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ДЪНАТА НА ВЪСТНИКА Е
винаги предплатено
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'/г година
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Единъ брой 5 стотинки.

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

ПЗДАВЛ ВАРНЕНСКОТО О Б Щ И Н С К О УПРАВЛЕНИЕ

Варненски Граждани!
Пазете чистота на града и
не обръщайте улиците на мес
то, гдето се изхвърля сметь и
помии.
Пазете общинските, държав
ни п частни ИМОТИ, като своите.
Предупреждавайте децата да
не чупятъ и делатъ дървената
въ градините и но тротоарите.
Общинска хроника.
Протоколъ № 56 отъ 10 май: 1)
Изказа се мнение, щото извършения
на 8 май търгъ за отдаване подъ наемъ бюфета въ общ. приморска гради
на »Санъ-Стефанска България« за вре
ме отъ 11.1914 година до 31.Х11.1916
година да се утвърди върху Василъ Хр.
Поповъ отъ Варна за 7748 лева годишенъ наемъ или за трите години 23244
лева. Следъ изпращането на тържна
та преписка за надлежно утвърждение
да се моли телеграфически министер
ството да утвърди по-скоро търга, а
до тсгава 'бюфета да бъде предаденъ
на наемателя- Поповъ; 2) Разрешава се
да, се направи. електрическа инстала
ция въ бюфета и терасата на общин
ската приморска градина чрезъ търгъ
по доброволно съгласие, за която цъль

