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Общинска хроника.
Протоколъ № 96 отъ 12 септем.
1) Общин.'съветникъ Д Кондовъ иска
да се свика комисията по определяне
продажните цени на съестните про
дукти отъ първа необходимость за да
се занимае и, съ въпроса за цените на
наемите и на труда, и по поводъ на
това г-нъ кмета докладва постъпилите
молби отъ търговци и хлебари противъ цените на продуктите отъ пър
ва необходимость и изсказа мнение да
се испратятъ т е на комисията, кояхо
да се събере въ понеделникъ на 15 того
за да ;и проучи и тогава същата ко
мисия да определи и цените на нае
мите и труда. По това предложение
на r-на кмета съвета реши:
Заявленията на Варнен. Търг.-Индустриална камара, на А. Илиевъ и С-ие
заедно съ фактурите на Кирчевъ, Родевъ, Т. Петровъ и Ив. Петровъ и С-ие,
на хлебарите и др. да се изпратятъ на
комисията натоварена съ определяне
продажните цени на съестните про
дукти отъ първа необходимость за про
учване, която да се събере въ понедел
никъ на 15 того въ 9 часа сутриньта,
както и да определи цените на нае
мите и труда.
2) Докладва се писменото предло
жение на общин. съветникъ Ст. Георгиевъ за назначаване комисия отъ ле
кари за да определятъ цените на ме

дикаментите продавани на едро и дреб
но отъ дрогериите — медикаменти отъ
първа необходимость, съгласно закона
за определяне продажните цени на
съестните продукти отъ първа необ
ходимость, поради обществена криза.
Съвета следъ изслушване мнението
на старшия общин. лекарь реши:
Предложението на общин. съвет
никъ Ст. Георгиевъ да се изпрати на
комисията по определяне продажните
цени на съестните продукти, която съ
участието на старшия общ. лекарь да
определи кои лекарства съ отъ първа
необходимость и продажните имъ цени
на едро и на дребно въ дрогериите.
3) Разреши се да се купи по сто
пански начинъ 200 хиляди кгр. газьолъ
за да може да се продължи редовното
функциониране на градската електри
ческа инсталация предъ видъ полити
ческите усложнения, които всеки день
могатъ да се появятъ въ Ромъния и съ
това да се спре износа отъ тая страна,
следъ като съвета удобри цЪните, кои
то постоянното присътствие се нато
варва да третира съ продавачите на
газьола. Изплащането на тоя газьолъ,
ако не стане по т. г. бюджетъ, потреб
ната сума да се предвиди за изплащане
въ бюджета за идещата 1915 год.
Тая доставка. на газьолъ по сто
пански начинъ се налага на общината
за да осигури, предъ видъ на услож
нение на днешните политически съби
тия, редовното функциониране на град-
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ската електрическа инсталация, макаръ
и да има прЪдприемачъ Марко Шехгеръ
за доставчикъ на газьолъ.
Натоварва общин. съветникъ М.
Вълковъ и общин. електро-инженеръ
Чакаловъ да заминатъ за София и да
изходатайствуватъ по-скорошното ут
върждение на настоящето решение и
издаването на царски указъ.
4) Докладва се рапорта на н-ка на
електрическото отделение, съ който
съобщава, че се бави въ София утвърждението_ на поемните условия за га
зьолъ и тлеящи лампи и иска коман
дироването му въ София за да действува
да бъдатъ утвърдени и ако министер
ството желаело некакви поправки да
ги поправи тамъ.
Съвета реши: Натоварва се н-ка
на електрическото отделение да хода
тайствува въ София също за утвърж
дението и на поемните условия за до
ставка на газьолъ и тлеящи лампи.
5) Удобрява се рапорта на н-ка на
електрическото отделение вх. № 22061
и разрешава, щото платения до сега
наемъ отъ клентите за електромерите
да се прехваща отъ стойностьта на
електромерите на тия клиенти, които
желаятъ да купятъ електромерите.

