ нанализщионо и водопроводно отдгьления.
Бракаловъ се увеличава на 3600 лева
1. Намалява се заплатата на глав годишно.
ния инженеръ по канализацията Петръ
Уволняватъ се, поради закриване
Бончевъ на 8100 лева годишно.
на длъжностите имъ: нивелаторите при
2. Намалява се заплатата на на- регулационото отделение Георги Почалникъ—инженера на водопроводното повъ и Димитръ Ив. Обрешковъ.
отделение Д. А. Марчевъ на 6600 лева
4. Повишава се въ длъжностьта
годишно.
чертежникъ при регулационото отде
3. Превежда се кондуктора отъ во ление съ 1800 лева годишна заплата,
допроводното отделение Иванъ Митевъ кописта при същото отделение Георги
на същата длъжность въ канализаци Самсаровъ.
онното отделение съ 3000 лева годиш
5. Назначава се варненския жина заплата, когато се поправи отъ съ тель Христо Вълчевъ за деловодитоль
вета допуснатата грешка въ бюджета. въ регулационото отделение съ 1800
4. Превежда се чертежника отъ лева годишна заплата и се команди
водопроводното отделение Иванъ М. рова временно на работа въ статисти
Балкановъ за такъвъ въ канйлизационо- ческото отделение.
то отделение съ предвидената аъ бюд
Въ техническото отд/ъление.
жета заплата. '
5. Превеждатъ се, надзирателите
1, Намалява се заплатата на наотъ водопроводното отделение: Георги чалникъ инженера, на техническото от
Даскаловъ и Георги Христовъ аа та деление Ст. К. Саламуровъ на 6600
кива въ канализационото отделение, лева годишно,
съ заплатата, която еж получавали дб
2. Уволнява помощникъ надзира
сега,
теля на газовото осветление Никола
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3. Увеличава се заплатата на-май
Илиевъ, поради закриване длъжностьта му.
сторъ—коларя при пожарната команда
Христо Т. Сивковъ отъ 960 лева на
Въ лозарното отдгъление.
1200 лева годишно.
1. Увеличава се заплатата на пи
Въ санитарното отдгъление:
саря при лозарното отделение Димитръ
1. Увеличава се заплатата на стар
Пеневъ отъ 1080 въ 1200 лева годишно.
шия общински лекарь д-ръ Ив. ФараВъ архитектурното отдгъление.
шевъ отъ 4800- на 540Q лева годишно;
2. Увеличава се заплатата на пи
1. Намалява се заплатата на град
саря
при санитарното отделение Кръс
ския архитектъ Ангелъ С. Леонкиевъ
тю
Юрдановъ
отъ 960 на 1200 лева
на 6600 лева годишно.
годишно.
'
2. Увеличава се заплатата на де
3. Увеличава се" заплатата на лаловодителя въ архитектурното отделе
ние Жечо Атанасовъ отъ 1200 на 1440 боранта въ общинската аптека Петръ
Недановъ отъ 1200 на .1440 лева го
лева годишно, * •
3. Уволнява се чертежника въ ар дишно.
хитектурното отделение Ар. Минчевъ,
Въ елентричесното отдгъление:
поради закриване, длъжностьта му. •
1. Увеличава се заплатата на на4. Назначава се на место вакант
но варненския житель' Минко Д. Ико- чалникъ-електроинженера Л. Чакаловъ
номовъ за технически надзиратель въ отъ 6000 на 6600 лева годишно;
2. Кондукторъ електротехника Д.
архитектурното отделение съ 1080 го
Ионковъ се преименова въ електротехдишна заплата.
никъ-помощникъ на началника съ 4200
Въ тцтната борса.
лева годишна заплата;
3. Надзирателя М. Марковъ се пре
1. Увеличава се заплатата при об
щинската житна борса Филипъ Ц. Те- именова въ чиновникъ по клиентите,
павичаровъ отъ 1200 на 1800 лева го съ заплата която е получавалъ до сега.
дишно.
. ,
4. Досегашния деловодитель при
същото отделение Живко Симеоновъ
Въ гореното отдгъление.
се преименова писарь при отделението
съ
заплатата, която е получавалъ до
1. Увеличава се заплатата на град
сега;
ско общинския лесничей Петко Гуневъ
' 5. Превежда се фигуранта при еотъ 3600 на 4200 лева годишно.
