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Единъ брой 5 стотинки.
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Пари,

писма и всичко за вестника да се праща до Град. Общин. Управление въ гр. Варна.
За обявления се плаща на дума:
5 ст.
З а 1 страница
За II страница
3 ст.
За ш r iv странина
J cr.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО О Б Щ И Н С К О

Пазете чистота на града и
не обръщайте улиците на
место, гдето се изхвърля
смЪть и помии.
Пазете общинските, дър
жавни и частни имоти, като
своите. Предупреждавайте де
цата да не чупятъ и делатъ
дърветата въ градините и по
тротоарите.
Новия градски водопроводъ. Недо
стига на водата и причините на това.
Мерките които требва да се взематъ.
Хигиеническите условия при които
еж поставени гражданите^ които се
ползуватъ съ вода отъ чешмите по
улиците. Еднг малка сметка за тези,
които още не еж. си прекарали во
допроводъ въ къщи.
Новия градски водопроводъ ни носи
вода отъ «Харами дере» и Соукъ-Суларъ—Теке-Караачъ. Тази вода е здра
во каптирана и съ железни тръби е
докарана въ гр. Варна, гдето се събира
въ два резервуара. Отъ резервуаритй
по две главни тръби се разпределя
по града, за горнята зона и за долнята зона. Водата е запазена отъ замър
сяване и всъки, който си источи вода
отъ собствения кранъ, получва чиста

УПРАВЛЕНИЕ

незамърсена .вода. Понеже много отъ
гражданите нематъвъзможность да си
прокаратъ вода, направени съ общи
чешми по улиците. За големо съжале
ние, тези чешми съ направени твърде
на често. Контрола надъ техъ е билъ
и си остава твърде слабъ, по немание
достатъченъ персоналъ или по назна
чение на неподготвенъ такъвъ. Отъ
друга страна самите граждани, особено
децата се обръщатъ небрежно съ чеш
мите. Отъ това обръщане пий видех
ме, че за едно късо време, всички
почти хубави чешми се изпочупиха и
започнаха да не се затварятъ и текътъ
постояно. Поправянето имъ е трудно,
а на некои вече и невъзможно. Затова
виждаме, че много отъ чугунените
чешми съ извадени и заменени съ
кранчета. Кранчетата отъ друга страна
много лесно се развалятъ- и чешмите
пакъ текътъ. Много пъти тези които
се ползуватъ отъ чешмите оставатъ
ги незатворени.
Това неразумно пилеене на водата,
се отразява съ това че водата се истача и въ горните части на районите
оставатъ безъ вода. Сега на чешмите
редко ще видите повече отъ 1—2 да
си взематъ вода, понеже напора на
водата е силенъ, бърже се точи и обил
но, затова нема какво да се чака редъ
на чешмите. При старите чешми, ни
кой вервамъ не е забравилъ, че се ча
каше по V»—V* часъ и често пъти ста
ваше сбиване за вода. Това последното
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като забравяме неможемъ да оценимъ
благата отъ новите чешми а съ не
брежното ей отнасяне ги изпочупихме.
Сега водата се пилее и*затова не стига.
За да може водата да стига зеха
се мерки чешмите които съ много на
близо една до друга на 50—60 метра,
когато между две чешми разстоянието
не е повече отъ-150—200 метра среднята между техъ да се затвори. По
този начинъ числото на течащите
чешми се намалява. Надзора на оста
налите чешми се увеличва ще могатъ
да се държатъ въ изправность. Водата
нема да се пилее и ще може да стига
и удовлетворява нуждите на гражда
ните. Тази разпоредба не можа да се
изпълни, защота много отъ граждани
те, самички отваряха затворените чеш
ми а други се отварятъ и затварятъ
безразборно отъ градските монтьори.
Единъ день даже една голема часть
отъ града остана безъ вода, благода
рение на забравяние крана затворенъ,
отъ единъ отъ новоназначените град
ски монтьори.