Какъ по-горната власть
тъпчи интересите на град
ската община.
Варненското гражданство и неговото
представителство — градската община —
неколко месеца вече ое терзае отъ погорната власть по въпроса за частните
месарски дюгени въ „Ситето", въпреки
законоположенията въ страната, които
така ясно и категорично определятъ пра
вата в задълженията — отношенията на
властите.
За да бъде гражданството осветлено
по този въпросъ, по който общинския
съветъ взема вече неколко решения въ
интереса на общината, които се паралпзпрвтъ съ противодействията на окржж-
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ното управление, време е вече да се
обяви следното решение на Върховния
Административенъ Съдъ № 70 и да се
види колко пристрастно и заинтересовано
окръжното управление защищава едпнъ
въпросъ, който така ясно е репгенъ отъ
съда и за прилагането на който общи
ната своевременно направи всичко зако
номерно, но за съжаление и до днесъ тя
е безсилна да постигне гонимата си 1>ель
— затварянето на частните месарски дю
гени въ „Ситето" —- съ което, разбира
се, общината защищава своите хигпенически и фискални интереси. Ето това
решение на сгьда.
РФШЕНИЕ
№ 70.
гр. София, 28 юни 1914 г.
Въ името на Негово Величество Фердинандъ I, царь на българите, Върхов
ния Административенъ Съдъ, въ общо
събрание, въ съдебно васедание, държа
но на 23 юни 1914 година въ съставъ:
Пръвъ предс4датель Филипъ Филчевъ,
членове: Владимиръ Ив. Петковъ, Михаилъ Генадиевъ, Ангелъ Николовъ и Д-ръ
Антонъ Поповъ, при подсекретаря Маринъ Хр. Патаровъ и въ присжтствието
на главния прокороръ Иванъ Г. Крафти,
доложеното отъ члена Влади
миръ Петковъ дело № 69 по описа за
1914 г. заведено по жалбата на Варн.
Градски Кметъ за отмина предписанията
на министра на вътрешните работи и на
родното здраве подъ № № 1922 и 2012
отъ 13 и 15 мартъ 1914 год.
Въ сждебнотб заседание се явиха:
отъ страна на министра на вътрешните
работи и народното здраве н-ка на избор
ното отделение при същото министерство
Л. Лукановъ и адвоката д-ръ И. Фаденхехть, пов4реникъ на третото заинтере
совано по делото лице Хампарцунъ Атамиянъ.
Съдътъ следъ като изслуша доклада
на делото, устните обяснения на пове
рениците на страните и заключението на
главния прокуроръ, вее предъ видъ: 1)
Съгласно чл. 63 отъ закона за градските
общини кагетътъ е,прЬдставитель на об-
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щината и на нейните интереси предъ
ввиЧкатЪ държавни и обществени учреж
дение и Лица и като такъвъ, той, или
упълномощеното отъ него лице^ пред
ставлява общината предъ сждилищата,
съгласно съ решението на съвета (чл.
чл. 55 по 10 и 64 по 11 отъ същия законъ). Въ конкретния случай, обаче, т ъ жителътъ Варн. Град. Кмотъ, действува
не като представитель на самоуправителното тело-общината, а като органъ на
общинската санитарна полиция, както
тона се вимда отъ наредбите на чл. 28
отъ правилника ~за преглежданне на до
битъка за клане и месото и уреждането
на скотобойнит/Ь и месопродавницит/Ь (държавенъ вестнпкъ, брой 140 отъ 4 юдиЙ
1894 год.), а тъй също и отъ обстоятел
ството, че Варнен. Градско общински
съветъ при вземане решение за затварянието на месопродавниците вънъ отъ об
щинските хали, се е основалъ на реше
нието по този въпросъ на Варн. Градски
хигиенически съветъ отъ 17 декемврий
1912 год. На това основание и съгласно
чл. 19 отъ закона за административното
правосъдие, следва да се признае, че не
нуждно Варн. Градски Кметъ-'да пред
ставлява постановление отъ Варненския
общ. съветъ за подаване жалба въ вър
ховния административенъ съдъ. Прйчее,
неоснователно се явява възражението на
министерството на вътрешните работи и
народното здраве, че Варн. Град* Кметъ
не е амалъ пуждното постаиовлопие отъ
общинския съветъ за подаване жалби въ
върховния административенъ съдъ. 2)
Съгласно чл. 28 отъ казания правидникъ
за преглежданне на добитъка за клане и
пр., месопродавниците могатъ да се открпватъ н премествать само съ разре' шение на общинското управление и въ
места указани отъ него. Това право на
общинското управление се състои въ
контролирано спазването условията п пра
вилата за откриване па месопродавници
т е , продиктувани отъ интересите за опаз
ване общественото здраве и хигиена. 3)
Отъ тази наредба, обаче, на чл. 28 не, може да се заключи, че на общинските
управленпя е предоставено неогранпчено
право да затварятъ всичките адстнп месо-(