лектрическото отделение В. Коларовъ
Въ ветеринарното отдгъление^
за разсиленъ при същото отделение
1. Увеличава се заплатата на на съ 960 лева годишна заплата, а запла
дзирателя при общинската скотобойна тите на фигурантите при същото от
х. Димитръ х. Василевъ отъ 960 на деление Марко Мариновъ и Димитръ
Петровъ се увеличаватъ отъ 900 на
1200 лева годишно.
960 лева годишно.
Въ потарната номанда:
Превежданията, повишенията, увол
1. Превежда се, поради закриване ненията и назначенията, които ce'npaдлъжностьта му, каруцаря при пожар вятъ съ настоящата ми заповедь, да се
ната команда Ахмедъ х. Мехмедовъ за считатъ отъ 1, юний т. г.
По единъ преписъ отъ настоящата
дамджия при същата команда на мес
ми
заповедь
да се изпрати на всички
то вакантно съ 720 лева годишно; •
г-да
началници
на отделения при по
2. Увеличава се заплатата на поверената
ми
община
за сведение и
мощникъ майсторъ железаря при по
точно
изпълнение,
а
единъ
преписъ да
жарната команда* Полонъ Димовъ отъ
се
изпрати
на
г-на
Варненски
окръ960 лева на 1200 лева годишно;
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женъ управитель за сведение.
Кметъ (под) Ал Василиевъ.
Втзрно,
Секретарь! Ив Костовъ
Заповедь № 357. Варна, 24 май
1914 година Като взехъ прЪдъ видъ
рапорта на г-на контрольора отъ днеш
на дата подъ № 204,-съ-който ми до
кладва:
Че сегашното разпределение на
работата на общинските финансови агенти не отговаря на целите, които се
преследватъ съ назначението имъ,—съ
бирането на голема часть отъ общин
ските приходи не върви успешно и пра
вилно тъй като ттзмъ съ предавани
за събиране списъци и постановления
за всички видове такси," налози и глоби,
и за всичките градски махали и части
безразборно, пъкъ и самата имъ работа
не била разпределена съразмерно и
целесъобразно;
Че за да може въ бъдаще техната
(на финансовите агенти) работа и деятелность да се урегулира по правилно
и по начинъ, щото да може да се сле
ди и контролира по-добре и по-лесно,
ч
а най-главно, за да може събирането
на общинските приходи да върви подобре и по-успешно,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
Събирането на разните видове об
щински приходи да става по следния
начинъ:
1. Чрезъ помощникъ бирника Йов
чо Савовъ ще се събира:
а) такси за ползуване отъ ката
фалки за погребение, отъ дизенфекционната машина, отъ стерелизатора и
пр. — § 1 п 1,
б) стойностьта на продаденъ материалъ и др. движими имоти — § 1
п. 3;
в) наеми отъ общински места, ли
вади, ниви и пр. — § 2 п. 2;
г) приходи отъ общински гори,
(таксите отъ паша и отъ камъни ка
риери отъ общинската гора ще събира
- лесничея), — § 2 п. 3;
д) такси за паша въ градската
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мера — § 2 п. 6;
е) такси отъ магазинажъ — §2 п, 7;
ж) приходи отъ градската болница
и амбулатории — § 2 п. 9;
з) приходъ отъ продажба общин
ски официални издания, вестникъ, пра
вилници и др. § 8; •
и) 40% общинска връхнина върху
чиновническите заплати — 10 п. 6;
к) 2% върху стойностьта 'на пуб
личните продажби — § 23 п. 1;
л) 2% върху стойностьта на отчуждаеми имоти по покупко^продажби,
или, отчуждени за обществена полза
— § 23 п. 2;
м) бадарщина — § 25";
н) такси отъ позволителни за по
стройки и поправки сгради—§ 26 л""а";
о) такси за планове за електри
чески инсталации — § 26 п "6";
п) такси за удостоверения, свиде
телства, преписи и пр. ,—- § 27;
р) епизоотическа връхнина — § 31;
. с) такси за направа и поправка во
допроводни о т ъ продажба водомери
— § 32 п 2 "а";
т) такси отъ наемъ и продажба на
електромери -г § 32 п. 2 "б";
у) вносове срещу направени раз
ходи за сметка на частни лица —з §
32 п 3; и.