да се разходватъ до 1200 лева; 3) Изказ
ва мнение щото извършения на 5 май
търгъ за отдаване на предприемачъ
доставката на 2000 к-о цилиндрово мас
ло, 1000 кил. машинно масло за зиме,
1000 кил. машинно масло за лете и
500 кгр. масло за динамо-машина нуж
ни за" общинската електрическа цен
трала да се утвърди върху Савовъ &
Маневъ за цъна съ 33% подъ девиза
или изобщо за сумата 2680 лева; 4)
Извършения на 5 май търгъ за продаж
бата на около 7000 стари местни керамиди отъ събореното здание на тур
ското мюфтийство се утвърди върху
Христо Леондиевъза цена по 22'65 ле
ва хилядата, макаръ че при тоя търгъ
е добита по-низка цена отъ цената
при първия търгъ, понеже разликата
не е твърде чувствителна и защото
керамидите съ стари, пренасянето имъ
ще струва пари и ще се изпочупятъ;
5) Разреши се на общинския лъсничей да се отпустнатъ въ авансъ 1000
лева, за да продължи прочистването и
прореждането на общинската гора, под
готвянето места за разсадници, наба
вяне на разни култури и инструменти
и други. 6) Извършения на 3 май търгъ
за отдаване подъ наемъ общинските
дюгенчета № 1 (отъ Л"П група) и № №
11, 16*и 25 отъ групата на 28-ехъ дю
генчета за време отъ сключването на
договора до 31.Xfl. 1916 да се утвърди
както следва:
1) Дюкенчето подъ № 1 да се у-
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твърди върцу Никифоръ Златиновъ за
126 лева годишенъ наемъ;
2) Дюкенче № 11 да се утвърди
върху Спасъ Пеевт*за 125 лева годи
шенъ наемъ;
3) Дюгенче №.16 да се утвърди
върху същия Спасъ Пеевъ за 121 лева
годишенъ наемъ;
4) Дюгенче № 25 да се утвърди
върху Йванъ Димитровъ за 56 лева го
дишенъ наемъ;
7) Удобрява се протокола отъ 7
май 1914 год, на комисията, като от
лага ремонта на баните за следъ
свършването на банния сезонъ;
8) Да се заведе прЪдъ надлежния
съдъ гражданско дело противъ Тодоръ
Ташчиевъ отъ Варна за нарушено вла
дение или за собственость на праздното градско место находяще се на улица «Съборна» № 6, състояще се отъ
350 кв. м., като се иска и уничтожението на крепостния актъ подъ № 663
отъ 10 августъ 1910 година, издаденъ
на Тодоръ Ташчиевъ за същото место
отъ нотариуса при Варненския окръженъ съдъ и да се иска заповедь за
спиране постройката, която Т. Ташчи
евъ се готви да почне, до окончател
ното разрешение на спора и упълно
мощава кмета да заведе такова дело;
9) Разреши се на пом. кмета Ангелъ данчевъ още 15 дневенъ отпускъ
по болесть като продължение на раз
решения му по-рано 1 месеченъ от
пускъ по същата причина;
10) Разреши се на пом. кмета Г.
Серафимовъ единъ месеченъ4 отпускъ
по болезнени причини, считано отъ
деня на ползуването му.
11) По ходатайството на r-на кме
та съвета разреши на чиновника въ
отделението по водоснабдяването при
общината Иванъ М. Балкановъ двумесеченъ отпускъ по бол^сть» считанъ
Отъ 28 априлъ, която болйсть се уста
новява отъ п"р1дбтайеното му медицин*
Ско свидетелство.
Протоколг Ш §7 отъ . < май,
Г-нъ Кмета съобщи на съвета, Че бюд
жетопроекта на общината съ училищ
ния за 1914 год. еповърнатъ отъ Вар
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ненския окръженъ управитель за но
во разглеждане, съгласно постановле
нието на окръжната постоянна коми
сия отъ 8 того.
Като прочете това постановление
на постоянната комисия, г-нъ кмета
предложи и съвета възприе да обсъди
и се произнесе по отделно по всеко
искане съ това постановление изме
нение.и допълнение на бюджето-лроекта.
I. По първото искане," прихода по
§ 20 да се намали сумата отъ 120000
на 93,000 лева, колкото е контрактната
сума и добитата такава отъ общината
до 15 априлъ, съвета прие да се на
мали тая сума на 95,200 лева, понеже
общинския контрольоръ даде сведения,
че съгласно договора съ предприемача
за текущата година отъ кръвнина ще
се добиятъ 68550 лева, а отъ 1 януарий до 15 априлъ има събрано и има
за събиране 26650 лева.
II. По второ искане — къмъ § 24
въ разхода да се открие новъ пунктъ
подъ наименование: «5с/0 отъ редовни
те приходи на общината за правяне и
подържане общинските пътища и мос
тове, по който да се предвиди кредитъ
отъ 86958 лева, на основание пунктъ
2 на чл. 10 отъ закона за държавните
и общински пътища и решенията № №
37 и 38 отъ 14Х1913 год. на Варнен
ския окръженъ съветъ.
Следъ мненията изказани отъ г.
кмета и общинските съветници В. Поповъ и Д. Кондовъ и по предложение на
г. кмета съвета едногласно ръши: съвета
намираь че искането на постоянната
комисия да се предвиди въ т. г. бюджетъ сумата 86958 лева за направата
на общински пътища и подържанието
имъ е неоснователно, затова за тая
цель не предвижда никаква сума въ
бюджета си,
11L По искането на постоянната
комисия за измененията въ училищния
бюджетъ, съвета не прие да се напра*
вяп/тий изменения, а остана на ре*
uj@HH8fa ей каг^те» е* Предвидени cy*j
мйте по параграфите въ бюджето^про*
екта, понеже въпросите за които се
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касаятъ тия изменения съ обмислени
добре и,по техъ се е произнесълъ, а
особно по искането за предвиждане
сумата 4350 лева за училищенъ фондъ,
който ще служи за постройка на учи
лища, съвета намира, че този фондъ
нема значение за Варненската градска
община, нема да постигне цельта си,
когато общината е харчила и ще хар
чи сама за постройката на училища,
както ги и подържа съ бюджета си
възлизащъ на неколко стотинъ хиля
ди лева.
Въ свръзка съ горните изменения
докладва се рапорта на общинския контрольоръ отъ. 5 т. за намаление суми
те по некои § § и увеличението на
други, съ същите суми по прихода
и разхода на редовния бюджетъ и по
разхода на извънредния, поради нуж
дата. И съвета сле^ъ изслушване до
клада и обясненията* на общинския^ контрольоръ за исканите изменения и до
пълнения прие и реши тия изменения,
които се балансиратъ както следва:
По редовния приходъ увеличението
е 10200 лева, което се равнява съ увеличението на редовния разходъ въ
същия размеръ. Въ извънредния бюд
жетъ увеличението съ 7000 лева на §