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продавнпци и да огранпчаватъ продаж
бата на вюсо исключително въ общински
халп. Затварянето на частните месопродавницп въ единъ градъ въ който има
построени общински хали оттоворящи на
изискваните хигиенически условия е една
административна мерка, която се взема
отъ общината предъ видъ главно инте
ресите на общественото вдраве; тази мер
ка се оправдава пмено съ необходпмостьта отъ добъръ санптаренъ контролъ, кой
то се извършва несравнено по-успешно,
когато всичките месопродавннци со по«
мещаватъ само въ неколко пункта на
града. 4) Въ конкретния случай 8аповедьта на Варн. кметство подъ № 707
отъ 17 декември 1912 год. за затваря
нето на всички частни месопродавнпцп
въ гр. Варна е била продиктувана имено
отъ съображение отъ подобенъ общественъ характеръ, вследствие на което тя
е била И утвърдена отъ Министерството
на вътрешните работи съ предписание
отъ 26 августъ 1918 год. нодъ № 2021
при условието обаче, че въ гр. Варна
има построени четири общински хали
специално за месопродавнпцп. 5) Че тъй
като впоследствие' отъ рапорта на Варн.
Окр. управитель до М-вото на вътреш
ните работи подъ № 2811, се устано
вило, че общинските хали за първи и
трети участъци на гр. Варна още не с ъ
били построени, то следва да се "заключи
отъ това, че казаната заповедь 'на Вари.
грчдски кметъ подъ № 707, утвърдена
отъ зпшистра па вжтр. работи, както се
каза по-горе, при условно, че н четириТ"БХЬ общински халп въ града Варна съ
били построени, ?согато това фактически
пе е било eipno, се явява актъ иешшономеренъ и несъобравителенъ съ духа на
чл. 28 отъ' гореказания правялпшсъ. При
такова положение на въпроса явно става,
че предписанието на миипстра на вътр.
работп подъ № 1922 отъ 18 м. 1914 г.
съ което е отменена запппЬдьта на Вар
ненското кметство подъ № 707 относи
телно затварянето на частните месарници
които се помещавали подъ зданието .,Спте" и отъ които жителите отъ помена
тите квартали с ъ се снабдявали сь|месо
п е позволено съ същото предиисанпе
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председатель Филипь Филчевъ, членове:
Владимйръ Иванъ Петковъ, Мнхаилъ Генадиевъ, Ангелъ Николовъ и Д-ръ Антонъ Поповъ и приподписалъ М. Хр.
Патаровъ, подсекрбтарь. Заверили пре
писа: пръвъ председатель, (п.) Ф. Фил- _
чевъ, подсекретарь (п.) М. Хр. Патаровъ,
за н-ка на отделението: (п) В. Николовъ.
BepHq при Варненското окр. управ
ление, секретарь (п.) Ташевъ.
Верно, при Варнен. град. общинско управление, секретарь: И в . Костовъ.
Очевидно е, какво окръжното управ
ление умишлено донася въ министерство
то на вътрешните работи, че въ града
четиритехъ общински хали не с ъ били
построени, когато фактически тДьсъ по
строени, даже и петата е вече довърше
на и то въ съседство на „Ситето'.
Та независимо л т ъ това въ реше
нието е казано, че отварянето на тези
частни месопродавницн е позволено при
пълното^ спазване прЪдвидепитЬ за това
условия, които условия именно не с ъ спа
зени. А кои с ъ тия условия? Заинтересо
| ваното лице X. Атамиянъ требва да пбдаде заявление въ общината и да вземе
позволение отъ последнята, която за тая
цель назначава хигиеническа комисия, на
основание мнението на която тя издава
или не нуждното разрешение и позволи
телно. Но понеже той и неговите крепатели и вдъхновители предполагаха, че
една такава комисия ще намери тия месарски дюгенп ъ-ь „Ситето" нехигиеннчни,
а, следователно, пема да получи закон- ,
ното разрешение и право да продава въ
тНвхъ месо', както, действително, следния
протоколъ на комисията доказва това, то
Р е in п:
безъ знанието и разрешението на общи
! l ) Остава безъ уважение молбата на ната той ги отвори, като се уповаваше,
Варненския градски кметъ, вписана на 21 разбира се, на подкрепата на окръжното
априлъ 1914 г. въ вх. региетръ № 464,- управление, което п до днесъ го крепи и
?а отмена предписанията на Министра поощрява, въпреки законните мерки на
на Вътрешните работи и народното здра общината, която неколко п ъ т и вече е
ве отъ 13 п 15 мартъ 1914 год. п о д ъ № поискала съдействието на окръжното уп
равление и на полицията за затварянето
2922 и 2012.
2) Преписъ отъ настоящето решение на тия дюгени.
дз се съобщи на Министра на Вътреш
А и съ даването право на X. Атаните работи и народното здраве за све мянъ да коли добитъкъ въ градската
дение.
5
кланица, защото е доставчикъ на месо
На първообразното подписали: Пръвъ на неколко учреждения, не се rtphftwcaa