ф) такси отъ частни електрически
инсталации — § 32 п. 4;
Дежурния финансовъ агентъ ще е
задълженъ да помага на помощникъ
бирника при събиране"на некои отъ
гореотбележените приходи, когато и
колчемъ му е необходима такава помощь.
За невнесените или закъснели внос
ки по некои отъ гореозначените при
ходи, своевременно ще се предаватъ
списъците на финансовите агенти за
преследване на неизправните платци
по принудителенъ редъ
2. На финансовия агентъ Сидеръ
Атанасовъ, който ще се зове I финан
совъ агентъ, се възлага събирането на
кантаринината и кринината до когато
стане търгъ и се възложатъ и отстъпятъ на откупчикъ, следъ което ще
му бъде възложена друга работа.
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«, 3. На финансовия агентъ И. Кожухаровъ, който ще се зове 11 финансовъ
агентъ се възлага събирането:
а) абонаментъ за вода;
б) налогъ 3% върху стойностьта
на незастроени места;
в) глоби по пбстановления и запо
веди -7 въ I и 11 градски у-ци.
4. На финансовия агентъ Атанасъ
Коларовъ, който ще се зове Ш финан
совъ агентъ, се възлага събирането на
същите — означени въ по-горния п.
3 — абонаментъ, налогъ и глоби, както
и събирането такси отъ публичните и
освЪнъ това, събирането на всички берии и глоби по искане и за сметка на
други общини;
* 5. На финансовия агентъ Теохари
Харчевъ, който ще се зове IV* финан
совъ агентъ, се възлага събирането на
същите — означени въ п. 3 — абона
ментъ, налози и глоби въ IV градски
участъкъ.
6. На финансовия агентъ Ст. Кулековъ, който ще се зове V финан
совъ агенгъ, се възлага събирането на
абонаменти за вода, налогъ 3% и гло
би по постановления и заповеди въ V
градски участъкъ, както, и такси отъ
продажба на цветя и овощни дръвчета
въ приморската градина.
7. На финансовия агентъ времененъ — Христо Илчевъ се възлага съ
бирането на текущи такси и недобори
отъ «сметь» и «надписи» въ I, II и III
градски участъци. Такси отъ кола, фай
тони и др., както и даване съдействие
на откупчика П. Константиновъ по съ
биране «сергийно право» за миналата
1913 година.
8. На временния финансовъ агентъ
Ст. Славовъ се възлага също събира
нето такси текущи и за изтеклите го
дини отъ «сметь» и-«надписи» въ IV
и V градски участъци, както и даване
съдействие на откупчика Вл. Явашчиевъ по събиране такси за сметъ отъ
1913 година.
9. На времения финансовъ агентъ
Атанасъ К. Поповъ остава събирането
на кринина и кантаринина въ житна
та борса до. отстъпването имъ на от-
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купчикъ.
ПрЪдлагамъ на финансовите аген
ти веднага да турятъ въ редъ и в ъ и з вестность сметките си, както и спи
съците на предадените имъ за съби
ране такси, налози и глоби; да се предадатъ всецело на работа по службата
си, при изпълнението на която, без
спорно требва да бъдатъ внимателни
и точни, а въ отношенията си спремо
гражданите — твърде коректни, стро
ги къмъ неизправните, но вежливи и
справедливи къмъ всички.
На г. г. общинския контрольоръ и
бирникъ вменява въ дългъ строго да
контролиратъ дейностьта на финансо
вите агенти и за всека техна немарливость или нередовность по службата
веднага да ми долагатъ за вземане свое
временно мерки срещу провинилите се.
Преписъ отъ тая ми заповедь да
се съобщи на всички чиновници въ фи
нансовото отделение при повереното
ми управление и да се изпрати за све
дение на г-на варненски окръженъ управитель.
Кметъ (подп). Ал.-Василиевъ.
Заповедь № ^314. Варна, 8 май
1914 година. Понеже произведения на
31 януари т. г. търгъ за отдаване подъ
наемъ некои касапски* дюгени въ ха
лите на II и III участъци е утвърдено
още на 22 априлъ т. г. върху г^нъ Дойчо Мухлевъ, дюгенъ № 10 въ халите
на II у-къ и върху г-нъ Георги Д. Мух
левъ дюгенъ № 4 въ халите "на III у-къ,
за което съ писма отъ 24 априлъ т.
