Година XXVII

Варна, 11 Мартъ 1915 год.
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И З Л И З А
Ц-Ьната на вестника е винаги
предплатено
за година саио
за V* година . . . . . . . .

3 дева
1-50 лева

Единъ брой 5 стотинки.

Издава

Варненското

Варненско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
. № 2806
гр. Варна, 25 февруари 1915 год.
Варненското град общ управление, на
основание чл. 14 отъ избирателния законъ,
обявява на г. г избирателите отъ гр Варна,
че избирателните списъци за 1915 година
еж готови и най кжено до 10 мартъ т. г.,'
всеко лице," което мисли че има избирателно
право, или намерва въ списъците на общи
ната некои нередовности, опущения, греш
ки и п р , относящи се до него лично или
до други лица, може да ги прегледа въ
общинската канцелария при статистическото
бюро и заяви уегно или писменно въ общи• ^ната за тия нередовности.
*•
Всеко заявление требва да съдържа
данните н сведенията, на които се осно
вава и да бжде придружено отъ всички
документи, които го подкрепятъ.
зам. Кметъ: В. К. Сираковъ
п. Секретарь: Ив. Ж. Ивановъ

Общинска х р о н и к а
(продължение)
ПРОТОКОЛЪ М 146.
• Съвета като взе предъ видъ, че наема
яа Камбосевото здание, въ което до сега
се помещава техническото отделение, е
много скъпъ и че има • до ефтшни здания
за техническата служба, каквото е здавкето на Шотовъ; че въ скоро време

С Е Д М И Ч Н О
Пари, писна и всичко за вестника да се праща
до Град. Общинско Управление- въ гр. Варна.
За обявления се плаща на дума:
За I страница
• . . 5 ст.
За II страница
. . . 3 ст.
За III и IV страница . . . . . . . :> ст.

Общинско

Управление'