откриването на тези.месопродавнпцп при
пълно спазванае пр-ЪдвидеттЪ за това
условил, е единъ закономеренъ админпстративенъ актъ. 6) Съгласно чл. 304 отъ
правилника за/прилагане закона за град
ските общини и чл, чл. 246 и 247 отъ
закона за санитарно-ветеринарната служ
ба и полиция, всичкия добитъкъ,' назначенъ за употребление, може да* се коли
само в ъ скотобойната или въ определе
ното за тази цель отъ общ. 'съветъ мес
то, за да може да се следи да се не коли
боленъ добитъкъ и да се не употребява
за ядене недоброкачествено месо. Предъ
видъ на това ясно изрично постановле
ние на закона следва да се признае, че
разпоредбата на Варн. кметство относи
телно запрещаванието на Хампарцунъ
Атамиянъ, доставчикъ на месо на неколко държавни частни учреждения, да коли
добитъка си въ общинската скотобойна,
е явно несъобразна съ предписанието на
закона и че следователно предписанието
на министра на вътр. работи и народ
ното здраве подъ № 2012 отъ 15 мартъ
1914 1*., съ което се отменява тази разпоредба на Варн. кметство относително
запрещаването на X. Атамиянъ да коли
добитъка си въ общинската скотобойна,
а не-се предписва съ него па кметството
да разрЪгац на сжщия X. Атамиянъ да
отвори месопродавиица, както това факти
чески неверно се твърди отъ Варненския
градски г кметъ въ жалбата му до съда,
се явява единъ правомеренъ администра
тивен!» актъ.
.
г
На основание на тези съображения
съдътъ
ж