Друга причина за недостига на во
дата е и тая, че въ горните квартали
перятъ дрехи на чешмите, особенно чер
ги, човали, козяци файтони и др. Съ
що на чешмите се миятъ съдове, зарзаватъ, каци и др. Вследствие на това ние
виждаме предъ чешмите цели зеленясали гьолища и проточени води по
улиците мръсни и зеленясали. Послед
ното застояване на водите и загнива
нето имъ е причина за развъждането
на комарите и появяването имъ«въ
града. Най-главното зло отъ тези гьо
лища е появязанието на кървавия дрисъкъ по децата, отъ която бблесть
ежегодно въ града Варна умиратъ неколко десятки невинни деца, а боледуватъ съ стотици. За да се отстранятъ
тези гьолища и плесенясали вади, на
повече отъ чешмите се направиха тра
пове, които щомъ се напълнятъ се почистватъ. По този начинъ изъ града
се намалиха- и почти уничтожиха тези
зеленясали мръсни води и гьолища
около чешмите.
Требва да се признае; че до сега,
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тази година не сме имали заболевание
въ гр. Варна отъ тифусъ. Това показ
ва че нашата вода е запазена и чиста.
Също требва да се забележи, че немаме заболевание отъ кървавъ дрйсъкъ.
Неколко единични разболявания има
но те съ пренесени отъ вънъ. За щас
тие немаме и холернй заболявания.
Условията при които се ползуватъ
гражданите отъ уличните чешми съ
много лоши и непрепоръчителни.
Когато беха здрави новите чешми
точението на водата" ставаше отъ стра
на на червените чешми" или отгоре на
зелените. По този начинъ надъ котела,
стомната или тенекията ръката не пи
паше. При сегашните кранчета, като
се подложи котела, стомната- или тенекето съ ръка: отваряме кранчето да
си налеемъ вода. Множеството ръце
които пипатъ това кранче не встжога
съ чисти: напр. ръцете могатъ да бъдатъ крастави, сифилитични, охтичави,
скарлатинозни, тифузни и пр. замър
сени въ всичко, каквото* може да си
предположите. На това кранче все остава по нещичко. Често отъ тези
нечистотии попадатъ въ котлите или
стомната и всеки безъ да подозира мо
же да си занесе въ къщи по нещо отъ
поменатите болести. Ами следующия,
който дойде да си точи вода, нали ще
пипа вече замърсеното кранче. При това
той отново ако не замърси водата, то съ
ръка ще си земе нещо отъ оставената
по кранчето нечистотия. Кой отъ Васъ,
r-да граждани, не е виждаЛъ какъ си
подлагатъ устата подъ. кран четата да
пиятъ вода? Кой отъ.васъ ще откаже
че на това кранче ще останагь ' лиги
отъ устата? Кой отъ васъ не знае, че
въ устата има гнили зъби и много бо
лести заразни като тифусъ, дифтеритъ,
туберкулоза, скарлатина и пр. Когато
всичко това остане полепено по кран
чето, като си точите вода, безсъмнено
ще си го занесете въ къщи, съ котела
или стомната и се утешавате че сте
си занесли студена вода. При всичко
че всеки е виждалъ това, не се сеща,
че това може да причини големо зло.
Затова не е желателно да допущате да
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пиятъ отъ кранчетата вода съ уста.
Когато видите това, напомняйте на пиющите, че не е хубаво да правятъ това.
Също и вий не дейте да пиете вода
отъ крановите на чешмите по улиците
като това внушавате и на децата. Не
зависимо отъ това, че • ще оцапате
кранчето, но още ще оближете може
би лигитъ и болката която предидущия
е оставилъ на кранчето.
Най-разумно е всеки да ей вкара
вода въ къщата. Общинския съветъ
•требва да улесни гражданите въ това.
Само този който има вода въ къщата
си той е гарантиранъ че получва здра
ва и чиста вода.