36 п. 32, се покрива съ намалението
на п. п. 30, 31 и 34 на същия параграфъ.
Протоколъ № 58 отъ 30 май: 1)
Приема се отставката на Георги Ив.
Ноевъ отъ длъжностьта помощникъ
общински кметъ.
"Понеже се явява нужда да се из
бере другъ помощникъ кметъ на мес
тото на Ноева, съвета гласува спешность на тоя въпросъ и го постави въ
дневния редъ на тая извънредна сесия
за разрешение въ заседанието на 2
юний т. г.
-2) Молбата на- В. Хр. Поповъ отъ
27 май се остави безъ последствие. До
говора за наетия OTV. него общински
бюфетъ въ приморската градина «СанъСтефанска България» да бъде сключенъ
съгласно поемните условия, като се
смета наемния срокъ отъ 1 януарий
1914- година до 31 декември 1916 год.
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Изплащането на наета за 1914 год. да
стане по следующия начинъ: При под
писването на договора наемателя да
плати 1937 лева; следъ три месеца отъ,
тая дата да плати други 1937 лева; пъкъ
следъ три месеца да плати'други 1937
лева и следъ третото тримесечие да
да плати останалите- 1937 лева, като
не се изменяватъ' сроковете за из
плащането на наема за 1915 и за 1916
години.
Преди' утвърждението на настоя
щето решение, съвета разрешава да
се сключи договора и да се предаде
бюфета на наемателя Поповъ, понеже
сезона за използуването му настъпи;
3) Докладва се заявлението н,а Вар
ненския адвокатъ Зафиръ Ф. Зафировъ,
пълномощникъ на Аноним. Д-во «Бъл
гарска Корабостроителница» въ Варна,
при което като представлява 250 бе
зименни акции отъ № 251—500 вклю
чително на същото дружество—стойность на отстъпеното 200 декара град
ско место на това дружество, моли да
му се издаде нотариаленъ актъ.
Следъ станалите разисквания въ
съвета по този въпросъ, съвета реши:
Преди да се произнесе по молбата на
Анонимното Д-во «Българска Корабо
строителница» въ гр. Варна за снабдя
ването му съ нотариаленъ актъ за от
стъпеното му 200 декара градско мес
то край езерото за построяване на
корабостроителницата,'намира за нуждно да се отнесе до министерския съветъ съ молба да узнае постановление
то му за даване привилегия и призна
ване на специални облаги по закона за
построяване корабостроителница въ гр.
Варна, за тази ли фирма—Анонимно
то Д-во «Българска Корабостроителни
ца» въ гр. Варна се отнася и тя ли
ще строи корабостроителницата, к,ато
се моли министерския съветъ още, да
изпрати и преписъ отъ постановление
то си.
За същата фирма да се събератъ
сведения за положението и отъ минис
терството на железниците и приста
нищата, флота и портовото управле
ние въ гр. Варна, както да се запита
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и военното м-во'- и следъ като се получатъ тия сведения, заедно съ дела
та преписка и съ преписките за от
стъпените до сега градски места за
индустриални цели, да се проучи въ
проса отъ една комисия въ съставъ
общинските съветници: В. Поповъ, д-ръ
В. Карамихаловъ и Ал. Байчовъ и следъ
това, въпроса по 'техния докладъ да се
внесе за разрешение -въ съвета. .
4) Докладва се писмото отъ 20-ий
май на' Българската Генерална Банка
въ Варна касателно депозираните у
нея общински суми.
Следъ изслушване мнението на
общинския контрольоръ, че тия суми
съ разни депозити отъ предприемачи
и че споредъ правилника те требва да
бъдатъ вложени въ Българската Земледгзлческа банка на обикновена теку
ща сметка 2% лихва, съвета реши:
Разрешава да бъдатъ изтеглени
отъ Българската Генерална Банка вло
жените у нея на безсроченъ влогъ об
щински суми и да се внесатъ въ Бъл
гарската Земледелческа банка на оби
кновена* текуща сметка съ лихва 2%Теглянето на суми отъ последнята банка да става на части, споредъ
нуждата съ чекове, подписани отъ кме
та и контрольора на общината безъ
да е нуждно за всеки отделенъ слу
чай да се взема и отделно 'решение
на съвета.'
5) Докладва се протокола отъ 11
януари 1914 година на комисията по
проучване преписката на Георги Ив.
Ноевъ по въпроса за кръвнината, на
която е билъ откупчикъ презъ 1912 г.
Следъ "доклада и изказаните мне
ния между съветниците, съвета реши:
Разрешава да се заведе процесъ
срещу Георги Ив. Ноевъ за сумата
10,334» лева, съ която е останалъ неиздълженъ къмъ общината въ битностьта му откупчикъ на общинския- доходъ кръвнина презъ 1912 година и упълномощава г-на кмета да заведе тоя
процесъ, к а т о натоварва общинския
юрисконсултъ да приготви книжата за
завеждането му.
Дадени на гласуване второто и
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третото предложения на комисията из
ложени въ "протокола й да се държи •
общинския юрисконсултъ Г. Янтовски
отговоренъ за изгубени лихви до за
веждането на процеса поради бездей
ствието му по тоя въпросъ и да се
порицае поведението му като некорек
тно за гдето по случай писменото за
питване на съветника X. Страшимировъ въ съвета, Г. Янтовски заявилъ, •<
че преписката била забавена поради
обстоятелството, че била у ревизори
те, които ревизирали общинските де- ла, а това обстоятелство фактически
било неверно—паднаха.
Четвъртото предложение на ко- мисията да се задържа законна часть '
отъ заплатата на Ноева като помощ
никъ кметъ на общината срещу дъл
га му по тая преписка се остави безъ
разглеждане като безпредметно,* поне
же Георги Ноевъ не е вече помощникъ
кметъ на общината. "
>,
Общинските съветници: В. Поповъ, д-ръ Карамихаиловъ, В.-Сираковъ и К. •
Геновъ както и п. п. кмета А. Данчевъ
и Г.- Серафимовъ съ противъ завежда- ,!
нето на процеса.
6. Разрешава се на стария общин
ски лекарь д-ръ Фарашевъ да подаде
тъжба за възбуждане углавно преслед
ване, съгласно чл. 244 отъ наказател- >
ния законъ, противъ редактора на в.
«Варненски Новини» за нанесена *му
въ брой 389 на същия в-къ обида и .
клевета.,
Повдигнатъ инцидентно въпроса
отъ съветниците Карамихаиловъ и Р.
Василевъ, съвета възприе, че и всички
общински чиновници, които биватъ ос-кърбявани чрезъ печата по поводъ на •
изпълнение на служебните имъ обязаности, препоръчва се да даватъ подъ
съдъ оскърбителите.