Б р . ЗВ

s

Варненски Обн ,инеки Вестникъ

Стр. 5

сг? него на кметството да разрЪши на сл.- пръеть. Дюгеня н£ма прокарана вода.
щил X. Атамйнъ да отводи месонродатица, Той е нзложенъ на владеющнте, североа още повече,' когато- не еж спазени гор i неточни ветрове u на спленъ прнпекъ
ните условия, на «оито става дума въ презъ горещите дни п следователно мно
следния протоколъ:
го лесно се напрашва, изсъхва й почер1. нява месото-, Условия при които месото
ПРОТОКОЛЪ
1
моясв да се запазва и скоро се равлага.
" Днесъ 23 юлий 1914 година гр. Вар
Редомъ, съ този дюгенъ, на южната
на, подписаните: Председатель на коми страна, намерихме открптъ втори дюгенъ, сията, Варн. окр. лъкарь Д-ръ Живковъ, 8а който служащите на Хампарцумъ Ата 1
членове: Варн. окр. ветеринаренъ лекарь мянъ ваявиха, че го Приготовлявате йа
Д-ръ От. Тюлевъ, пом. кметъ В. Снра- продажба на Свинско tteco. Въ него беше
ковъ, общински съветникъ П . Кърджновъ, сложено, подпрено щ , асмата и табела съ
общ. 4 съветникъ Ст. Георгиевъ, старши надппсъ: „Месопродавница на Хампарцумъ
общински лекарн Д-ръ Фарашевъ и град Атамянъ . Въ тоя дюгенъ комисията на
ски ветеринаренъ лекарь Д-ръ* Жековъ, мери 2 кгр. и 650 гр. отревки отъ месо,
назначени отъ Варненския градски кметъ вонещо, което се конфискува. Също въ
по ловодъ рапорта на градския ветери дюгеня имаше окачена ва сушене .една
наренъ лекарь подъ вх. № 18289 отъ 22 пресна агнешка кожа и натрупани п ока
того, се събрахме въ общинското управ- чени мазни части — обвивки на стомаси
вениб, отъ гдето отидохме- въ „Ситето" и черва (була) и неизчистени черва, кои
на I участъкъ и констатирахме, че въ то предмети издаваха отвратителна ми
долния етажъ и източния ъ г ъ л ъ на „Си- ризма на гниене. Този дюгецъ още потето" е отворенъ мееарски дюгенъ, въ малко се вентилира отъ първия. Той е
който се продава месо отъ съдържателя лишенъ и отъ изба.
Горните два дюгеня се намиратъ на
му Хампарцумъ1 Атамиянъ. Този дюгенъ
1
е-отворенъ безъ- знанието и разрешение- долния етажъ на зданието „Сите *, което
TQ,. на общината, защото съдържателя му се състои отъ три етажа и въ 'горните
не е подалъ за цельта заявление, съглас етажи на което, както и на югозападната
но чл. 2 8 ' и 29 отъ правилника за прег страна, на долния втадаъ, со,помещаватъ
леда на добитъка за клане, месото и уреж- търговски, банкерски и комисионерскп
» дането на сеотобойнйте и мееопродавнс-> кантори,. на брой повече отъ ,25., както а
ците и заповедьта на Варненския•кметъ Варнен. шърг.-инд. камара, условие, което
s- подъ № 558' отъ 21 того. Kwro разгле прави несъвмЬстимо отъ гледището на
дахме помещението, намерихме, че подътъ обществената хигиена съседството на ме
е цпментиранъ; на вападната стена има сопродавница въ същото здание.
На югъ 100 метра отъ това поме
преградено съ телена мрежа едно отде
щение
се -намира новопостроената общин
ление за депо8итъ на месата, което е ши
ска
V
хала,
която е готовата ползуване,
роко около единъ метръ и дълго 1'50 м.
а
именно
за
продаване
въ нея месо и риба.
До него отделение со помещава писали
Освенъ
това
въ
града
има други четири
щето. Отдолу дюгена има изба, която се
общински
хали
въ
другите
участъци на
съобщава съ-дюгеня само чревъ стълба.
града.
Нито дюгеня, нито избата иматъ,венти
. Комисията, jKaxo взе предъ впдъ, че
латори, вследствие на което при влиза
нето се усеща задушлпва миризма, а въ в ьп росните два мееарски дюгеня на Хам
избата такава *п на мухълъ. Избата има парцумъ Атамянъ е ъ отворени безъ зна
само~едно прозорче, което не стига нито нието в разрешението на общинското
за проветряванието, нито за осветлява- управление, че пом4щевпята не оттованпето и. Пометените на пвбата има мно рятъ на хигяеняяеските условия а зако
го пая джина и прахъ, по конто има за ноположение, нито еж. ^снабдени съ нуж
бити гвоздеи, а на тНвхъ книги за закач- ните ва цельта приспособления, каквито
ване на месата. Подътъ на избата е отъ се ивасква—.. саоредъ .санитарните наред-
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Не, защото всеки, който позййнй ни
шите нрави и похвати, ще разбере, че
тука въпроса по защитата на X. Атамянъ
....,Д1редсвдатель на комисията, Варнен. не е да се прилагатъ законите и наред
рйр. лекарь* Дгръ ЗКивковъ
бите въ страната и, следователно, да се
ващитятъ
интересите на обществото, а
BapMi Окр. Ветбр. л4йарв1
:
да
се
аащитйтъ
личните интереси на от
- -'•
'
Дръ <3т. К. ТРюлевъ.
делните личности по силата на положе
нието}, ieo6Td св има,;
it; Кметъ: В. Е. Си^аковъ
;
; .-*».:
: ; Като градски, ввтйрйнаренъ : лекарь,
съветиике! П. &'.' Кърджйевъкойто .по длъжноств най-М ного отъ вбеки
другъ почувствува това безаконно проти
,•
ji
« - . . Ст: Георгиевъ
/ Г^рад. ветер. лекарь: д - р ъ Ив. Жоковъ водействие' на окръжното управлейие,което се отразява зле на. градската сани...'...' Има ли „нужда човекъ да е правистъ тарно-ветеринарна , служба , и полиция,
и завоноведецъ, за да разбере ясния сми- защото разколебава всека добра воля - й
сълъ на-решението на върховния адми- инициатива, както въ подведомствените
нистративенъ съдъ, че то не дава право ми, така и у^ лицата, съ които поверенна.Х..Атамянь да отвори месарски дн> ната ми служба всекидневно се справя,
гени въ „Ситето" и то безъ знанието .и съмъ принуденъ да осветля гражданство
разрешението ^,на общината и да не съзре, то и да-се обърна къмъ него да защити
чеокржжното управление така пристраст своите права и интереси. .
>;
:
но" и заинтересевано го ващитява и поопд,рява въ бевавонията му, което като че ли
гр. Варна, 12/IX 1914 г." : ,/ "•'.'"..
си придава качествата на Теми да и да
игнорира компетентностьта на общински-,
;:i Градски ветеринаренъ лекарь:.
,,
, т4 съветници, въ болшинството си пра
" i Г
Д-ръ Ив. Жековъ.
висти .и законоведци?
/
/
би, намира, че тия дюгени не могатъ да
служатъ за месопродавници.. •
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г,;; -.?. Т З а п о в е д ь № 798 гр. Варна, 7 октомврий' 11,914г година. .Под'писанйй кметъ на">традъ Варна, като взехъ предъ,.. видъ:.- решение- ;
то -на общинския съветъ, съ участието н а ; фпнансовата?властьподъ ;
MV 807; отъ -Б0 Септемврий т.; година, • обосновано н а з л . Д 'отъ, „закона
за: определяне продажните цени >па съестните- и др. артикули отъ пъ{и
ва необходвмость првзъ времена общественни-криви ц бедствия"- и възъ
основа на хлорния з а к о н ъ : и ч л . : 6 4 ; о т л . 8 а к о н а за, градските^ общини,. к : н
;