Определено е за единъ кубикъ
(ЮОО литри) вода 20 ст. такса. Тези
отъ г-да гражданите, които се скъпятъ
да си прокаратъ вода .и имъ носятъ
съ тенекии, независимо че имъ се до
нася негарантирана чиста вода, но още
те плащатъ за същото количество
вода отъ 3—4 лева. Напр. 1000 литри
вода се донася въ 70—80 тенекии га
зени. Обикновена за две тенекии вода
се плаща 10 ст., а некои къщя и 20 ст.
Следователно ттззи които иматъ водопроводъ въ къщи плащатъ по 20 ст.
за 1000 литри, а тези които я носятъ
съ тенекии струва имъ същото коли
чество вода може би и замърсена наймалко 3—4 лева.
Всеки като си направи сметката
ще разбере, че като си прекара вода
ще м у ' е 20'пъти по-евтина. Единъ
метръ тръби поставени на место стру
ва не повече отъ 3—'4 лева. Ако всеки
си вкара въ двора вода отъ най-късото
разстояние, това ще бъде не повече
отъ десетина метра. За похарчените
пари той ще бъде възнаграденъ съ
чиста вода, улеснение въ пренасянето,
а отъ евтинията въ една година ще му
се изплатятъ разноските по прекар
ването на водата. v
Въ бедните квартири общината
требва сама да построи водопроводи
по къщята ria изплащане. Следъ това
само можемъ се похвали че имаме уреденъ водопроводъ.
« . Въ скоро време ще се присъедини
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водата отъ Елешките извори, която е
вече каптирана.
Отъ Санитарното отделение.

Общински заповеди.
З а п о в е д ь № 526 гр. Варна 10 юлий 1914 год. Предъ впдь това, че мно
го стопани на едъръ добитъкъ непрптежавать свидетелства за тамазлъкь или
пптнзапски билетъ,—документи 8а правособственость па добитъка си, а така сж.що своевременно не ваявявать въ общи
ната 8а всеко умрело, изгубено или от
краднато добиче и, въобще, непзпълняватъ предписанията на закона относи
телно надвора върху добитъка и тържть
щата, то, съгласно чл. чл. 116 и 302 отъ
правилника за прилагане закона ва.град
ските общини,
ЗАИОВЪДВАМЪ:
Да се разгласятъ следните распо
редби отъ закона ва полицията въ* сел
ските общини, които пмать сила и зн
градските общини, а именно: Чл. 128.3а
всеко едро добиче, като: воль, крана, бпволъ, биволица, конь, кобила, магаре, м а т 
рица а муле, което е предмотъ нн покупка—
продажби, равнена нли'нодяръкь, или кое
то що се коли, неговъть егопашшъ тре
бва да притежава свидетелство (обр. № 1)
или билет ь (обр. № 2) ни пршюсобстпоиость.
Заб-ЬлЬжка Бозайнич. то се зашг »•» въ
документа на майка му. но, ако то само бждо
пр*дметъ на сделка нлп щ." с- коли, ичпсква
се и з* него свидетелство илп би.п т .
Чл. 129. Свпдетрлс.иот.» се издава
отъ кмета на общината, чийто членъ е
стопаншгьт-ь tin добичет-», и то само ва
.такова оть тамазлькь, констатирано съ
акт-ь (обр. № 3), подпис ш ь отъ кмета
или общински служащъ и отъ двама сви
детели, познати на управлението. За не
го стопашшътъ плаща такса 20 стотин
ки, въ полза на общинската каса, и гер
бова марка 20 стотинки.
Автътъ се залепя о кочана на-сви
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детелството, срещу което с издаденъ. Ако
кметъть издаде свидетелство безъ актъ
или но написано съгласно образеца, на
казва се отъ окръжния управитель съ
глоба отъ */* Д° Vt о т ъ заплатата му за
ед~инъ месецъ.
Ч л . 130. Всека сделка за продаж
ба — покупка, за раямена или подаръкъ
се изнършва само на общинските тър
жища, предъ кмета пли закупувача, а
гд+.io пема тчржпще — предъ общинско
то управление, като со представи свиде
телство йли бплетъ за правособственость
върху добичето, което е предметъ на сдел
ката.