г. подъ № № 6837 и 6836 имъ е съ
общено, като същевременно съ пока
нени да се явятъ въ общината въ шестдневенъ срокъ и сключатъ* нужните
договори и понеже въпреки тези по
кани и до сега не съ се явили'да склю
чатъ договорите, следва, че тъ съ се
отказали отъ дюгените, съгласно чл.
4 отъ поемните условия и_ рапорта на
г-на общинския юрисконсултъ подъ №
92 отъ 2 того,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
Да се конфискуватъ въ полза на
общината залозите на горните' г. г.
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Дойчо и Георги Д. Мухлеви депозирани
въ банково удостоверение подъ № 30
отъ 1914 година на сума 150 лева на
Дойчо Мухлевъ и удостоверение № 28/
1914 г. на сума 50 лева на г-нъ Г. Д.
Мухлевъ, които суми да се изтеглягь
отъ Българската народна банка, вар
ненски клонъ, и се внесатъ на приходъ въ общинската каса, а следъ то
ва да се произведатъ нови търгове за
същите дюгени и за сметка- на съ
щите г. г. Георги Д. Мухлевъ и Дойчо
Д. Мухлевъ, съгласно чл. 4 отъ поемните условия.
По единъ преписъ отъ настояща
та ми заповЪдъ да имъ се връчи сре
щу подписъ на знание, а единъ'. пре
писъ се^ изпрати на г-на Варненски окръженъ управитель за сведение.
Кметъ: Ал. Василиевъ.
' Заповедь №-348. Варна, 19 май
1914 година. На основание рапорта на
r-на общинския юрисконсултъ подъ №
103 отъ 13 того, отменявамъ заповедьта» си подъ № 314 отъ 8 того само по
отношение на Георги Мухлевъ, понеже
споредъ същия рагюргь Георги Мух
левъ е сключилъ нужния договоръ и
внесълъ половината наемъ въ предпла
та, а по отношение" на Дойчо Мухлевъ
остава въ сила.
Кметъ: Ал. Василиевъ.
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Конкурентите требва да се съо-*
бразяватъ напълно съ чл. 11 отъ за
кона за обществените предприятия.

КМЕТСТВОТО.

Обявление № 9388 гр. Варна, 29
май 1914 год. Обявява се, че въ кмет
ството на 7 юли т. г. отъ 3 до 4 часа
следъ обедъ ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция за' доставката
на 3000 килограма гола медна жица,
отъ които: 800 кгр. — 6 мм.; 1200 кгр.
— 10 мм. и ЮОО кгр. — 35 мм., нужни
за подържане електроразпределител
ната мрежа.
Приблизителна стойность 9000 лв.
Залогъ 5% — 450 лв. въ банково
удостоверение.
..
/
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 9364/гр. Варна, 29
май 1914 г. Варненското Градско Общ.
Управление известява, на интересую- '
щите се, че на 12, 13 и 14 юни 1914
год. въ 9 часа предъ обедъ на площада
предъ църквата «Успение Пресв. Бо.городица» съгласно чл. 142 отъ Закона
за настойничеството ще се произведе
публиченъ" търгъ за продажбата на
движимите имоти,- останали отъ по
койния руски монахъ Поликарпъ.
Желающите да купятъ тия вещи,
могатъ да се явятъ въ определения
день и часъ и да наддаватъ.
п. Кметъ: А. Д. ДАНЧЕВЪ.
Настойникъ: М. И. БОРОШОВИЧЪ.
Общински т ъ р г о в е .
Обявление № 7263 гр. Варна 29
априлъ 1914 година. Обявява се на инВА^НЕН^ГРАД.рБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ. тересующите, че въ кметството на 7
юни т. г. отъ 3 да 4 часа следъ обедъ
^ Обявление № 9161 гр. Варна, 27 ще хе произведе търгъ съ тайна кон
май 1914 год. Обявява се, че въ кмет куренция*, за отдаване на предприе
ството на 12 юни т. г. отъ 10 до 11 мачи чистението на града за презъ
часа пр. обедъ ще се произведе търгъ 1914—1916 години.