>> къ»у-'рг> у.-^.-,:ул- ь , - . ' - ^ . ' 3 - А И . О В е д В ^ - М Ъ : ^

;«-^^"^'-.^^--?;^

... . . . Отъ днесъ ( до втора, заповедк продажбата! на ;д6луизброенйте ай-'
текарсвп. стоки от-ь дрогериите, да става по следните цени, а именно:
•&:?• у 1.. Aspirin Bayer* '.A.^.WJ.VV ^:,г.,-.•-,ъ л - k-o5
2.
„
„ .-. tablett-10 tub', t-, , ,
.''• J-л 5.'Chiftinum Sult'uricum Ph. g..У-.Л r ,
rk-b
«..iT'v^-i^f-^.-y--.;.- « Muriaticum -^к ,,.-« „ - ".-•:,, -k-O:
" 5. Todum resublimat ••-'.-.;•••<.-•;'.;•:•..-:, i~,--<'•::•.: k,o.
''••'•--' 6. Kalium Bromatiun
7. Natrium Bromatum-; •;•-,
'
8. Radix Seiiegae
*
;
9. Radix Valerianae
10. Acidum boricum crist. et Pul.
' - v l l . Acidum Citricum .:;;..

в

67'60,- Д , *
,9-60:
62-28 W.f!
68-25 vi ;
49*40 ' 'n X
,7*80 ' 1 % ' "
8*45 .',!}. '
16-90 .»'
3-90 11 '
1-30 "»'.
9-75 Я
: • * > . / •

:
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18.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
81.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Antipyrin Helveticum
Benzonaphtolum
Bismuthum Subniticum
Glycerin puriss.
Camphorae raflnat
Codeinnm pur.
Terpinum hydratum
Waselin flav. Germ.
Zincum oxydatum
Natrium benzoicum
Lysolum
Kalium jodatum
Pyramidon
Gossypium depur.
Oleum Ricini
Duotal
Gutta percha fol.
Radix Ipecae
Phenacatin
Salolum
Kalium Chloricum
Magnes. Sulfuricum
Natr. Sulfuricum
Cork Chinae succirub.
Coffeinum pur.
Theobromin
Protargol
Mettyl. Salicylicum
Exr. hydrant. Canad. fl.
Xeroforme
Iodoforme
Kalium carbonicum
Sandow's Brom. Salz.
Compt gutte

i

n
n
5,

.)
n

.

H. P.
k-o
5,

»
55

n
»

H. P .
k-o
55

H. P .
k-o
»
n
55
55

»
It

Г)

H. P.
r
n

k-o
15
•5
И
5)

1 fl.
1 duz.