Продажби, станали вънъ отъ тържи
щето, се счптатъ недействителни и про
давача, както и купувача, се глобяватъ
оть кмета съ По 2—10 л. ва въ полза на
общината.
Чл. 131. За всека такава сделка,
извършена на тържището, издава се билеть (обр. № 2), отрезанъ отъ кочанъ,
и се згплаща, освен ь 30 стотинки за
гербова 'марка, следуемото общинско пра
но (интпзапь) 3 % отъ продажната стой
ностъ на добичето. Къмъ кочана на но
воиздадения билеть се пришива или за
лепя стариять документъ (спидетелсгво
или билвтъ).
Ако се скрие оть продажната стойность, правото се взема въ троенъ размеръ.
Чл. 132. Когато става размена (трампа) съ добитъка, общинското право се
плаща само върху разшщата(юстеХ а ко
гато размената става безь разница, как
то и когато добитъка се дава подаръкъ,
плаща се само по едпнъ левъ.
Чл. 133. Свидетелството или бплет ьтъ за всеко умрело или заклано, невъзвратно изгубено или откраднато добиче се
повръща въ продължение на 5 дни въ
управлението на общината, чийто членъ
е стопанинът ь на добичето. НеизпълнптелитЬ на това се наказватъ отъ, кмета съ
глоба оть 1 до 6 лева.
Всеко свидетелство или билеть за
невъзвратно из^бено или откраднато до
биче се пази оть общинския секрета рьбирникъ за справка въ случай че се ук
аже н4где „юва", отговаряще на същото
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описание, и се предава обратно ступанину, щомъ. се намери добичето, а свидетел
ствата или билетите 8а умрели или закла
ни добичета се ивгарятъ въ края на следующата година, като се съставя актъ,
въ който се отбелезва по редъ номерътъ и датата на всеки билетъ или сви
детелство, както и издавшето го учреж
дение или лице.
Чл. 134. На стопаните на стадо
овци, црп отиване да зпмуватъ или да
прекарать л е т е на друго место, дава се,
ако искатъ, едно общо свидетелство за
целото стадо, като се означи общинтъ
белегъ, какъвто овците имать на уши
т е си.
Въ случай на частично продаване
отъ стадото, свидетелството ще се ви
зира отъ кмета на общината, въ чийто
районъ става продажба, като се отбеле
зва числото на продадените овци, а пъкъ
на купувача се дава друго свидетелство
за купенитЬ.
Ч л 135. Свидетелствата и билети
т е се приготовляватъ въ държавната пе
чатница и се продавать на връзки по 100
екземпляра на общинските управления отъ
държавните контролерства по цената, отбеллзана върху кориците на всека връзка.
Номерацията следва непрекъснато..
Едновременно съ връзките плаща
се и общата стойность на гербовите мар
ки, залепени върху билетите или свиде
телствата.
ЗакупувачитЬ на интизапа получаватъ връзките съ билети *(обр. № 2) по
същите цени, но чрезъ общинското управление. ,
Нова връзка не нмъ се дава преди
да еж се свършили билетите оть старата
и преди тая последната да е проверена.
ЗабЬхЬжка. Само въ пазарни дни може
да му се даде ноьа връзка^ обаче старата тре
бва непременно на следующия день да е про
верена.
Ч л . 136. За изгубено свидетелство
пли билетъ общинското управление изда
ва дубликата, слъугь като се увери, че
«документътъ действително * е изгубенъ.За това се разгласява, чрезъ обявление,
до съседнптЬ общини, та, ако се намери
оригиналътъ, да се счита уничтоженъ.
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Вдинъ екземпляръ отъ обявлението се
изпраща и до надлежния околийски начадникъ. АкО ли кочаните отъ издадени
Свидетелства или билети с ъ уничтожени,
а стопанииътъ е изгубилъ документа за
правособственость на добичето, та Hi ма
възможность да се снабди съ дублнкатъ,
издава му се ново свидетелство по реда,
указанъ въ чл. 129 отъ настоящия ваконъ. Ако лп се породи съмнение върху
начина и времето на придобиване доби
чето, постъпва .се споррдъ чл. 139 отъ
настоящия законъ.