(втори пъть) съ тайна конкуренция,
^ Приблизителна "стойность 90000
за направата на Еленския водопроводенълева годишно.
клонъ, за пригъединяване съ главния
Залогъ 50/° годишно или за 3 го
водопроводъ на сханатите отъ общи дини 12000 лева въ банково удостове
ната извори въ землището на с. Елечъ рение.
за увеличение пивката вода на гр. Варна.
•
,
КМЕТСТВОТО.
Приблизителна стойность 16500 лв.
- Залогъ 5% — 825 лв. въ банково
Обявление № 7397 гр. Варна.1 май
удостоверение. "
1914 година. Обявява се на интересу-
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ющите, че въ кметството на 9 юний
отъ 3—4 часа слЪдъ обедъ ще се про
изведе търгъ (4 пъть) съ тайна кон
куренция, за отдаване на пр^дприемачъ
доставката на разни общински" канце
ларски принадлежности, за презъ те
кущата 1914 година>
Приблизителна стойность 5000 лв.
Залогъ 250 лева въ банково удос
товерение.
КМЕТСТВОТО.

Стр. 7

презъ време на войната .съ избегали
отъ новоприсъединените къмъ Сърбия
и Гърция територии и съ се настани
ли въ Царството, има мнозина, които
подаватъ до това министерство заяв
ления, съ ходатайство да се изисква
позволение за семействата имъ, оста
нали въ казаните територии, да дойдатъ при техъ въ България, м-вото на
Външните Работи и Изповеданията,
предъ видъ на това, че чл. 4 отъ до
говора сключенъ въ Цариградъ на 1/14
Обявление № 7396 гр. Варна 1 май мартъ т. г. между Сърбия и Турция и
1914 година. Обявява се на интересу- чл. чл. 4 и 6 отъ договора между Гър
ющите, че въ кметството на 9 юний ция и Турция, сключенъ на 1/14 ноем
т. г. отъ 10—11 часа преди обедъ ще ври 1913 год. отнематъ на Царското
се произзеде търгъ, съ тайна конку правителство възможностьта да изиска
ренция, за отдаване на предприемачъ по дипломатически редъ възвръщането
доставката на нуждно количество об на всички тия българи въ Царството.
лекла и обУща за общинските служа Ви моли, Господине Управителю, да
щи презъ текущата 1914 година.
разпоредите да се разгласи между
• Приблизителна стойность 7600 лв: всички бежанци отъ въпросните тери
Залогъ 200 лева въ банково удос тории, заинтересувани въ .случая (ако
товерение.
такива бежанци се намиратъ въ окръ
Конкурентите трбева да се съоб- га Ви) следното съдържание на каза
разяватъ напълно съ чл. 11 отъ зако ните членове: отъ сръбско-турския дона за общественните предприятия.
говоръ за мира: г
' КМЕТСТВОТО.
«Чл. 4. Лицата, живущи въ отстъ
пените на Сърбия територии ще станатъ сръбски поданици. Те съ свобод
F А 3 НИ
ни да оптиратъ за отоманско поданство
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ посредствомъ една писмена декларация,
отправена до компетентните сръбски
власти въ тригодишенъ срокъ отъ под
Обявление № 9064 гр. Варна, 24 писването на настоящия договоръ (1/14
май 1914 год. Варнен. град. общ. уп мартъ 1914 год.); тази декларация ще
равление обявява, че тазигодишната се зарегиструва отъ отоманските кон
върховна проверочна на наборите ко сулства. Въ странство тя требва да
мисия ще заседава въ Видинския окръгъ, 1 бъде подадена до сръбските консул
както • следва: въ Ломъ 1, 2'и 3, въ ства и зарегиструвана отъ отомански
Видинъ 8, 9 и 10, въ Кула 11, 12 и 13 те консулства. Упражняването .това
и въ Белоградчикъ 15, 16 и 17 юний право на опция влече пренасянето ме
включително. стожителствата на заинтересуваните
КМЕТСТВОТО. вънъ отъ пределите на Сърбия.
Опцията ще бъде индивидуална
МИНИСТЕРСТВО
бързо-преписъ.
(ще
се
заявява по отделно за всеко лице).
ла
Окръжно.