Отр. 7
32*50
11-45
33-15
4-55
8*45
58-50
5-20
Г65
2-85
6-50
3-00
39-00
28-60
4-55
Г55
5-20
32-50
31-20
13'00
10-40
Г85
0-70
0-70
3'25
5'85
14-30
24-70
19-50
93-60
78-00
58*50
2'35
Г95
1-30

лв.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„ ,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,,
„

Аптекарите и Дрогистпте се задължават, да държатъ валепена настоя
щата ми ваповедь на видно место въ заведението си, гдето продаватъ
стоката си. Ония които не се съобразяватъ съ това нареждано ще се считатъ, като не желающи да продаватъ по определените тукъ продажни
н,ени и спремо т/Ьхъ ще се постъпва съгласно чл. 2 отъ закона.
Испълненпето на настоящата ми'ваповедь въвлагамь на санитар
ните органи при поверенната ми община, както и на административно
полицейските органи въ града.
На настоящата ми ваповедь да се даде най-широка гласпость,
като се раалепп по всички видни места, а също и въ всички заведения
въ града за сведение и изпълнение, а въ провинцията да се изпрати въ
по-големите градове.
Преписъ отъ настоящата ваповедь да се изпратп на г-на Варнен
ския окр. управитель за сведение.
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ. •
Търговска печатница — Варна
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Общински т-ъргове.
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ

Бр. 8,3

того, 3 часа .следъ рбедъ ще се про
изведе втори търгъ съ явна конкурен
ция, за доставката на апарати, стъкленни и порцеланови прибори и хими
кали, нужни" за общинската химическа
лаборатория.
Приблизителна стойность 1800 лв.
Залогъ"56/« — 90 лв.
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. чл.11—14 отъ закона за
общественните предприятия.
Кметството.

Обявление № 17803. Варна, 3 ок
томври. . Обявява се, че въ Кметството
на 20 того въ 3 часа следъ обедъ ще
се проивведе втори търгъ, съ явна кон
куренция, ва направа дъсчените тавани
въ стаите на втория етажъ на общинско
то 8данпе служаще на помещение на Вар
ненската телеграфо-пощенска станция.
Приблизителна стойность 2000 лв.
Залогъ 5% — Ю0.
Пазете |Гчистрта .на града и не
Конкурентите требва да се съобра
зял, съ членове 11 —44 отъ закона за обръщайте улиците,,.на место, гдето
се изхвърля сметь-и помии.
обществените. предприятия.
Пазете общинските, държавни и
КМЕТСТВОТО.
частни имоти, 'като своите. Преду
Обявление № 17876. гр. Варна, 4 преждавайте децата' да не чупятъ
въ градините
октомврий 1914 г. Обявява се на инте и д1>латъ дърветата,
1
ресующите се, че въ кметството на 21 и по тротоарите.
1 •

• гОбявление № 17944 градъ Варна, 4 октомврий 1914 година.
Обявява, се на интересующите се, че въ Кметството на 14-й ноемврий т. г. отъ 3 до 5 часа сл. обедъ ще се прдизведе търгъ съ
тайна конкуренция за доставката на 1250 електромери и ,100 часов
ници.за техъ по образци, представени отъ .конкурентите при про
извеждане търга.
-Допускатъ се да участвуватъ на търга само специални фирми,
които се занимаватъ съ фабрикация на електромери и на които
електромерите съ употребявани отъ дълго ,вр1ше въ , по-големите
европейски градове.
Заедно съ^офертите конкурентите требва да представятъ на
търга: а) детайлни чертежи и описания на български и френски за
устройството, проверяването и функционирането на всеки електро
меръ; б) свидетелство отъ некоя държавна електрическа лаборато
рия, която да удостоверява, че оферирания типъ електромери е из* питанъ и одобренъ; в) отъ електромерите образци, както следва:
единъ електромеръ еднофазенъ, 5 ампера съ неутраленъ проводникъ;
единъ електромеръ двуфазенъ, 10 ампера съ неутраленъ проводникъ;
единъ. електромеръ трифазенъ 15 ампера съ неутраленъ проводникъ
и единъ часовникъ.
Приблизителна стойность на доставката възлиза на 80,000 л.
Залогъ за участие въ търга е 5% — 4000 > лева въ .банково
удостоверение.
ДОферти, образците-електромери и часовници постъпили следъ
5 часа не се приематъ.
Поемните условия съ на разположение на интересующите
всеки> присжтственъ день и .часъ въ канцеларията на Кметството.
- . ' -.
дюм. Кметъ: В. К. СИРАКОВЪ
.Електро-Техникъ: "Д/ЙОЙКОВЪ " ' -