Ч л . 137. Кочаните отъ издадени сви
детелства или билети, заедно съ приши
тите или залепени къмъ тЬхъ приложе
ния, се пазятъ въ надлежните. общински
управления.
Ако интизапътъ е закупенъ, кочани
т е съ приложенията имъ се изгарятъ,
следъ като се проверятъ отъ общинското
управление, въ края на следующата го
дина; а ако ли не е закупенъ, изгарянето
имъ не може да стане преди да се прегледатъ и одобрятъ сметките на отговор
ните лица и управления.
За проверката и изгарянето се съ
ставя актъ, подпасанъ отъ кмета, закупувача и отговорния служащъ (ако об
щината го събира направо) и две частни
лица—свидетели. Въ акта се означаватъ
по редъ номерата и датата на всеки билетъ или свидетелство и неговото прило
жение, както iv ивдавшето го учрежде
ние или лице.
Ч л . 138. Въ билета за всека сделка
требва непременно да се означи -номер ъ т ь и произдождението на свидетелств
ото или билета за правособственость вър
ху добичето, което е предметъ на сдел
ката и да се покажатъ точно отличител
ните му белези и въобще да се опише
всичко точно и правилно, както се из
исква отъ образеца, като се внимава да
не се прескочи или два пъти употреби
единъ номеръ.
, Въ пр/^чвенъ случай, ва всеко упущение и HI педовность, издательтъ се гло
бява отъ кмата, ако е общински служащъ,
съ 7« — V* о т г ь месечната му заплата, а
ако е общински вакупувачъ, глобява се
по съшия начпнъ въ размеръ на поло
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вината отъ'стойпоСтьта на Добичето; Ако
лй пъкъ и8Дателвтъ е самия кметъ, той
подлежи на същата глоба като общин
ския служащъ. Тя се налага съ вапов-Ьдь
отъ окръжния управнтель, която подлежи
на обжалване въ две неделенъ срокъ отъ
деня на съобщението предъ надлежния
мирови съдия. Решението на мирови съ
дия е окончателно и не подлежи на ника
кво обжалване. Независимо отъ това, ако
прп тия случаи добичето се укаже кра
дено, съставя се актъ отъ полицията и
виновниятъ се дава на съдъ, за наказа
ние, като съдеецъ или гукрпватель на
крадците, и добичето се счита „юва".
Чл. 139. Общинсвиятъ кметъ или
закупувачъ задържа, заедно съ лицето,
което се препоръчва за стопанинъ, все- г"
ко добиче, което се улови въ продажба,,,
размена илй подаряване,' безъ свидетел
ство или бплетъ, или съ такива съмни
телни, и съобщава за това на полицията,
която веднага съставя актъ.
На предполагаемия стопанинъ поли
цията дава ДВСВТЬ дневенъ срокъ, въ про- .
дължение на който той да докаже про
тивното, като същевременно бди ва не
отклонението му отъ падвора и еъбира
сведения по случката. Подиръ изтича
нето на срока, лицето се предава на съдъ, ,.
а добичето се взема като „юва".
Чл. 140. Интизапсвото право се взе
ма, и отъ добиче „юва", както и когато
добиче се продава отъ съдебния или фпнансовъ прпставъ. Въ такъвъ случай
учреждението, въ полза на което се про
дава добичето, дава ааверенъ преписъ
отъ тържното си обявление, който се за
лепя или пришива къмъ кочана на би- »
лета, а интизапското право се плаща
отъ купувача.