Общински заповеди.
ЗаповЯдь № 409. Варна 7 юний
1914 год. Понеже препдриемача по из
работване плана на курортната часть,
съ заявлението си подъ Вх. № 13860

Б р . 23

Варненски Общински Вестппкъ

отъ 2 того се оплаква, че мнозина отъ
гражданите притежатели на лозя въ
тая часть не се съобразили съ обявле
нието ми № 11031 отъ 30 октомврий
1913 год., нито пъкъ съ изпълнили заповедьта ми № 14063, до като вместо
да запазят.. поставените бализи, тръ
бички за полигоновите точки, камъ
ните за полигоновите триангулачни и
осови точки, те напротивъ, умишленно съ ги вадели и понеже мнозина отъ
притежателите съ заключили даже вра
тите на оградените си лозя и не поз
волявали на кондуктора му да продъл
жава работата си, а некой даже съ
влизали въ пререкания съ тоя послед
ния и работниците му, умишленно съ
му правили спънки и уничтожавали пос
тавените знакове и тръби.
Като взехъ предъ видъ всичко то
ва, въ допълнение на обявлението ми
№ 11031 и заповедьта ми № 14063
отъ м. г. и за да не се срещатъ греш
ки въ стопанския регистъръ, неправил
но нанесени парцели и грешки въ гра
ниците на имотите и на основание
чл. 64 отъ закона за градските общини.
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собственниците въ чийто имотъ се намиратъ да се съставятъ актове за на
казание.
5). Изпълнението на настоящата
заповедь възлагамъ на лозарнотс от
деление и подведомственните му ор
гани.
6). Преписъ отъ настоящата за
поведь да се изпрати на г-на окр. управитель за сведение и се даде най ши
рока гласность изъ града за знание и
изпълнение.
Заповедь № 397. Варна, 5 юний
1914 год. Пръдъ видъ това, че отъ 1
до 3 часа следъ обедъ не става никак
ва продажба на меса' въ общинските
месопродавници, — време, кое го е не
обходимо и се иска за почивка отъ
месопродавците и техните слуги и по
неже часть отъ това време е нуждно
за почистване на тия месопродавници
отъ общинските чистачи, то, на осно
вание чл. 64 отъ закона за градските
общини,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
Отъ днесъ до второ разпорежда
не общинските месопродавници да се
отварятъ точно въ 4 ч. сутриньта и 3 ч.
следъ обедъ а да се затварятъ въ 1
часа и 7 часа следъ обедъ отъ общин
ския надзиратель и помощника му, кои
то само ще носятъ и пазятъ ключове
те на общинските месопродавници.
На нарушителите на тая ми за
поведь да се съставятъ актове за гло
ба и даването имъ подъ съдъ.
За изпълнението на настоящата
заповедь възлагамъ на санитарните агенти при общината и на администра
тивните власти. Преписъ отъ заповедьта да се из
прати на r-на Варненски Окръженъ
Управитель за знание.
Зам Кметъ: А. Д. Данчевъ
Град. Ветер.-Лекарь: Д-ръ Ив. Жековъ