Лицата, които поради упражнение
Външните Работи и
Изповеданията
то си правото на опция-се принужда№ 1281
До господа
ватъ да пренесатъ местожителството
9 май 1914 год.
Окржжните Управители". си, ще иматъ правото да изнесатъ
гр. София.
движимите си имоти, безъ да плащатъ
Тъй като между българите, които каквито, и да било износни такси и
(
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мита. Що се отнася до недвижимите имъ е съществувало преди гръцката оку
имоти, отъ каквато категория и да съ, пация.
Никой не може да бъде лишенъ
. ще иматъ правото да ги запазятъ и да
отъ
своя имотъ — изцело или отчасти, j
ги управляватъ чрезъ трети лица».
направо
или косвено — освенъ за дър- \
Отъ^гръцко-турския договоръ: чл. 4
жавна
и
обществена
полза, следъ като
Лицата живущи въ ония територии на
4
тя
бъде
надлежно
констатирана
и като
отоманската империя, които минаватъ
v
подъ владелчествота на Гърция, ще се даде справедливо и предварително
станатъ гръцки поданици. Те съ сво обезщетение.»
Следователно царското правител
бодни да оптиратъ за отоманско подан
ство, посредствомъ една декларация до ство не може да застъпва интересите \
компетентната гръц.<а власть, въ три- на ония българи отъ присъединените
' ~~" годишенъ срокъ отъ подписването на къмъ Сърбия и Гърция територии, **
настоящия договоръ (1/14 ноември 1913 които до войната съ били турски по
год); тази декларация ще се зареги- даници; но самите те съ свободни да s
строва отъ отоманските императорски оптиратъ за турско поданство, като '
консулства. Въ странство тя требва направятъ нуждните за това заявления ,
да бъде подадена до гръцките консул съгласно горните текстове, и следъ
ства и зарегистрована отъ отоманските това да минатъ направо въ България. „д
консулства. Упражняването това право (подп.) и. д. Главенъ секретарь,
Пълномощ. министръ: Мишевъ. <
~ на опция влече пренасянето местожи
Въ преписъ на Г-на Варнен. Град.
телствата на заинтересованите вънъ'
отъ пределите .на Гърция. Лицата, Общ. Кметъ, съ молба за разгласяване.
които пръзъ течението на този срокъ
гр. Варна, 21 май 1914 г^
(3 год.) съ се преселили въ отоман
и. д. Градоначалникъ: А. Балджиевъ.
ската, империя или въ странство и съ
Секретарь: Г. Христовъ.
установили тамъ своето местожител
. Обявление № 9811 гр. Варна 5 ю-__
ство,, оставатъ отомански поданици.
Те ще се ползуватъ съ правото да юния 1914 г. Длъжностьта помощникъ
изнесатъ движимите си имоти безъ да Архитектъ въ Архитектурното отде
плащатъ каквито и да било такси и ми ление при общината, съ годишни за
та. Опцията ще бъде индивидуална (ще плата 5400 лева, за Архитектъ или Инсе заявява по отделно за встжо лице). женеръ отъ I категория, е вакантна. Желающите да заематъ тази длъжЧл. 6. Жителите на отстъпените
ность
требва да подадътъ заявления съ
територии, които, съобразявайки се съ
"документите
си до 20-й юний т. г.
постановленията на чл. 4 отъ настоя
п. Кметъ: А. Д. Данчевъ.
щия договоръ и запазвайки своето ото
Гр.
архитектъ:
А. С Леонкевъ.
манско поданство съ се преселили въ
Турция или въ странство, или които
Варненски Граждани!
съ се настанили тамъ на постоянно
местожителство, ще си останатъ гос
" Пазете чистота на града и
подари на недвижимите имоти, находящи се въ въпросните територии, съ не обръщайте улиците на мес
право да ги* даватъ подъ наемъ, или то, гдето се изхвърля сагЪтъ и '
да ги «управляватъ чрезъ трети лица.
Правота , на *, недвижима собственость помии.
Пазете общинските, държав
(градска или, селска), основано на кре
постни актове, издадени отъ отоман ни и частни имоти, като своите.
ската държава, или просто на турскигте законнололожения, се признаватъ Предупреждавате децата да
отъ гръцкото правителство -въ отстъ не чупятъ и делатъ дърветата
пените територии, - когато това право въ градините и по- тротоарите.-