Чл. 141. За всеко добиче, внесено
отъ чужбина, осменъ следуемитЬ вете
ринарни и митнишкп книжа и документи
за прекарването му превъ границата, за
да бъде предметъ на сделка за повупканродажба, размена или подаръкъ, или за
да се ваколи, изисква се писмено доказа
телство, пмаще офицпаленъ характвръ,
както ва произхождението на добичето,
така и' за начина и времето на придо
биването му. Въ противенъ случай, по-
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стъпва се съгласно чл. 139 отъ пастоящия закопъ, но 10 дневния срокь може
да се продължи, ио усмотрение на по
лицията, споредъ разтоянпето между чу
ждата държава и княжеството. Такъв ь
добит ькъ се преглежда на границата. Ако
ли добитък ьтъ се прекара безъ прегледъ,
виновното лице се наказва по чл. 505
отъ наказателния закоиъ.
Чл. 142. Който общински служащъ
или закупувачъ се хване иъ прикриване
или улеснявана извършването на сделки
за покупкапродажба, пазмена ИЛИ подаръкъ, безъ свидетелство или билеть и
въобще безъ съблюденно съществуващи
т е по тая часть наредби, когато добичето
не е крадено, наказва се, по заповедь
отъ кмета, съ глоба, равпа па месечна
та му плата, ако е общински служащъ,
"или на продажната стойность на доби
чето, ако е закупувачъ, а самата сделка
се счита недействителна. Ако хванатото
лице е самиятъ кметъ, то глобата равна
на месечната му плата, се налага съ за
поведь отъ окръжния уиравитель.
< Ч л . ,143. Протпвъ всеко лице, участвуваще въ такава сделка, както и противъ всеко длъжностно лице и закупувачъ
или агентъ на тоя пооледнпя, кой го при
крива • иди улеснява извършването на
сделката, безъ свидетелство или билеть
и въобще <5езъ съблюденно съществува
щите по тая.часть наредби, ако добиче
то се укаже крадено, съставя се отъ по
лицията актъ и се предава на углавен ь
съдъ, а самото добиче се взема като
„юва . Освенъ туй предприятието се от
нема отъ закупувача. >,
,
Чл. 144. Строго се забранява на все
ки общински кмегъ, общински зайупувачъ на правото за клане добнтъкъ (канъакче), ветеринаренъ лЬкарь или фелдшер ь
и на всеко друго лице, натоварено , съ
надзора върху . клането на едъръ*добитькъ, да позволява клането,- преди да
визира свидетелството или билета за пра
вособственость на добичето, което ще се
коли. Въ протпвень случай виновпикътъ,
ако е дльжностпо лице, „ наказва се отъ
началството му, за въ полза на -касата,
отъ която му се плаща, съ глоба, равна
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на месечната му заплата, а ако е об
щински закупувачъ — равна на продаж
ната сгойность на добичето. Така визиpa'unre свидетелства се врьщать на об
щинското управление най-късно до 3 деня.
Ако за добичето нема свидетелс.во или
билеть за правособственость или има, но
съмнителни, натовареното съ надзора за
клането лице постъпва споредъ чл. 139
отъ тоя закопъ.
Чл. 145. Ако некой тайно заколи до
биче, за което не притежава билетъ гли
свидетелство, или безъ да с ъ тия по
следните визирани,' съставя се за това
актъ и м у се налага глоба отъ кмега 10
—30 лева. '
Чл. 140. Когато продаденото добиче
(чл. чл. 138, 139, 140 г 141 п 142) не се
окаже крадено, стойностьта му,,безъ раз
носките, се повръща, ако не е изтекълъ
законниятъ орокъ.
Чл. 147. Правото за вземане глоба
и отнемане предприятието (чл. чл. 138,
142, 143 и 144) требва да се предвижда
въ особна клауза вь условията по заку
пуването интизапа;въ противенъ случай
търгъть не се утвърждава. Вь условия!а
се предвижда още, че, яко, вследетнив
не добро пазене, 1 се откраднатъ или из
губят ь билети, обр. № 2 L дадени на заку
пувача, последниятъ се глобява отъ кме
та съ 20—100 лева въ полза йа общи
ната, а ако 'има злоз*мишленость, дава се
на съдъ п му се отнема предприятието.
Глобата се удържа отъ депозита на
закупувача, ако не се хвнесе вь трпдневенъ срокъ,- * *
•
"" ' :
.