' ЗАПОВЪДВАМЪ:
1). Всички притежатели на лозя
градини, бюфети, летни къщи и пр.
въ курортната часть въ най скоро вре
ме да ограничатъ съ колци на всека
чупка на имота имъ, като същевре
менно да поставятъ на видно место над
писи, на собствениците на имотите съ
№-ра и датата на крепостните актове
за собственность;
2). Да се пазятъ строго бализите,
тръбите за полигоновите точки, камъ
ните за триангулачните и осовите
точки и въобще всички знаци по сним
ката покрити съ земя въ видъ на могилки.
3). Да се дава най големо съдей
ствие на кондуктора по планоснеманието който ще се придружава отъ
общ. падаринъ;
ЗаповЯдь № 405. Варна, 6 юний
4). За неизпълнението на настоя
щата заловедь и повреждането или из 1914 год. На пазарния площадъ и изъ
важдането на горните палнзи, тръби, града по магазините, дюгенитъ и кръч
знаци и пр. на нарушителите или на мите се продаватъ съестни и питейни
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(вещества) продукти, които съ смесени
съ вещества, които не съ вредни за
здравето. Подобни вещества (продук
ти) се считатъ фалшифицирани чл. 10
отъ закона за санитарния н а д з о р ъ
върху хранителните и питейни вещес
тва и други общоупотребяеми въ жи
вота предмети. Често пъти се продаватъ смесени вещества (продукти) отъ
различни качества съ цель да се кон
курира въ цената и печели.
Наприлггзръ: 1) Смесватъ се разни
качества масла съ лой, червишъ или
кокосово масло и се продаватъ подъ
видъ на кравешко или свинско масло;
2) Смесватъ се различни видове и ка
чества растителни масла и се прода
ватъ подъ видъ на дървено масло; 3)
Смесватъ се различни качества спиртъ
съ джибровка, каленка или сливовица
и се продаватъ подъ видъ на една отъ
последните; 4) Смесватъ се вина отъ
различните качества и разводяватъ се
съ цель на печалба и намаление це
ната; 5) Смесватъ се различни качес
тва брашна, чукани пипери, оризи, зър
нени плодовеотъ различни качества и
6) Смесватъ се различни качества мле
ко или се прибавя захарь и вода. Всич
ки тези манипулации съ хранителните
и питейни вещества съ забранени отъ
законите, за това
ЗАПОВЪДВАМЪ:
1) Всички* хранителни и питейни
f
вещества да се продаватъ само подъ
техното истинско и действително на
звание и произхождение Дчл. 14 отъ
Закона за санитарния надзоръ върху
хранителните и питейни вещества и
други общоупотребяеми въ живота пред
мети);
2) Изкуствено приготвените или
подправени хранителни и питейни ве
щества требва да еж обявени съ плакарди-надписъ на магазина или на са
мото вещество, че е изкуствено (чл
15 отъ същия законъ);
3) Не се допуща смесването на
разни видове растителни и животин
ски масла (чл. 3 отъ правилника за
маслата). Всички масла требва да се
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продаватъ само чисти и да отговарятъ
на нормите по чл. чл. 7, 9, 9 и 10 отъ
правилника за санитарния надзоръ вър
ху маслата.
4) Всикчи смесени хранителни и
питейни вещества ще се считатъ фал
шифицирани, ще се конфискуватъ вед
нага и ще се продаватъ на пазарь за
въ полза на общинската каса.
Нарушителите на настоящата ми
заповедь се наказватъ съгласно чл.
чл. 23, 24, 25 отъ закона за санитар
ния надзоръ върху хранителните и
питейни вещества и други обще употребяеми въ живота предмети, съ затворъ
отъ 1—30 дни и. глоба до 300 лева и
по закона за марките.
Зам. Кметъ: А. Д. Данчевъ
Ст. Общ. Лекарь: Д-ръ Фарашовъ
• ЗаповЯдь № 414.' Варна 9 юний
1914 год. Като взехъ предъ видъ: 1.
Нееднократните устни оплаквания на
мнозина граждани-лозари, че откупчика на общинския налогъ »Бачъ« непра
вилно и въпреки ясните положения на
специалните поемни условия е събиралъ налогъ »Бачъ« и за внисаните въ
града отъ гражданите-лозари плодове
и др., събирани отъ собствените имъ
лозя, лежащи въ землището на гр. Варна,
2. Че съгласно чл. 3 п. 2 отъ спе
циалните ,поемни условия откупчика
на общинския налогъ »Бачъ« нема пра
во да събира тоя налогъ отъ натова
рени коля и добитъкъ съ произведения,
произходящи отъ имоти, лежащи въ
землището на общината, комуто и да
принадлежатъ те, на основание чл. 64
отъ закона за градежите общини и
предъ видъ надписа на общинския контрольоръ отъ 3 того,
ЗАПОВЪДВАМЪ: ""*
Т. Строго се забранява на откуп
чика на общинския налогъ »Бачъ« да
събира тоя налогъ и отъ произведени
ята произходящи отъ собствените лозя
на гражданите и др., лежащи въ зем
лището на гр. Варна;
2. Че на основание чл. 3 п. 2 отъ
специалните поемни условия граждани-
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те могатъ., безъ какъвто и да било
рискъ, да отказватъ плащането на об
щинския налогъ »Бачъ« на откупчика
за произведения внисани въ града, произходящи отъ \собствените имъ лозя,
лежащи въ землището на гр. Варна и
3. Съгласно забЪлЪжката къмъ съ
щия п. 2 на специалните поемни усло
вия не се освобождаватъ отъ »Бачъ«
коля и добитъкъ, натоварени съ дини,
пъпеши, тикви, сено и фий.
Изпълнението на настоящата ми
заповедь възлагамъ на финансовите
органи при поверената ми община.
—
Преписъ да се изпрати на г-на
Варненския Окръженъ Управитель за
свъдение, а на откупчика на тоя на
логъ— за знание и точно изпълнение.
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— 10 мм. и 1000 кгр. — 35 мм., нужни
за подържане електроразпределител
ната мрежа.
Приблизителна стойность 9000 лв.
Залогъ 5% — 450 лв. въ банково
удостоверение.
КМЕТСТВОТО.