Чл. 148. Общинскиять ,кметъ или
закупуначътъ отбвлезва върху ннтпзапския бнлегъ и сумата, взета за епизоотическа връхнина. Неизиълвителнте на то
па се глобявать сь ио единъ левъ. ,
Изпълнението на тая ми заповедь
възлагамъ на градската сапитарно-ветвринарна нласть и на органптЬ на поли
цейската власть.
- -•
На нарушителите на настоящата за
поведь да се съставя сь актове за глоба
и даването имъ иодъ съуь.
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Преписъ отъ заповедвта да се из
прати на Г-на Варненски Окръжепъ Упрявптель за сведение.
Кдатъ: А. Влсилповъ
Градски Ветеринарень «Лекарь:
Д ръ Ив. Жеков ь.

ЗаповЬдь № 541 гр. Варна, 16 юли
1914 год. — Подписания кметъ на гр.
Варна, като взехъ предъ видъ прото
кола на комисията отъ 15 того, назна
чена за определяне цените на агнеш
кото и говеждото месо въ града, и възъ
основа на чл. 64 отъ закона за град
ските общини,
ЗАПОВ ЪДВАМЪ:
Отменявамъ заповедьта си подъ
№ 512 отъ 7 юли т. г. въ следующия
смисъль:
Продажбата на агнешкото и говеж
дото месо да става по следующите цени:
1. Единъ килограмъ агнешко месо
най-доброкачествено, безъ глава и дро
бове, по 1 левъ и 20 стотинки и
2. Единъ килограмъ говеждо месо
(волско и кравешко) най-доброкачественно по 1 левъ и 10 стотинки.
На настоящата ми заповедь да се
даде най-широка гласность като се
разлели по всички видни места изъ
улиците и площадите на града, а също
така и въ всички месопродавски дюгени за сведение и изпълнение.
Изпълнението й възлагамъ на всич
ки санитарни и административни ор
гани при поверената ми община, а така
също и на заинтересованите граждани.
На нарушителите да се съставятъ
актове, които ще глобявамъ съ найтежки глоби.
Преписъ да се изпрати на г-на
Варненски окръженъ управитель за
сведение.
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
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юлий 1914 год. — Обявява гсе, че въ
кметството на 29 того отъ 3—4 часа
следъ обедъ, ще се произведе търгъ,
съ тайна конкуренция, за направата
на два нови общински файтони.
Приблизителаа стойность 3500 лв.
Залогъ 5% — 175 лева.
Кметството.
Обявление № 12675 гр. Варна, 12
юлий 1914 год. — Обявява се, че въ
Кметството на 30 того отъ 3—4 часа
следъ обедъ ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция за отдаване на
предприемачъ доставката на нуждното
количество облекло и обуща за общин
ските служащи презъ текущата 1914
година.
Първоначалната цена е 7689 лева.
Залогъ 5% — 395 лева.
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона за
обществените предприятия,
Кметството.
Обявление № 10905 Варна, 19 ге
ний 1914 год. Обявява се, че въ кмет
ството на 26 юлий т. г.- 3 часа следъ
обедъ ще се произведе търгъ, съ явна
конкуренция за направа дъсчените та
вани въ стаите на II етажъ на общин
ското здание служаще за помещение
на Варненската Телеграфо-пощенска
станция.
Приблизителна стойность 2000 лв.
Залогъ 5%—ЮО лв.
Конкурентите требва напълно да
се съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона
за обществените предприятия.
Кмета вото.

Обявление № 11183 Варна, 24 ге
ний 1914 г. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 31 юлий
т. г. 3 часа следъ обедъ ще се произ
веде търгъ, съ явна конкуренция, за
направата ЕДНА СПЕЦИАЛНА КОЛА за
Обмщн^нн т ъ р г о в е . превозъ на умрели животни, отъ гра
да до общинската скотобойна.
Приблизителна сто".;ость 1000 лв.
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ
Залогъ 5%—50 лева
Кметството.
Обявление Jsfe 12674, гр. Варна, 12
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