Обявление № 10181. Варна, 10
юний 1914 год. Обявява се, че въ кмет
ството на 18 юлий т. г. отъ 3—4 часа
следъ обедъ ще се произведе търгъ,
съ тайна конкуренция за доставка на
разни предпазителни и други материа
ли, нуждни за подържане електрораз-'
пределителната мрежа на града.
Приблизителна стойность 10000 лв.
Залогъ 5% — 500 лева въ банково
зам. Кметъ: Ан. Д. Данчевъ удостоверение.
Конкурентите требва напълно да
се съобразяватъ .съ чл. 11 отъ закона
за обществените предприятия.

Общински търгове.
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ
Обявление № 9811 гр. Варна 5 ююния 1914 г. Длъжностьта помощникъ
Архитектъ въ Архитектурното отде
ление при Ъбщината, съ годишна за
плата 5400 лева, за Архитектъ или Инженеръ отъ I категория, е вакантна.
Желающите да заематъ тази длъжность требва да подадътъ заявления съ
документите си до 20-й юний т. г.
п. Кметъ: А. Д. Данчевъ.
Гр. архитектъ: А. С. Леонкевъ.
Обявление № 9388 гр, Варна, 29
Май 1914 год, Обявява се, че въ кмет
ството на 7 юли т, г, етъ 3 до 4 часа
еледъ обедъ Ще се произведе -Търгъ
Съ тайна конкуренция За Доставката
на 3000 килограма гола Медна «жица,,
отъ които: 800 кгр. —* 6 мм.; -1200 кгр.

КМЕТСТВОТО.
Обявление № 9903. Варна, 6 юний 1914 година. Обявява се, че)въ кмет
ството на 23 того отъ 3 — 4 часа сл.
обедъ ще се произведе търгъ съ явна
конкуренция за отдаване на предприемачъ доставката на: хлебъ, месо, мле
ко и разни др. дребни бакалски про
дукти за общинската болница «Параш
кева Николовъ», за време отъ 1 юлий
до 31 декември 1914 година.
Първоначалната цена за хлеба 800
л. залогъ 40 лв.; за месото 1000 лева,
залогъ 50 лв.; за млекото 800 лв., за
логъ 40 лв.; за бакалските продукти
1200 лева, задогъ 60 лева.
Конкурентите требва напълно да
се съобразяватъ съ чл. 11 отъ поемните условия.
КМЕТСТВОТО.
Обявление М 10i82, Варна, 10 юНий №14 г. Обявява се, Че въ кмет
ството на 17 юлий т. г. отъ 3—4 Часа
Следъ обедъ ще се произведе търгъ,
съ тайна конкуренция, за доставка на
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разни тръби и други материали, нуждни за подържане, електроразпредели
телната мртзжа на града
Приблизателнита стойность 8000
лева.
Залогъ 5% — 400 лева въ банково
удостоверение. 0
Конкурентите требва напълно да
се съобразятъ съ чл. 11 отъ закона
за обществените предприятия.
КМЕТСТВОТО.

Г А 3 Н И
ВАРНЕНСКО ГРАД ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
Обявление № 10180. Варна, 10 юний 1914 г. Известява се, че подъ над
зора на общината, въ пожарната ко
манда, се намиратъ следните безстопански добитъци (юва): 1) единъ конь
съ белези: 3 год., косъмъ тъмно-червенъ, на левия заденъ, бутъ има знака
«V» и. по целото тЬло има много сит
ни бели влакнени петна; и 2) едно
женско магаре, съ белези: 8тод., ко
съмъ кестенявъ, на двете уши отъ
предната страна по-малко отрезано
(грима).
Съгласно чл. 4 отъ закона за но
вите, ако до 41 день отъ датата на
публикуването настоящето въ държавний вестникъ не се явятъ стопаните
имъ съ нуждните документи, за право
собственость, да си ги получатъ, ще
бъдатъ продадени на публиченъ търгъ
за въ полза на общинската каса.
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жителството си, безъ да уведомяватъ
полковото окръжие чл. 115 отъ закона
за носене воените тегоби,—за което и
става причина да се води излишна пре
писка съ войсковите части.
За да се избегне воденето на из
лишна преписка и за да се знае ви
наги местожителството на запасните
офицери, — всички запасни офицери
живущи въ района на 8-мо полково окръжие да изпълнятъ чл. 115 отъ 3.
Н. В. Т., като въ уведомленията си
непременно да указватъ чина, фамили
ята и име, отъ где е роденъ, кога е
роденъ (точно датата), где живее, (за
градовете участъка, улица и №-ра на
къщата), сегашното му занятие, кога
е постъпилъ на военна служба, кога е
произведенъ въ първи офицерски чинъ,
(№-ра и годината на ВИСОЧАЙШАТА
ЗАПОВЪДЬ) кога е уволненъ точно,
датата и №-ра на ВИСОЧАЙШАТА ЗАПОВТЗДЬ, или по ВОЕНОТО ВЕДОМ
СТВО и по частьта, отъ коя часть е *
уволненъ, каква длъжность е заемалъ
при уволнението му и въ коя часть е
назначенъ за случай на мобилизация
За дошлите отъ други полкови во- .
енни окръжия, да оказватъ отъ кое
окръжие дохождатъ.
Да се разгласи, щото най-късно
до 1-й юлий т. г. всеки запасенъ офицеръ да изпълни тия законни формал
ности, въ противенъ случай, за всеки
който не изпълни чл. 115 отъ 3. Н.
В. Т. ще бъде представенъ з"а глобява
не съгласно същия членъ.
Същото се отнася за новопроизве- дените запасни офицери презк време
на войната.
п. Кметъ Г. Серафимовъ
п. Секретарь И. Ж. Ивановъ

КМЕТСТВОТО.
Обявление №10321. гр. Варна,'11
юний 1914 година. Варненското Град
ско Общинско Управление дава гласность на писмото подъ № 894 на на
чалника на 8 полково военно окръжие,
съ което съобщава, че много отъ за
пасните офицери променяватъ место

Пазете чистота на града и не
обръщайте улицисЯ на мЯсто, гдЯто
се ихвърля СДГБТЬ и помии.*
зазете общинските, държавни и
частни имотна като своите.. Преду
преждавайте децата, да не чупятъ
и дЯлатъ дърветата въ градините
и по тротоарите.