стаите на театра на брой 21 могатъ да
бъдатъ приспособени за канцеларии, като
се произведатъ отделни търгове за дюше
метата, за железарските работи, за про
зорците и вратите, а 3 отделни търга са
мо за вратите и прозорците; че така завършенъ театра може да бъде готовъ въ
скоро време за централизиране службите
на всичките отделения, реши:
1. Отъ 1 януари 1915 год: техниче
ското отделение ла се премести въ здание,
което ще се определи отъ същата комисия
и което да не е по-малко отъ досегашното
на Камбосевъ, но съ по-ефтинъ наемъ съ
срокъ до 2 години. Още утре комисията
безъ особена покана да определи зданието
за наемване.
2. Да се приготвятъ въ най-своро вре
ме отъ архитектурното отделение, къмъ
което въ помощь се командироватъ геометра Бракаловъ и инженеръ Кнобъ, вси
чките детайлни чертежи за вратите и про
зорците, както и всички тържчи ввнжа
за техъ, за дюшеметата и железарските
работи, като за вратите и прозорците са
мо се образуватъ 3 отделни предприятия.
Изнасянето ва техническото отделение
да се започне отъ 1 януари 1915 година,
когато изтича наемния срокъ за зданието
на Камбосевъ, комуто да се съобщи още
утре, че зданието му се освобождава отъ
нея дата. Общинската библиотека да оста
не въ същото здавие, освенъ ако въ зда
нието, което ще се намери за техниче
ското отделение, може да се помести и
електрическото отделение и тогава библио-
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теката да мине въ зданието на електри чките фабрики, работилници и по кана
ческото отделение — здание на Вешковъ. лизацията. .
3. Докладва се отъ г. Кмета, за одо
ПРОТОКОЛЪ № 2 отъ 8 яяуарвй
брение
договора, който комисията за на
1915 год.
миране
помещение за общинските отде
1. Повдигна се отъ общинския съвет ления
реши
да се сключи съ Хасанъ Бей
никъ г. Р. Василевъ въпроса за поскъп
Шукри
Беевъ
за наемане зданието му въ
ването на брашното и извъчредио лошото
му качество до толкова, че хлеба отъ 1-во III уч., ул, „Гургулята* за помещение на
качество дори бива горчивъ и миришалъ всичките общински отделения.
на мухалъ. Предлага да се назначи ко-_
Съвета реши : Одобрява* сключения домисия, която да извърши ревизия на бра говоръ съ прибавление на едиаъ новъ
шната по складовете а фурните и да се членъ: Ако общината си построи или при
иска намесата на министерството да даде способи за своите нужди свое помещение,
съдействие за по-ефикасенъ контролъ, въ такъвъ случай тя си запазва правото
както за цените на брашната, които с ъ да принаемва зданието за подходящи цели
се извънредно много покачили, така и за 10 изтичането на наемния срокъ'-.
качеството-имъ и за продажните цени
Упълномощава кмета да подпише до
изобщо на всички съестни продукти отъ говора.
първа необходимость.
4) Разреши се да се раздаде на бед
Съвета реши: Натоварва старшия об ните варненски граждани клонака и вър
щински лекарь, съ съдействието на общин шината отъ т. г. прочистване' на общин
ските съветница Ив. Павловъ и Ж Ди- ската гора, за да се предпази тя отъ, възкиднсиевъ, да извърши речизия на всички моженъ цождръ.
брашна до складовете и фурните и да съ
ПРОТОКОЛЪ И1 4 отъ .10 яауарий
стави актове, както на продавачите, така
1915
година.
.
, --*'•-_
и на купувачите на брашната, които се наПо
предложение
на
г
на
Кмета
постави
мерятъ за развалени, като купени отъ кон
фискуваните въ мелницата „Сила" брашна. се по епешность на разглеждане въ дне
шното заседание на съвета възникналия
Предложението на г. Т. Ограшимировъ днесъ отъ капитална важность въпросъ
да се протестира срещу министра за вме за общинските интереси, именно докладва
шателството му въ,атрибутите на общин се телеграмата М 151 на министра на
ската санитарна власть, като е освободилъ
в&трешните работи и: народното здраве
запретените развалени брашна_на „Сила"
до Варненския окръжевъ управитель. пра
—-падна
тена отъ последний при надписъ съ Л5 147
- 2. Сложи се на разглеждане въпроса за изпълнение отъ Кмета, съ която ми
повдигната, отъ общинския еъветникъ Ив. нистра предлага на управителя да вземе
Павловъ натоваренъ отъ съвета да контро мерки за да се доаустне клане на? добилира цените на труда, защо се плаща отъ тъкъ въ градската кланица всекиму, което
общината на работниците на общинска значи, че требва да се дОнуетне клане на
работа — поправка на улиците — по 2 5 0 добитъкъ и отъ касапите като Хампарцунъ
лв. надница, а не минималната цена 3 лева. Атамиянъ и др., които продавать месо въ
Съвета реши: Намира за вуждно да частните" дюгенй^ подъ Ситето и които дю-увеличи цената на надницата, която об гени,понеже с ъ намерени за нехигиенйчви,
щината плаща на работниците на община общинския съветъ е решилъ да бадатъ
ска работа — поправка и изравняване на затворени. Г-нъ Кйета докладва още, че
улиците и разрешава да се*увеличи тад по поводъ на тая телеграма днесъ въ 7 у 2
надница на 3 лева.- •'.'' ;
часа варненската г административно поли
Избира комисия отъ общинските съ-* цейска власть съ 18 души стражари, двама
ветници: Ив. Павловъ, Ж . Дикиджиевъ, конни старши, начело съ полицейски прйГ. Филириди и М. Вълковъ,! която' да ан ставъ "в1'секретаря на градоначалника : • нвЬ"
кетира заплатите на'работниците въ ; вей- сплетвенно' чрезъ счупване вратите завзе
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градската кланица, испъди установената ските власти за изпълнението му; че въ
градска санитарно ветеринарна власть и същия день общинския фанансовъ агентъ
позволи да се коли добитъкъ въ нея на наложа секвестръ върху закланото месо
чуждоподданий Хампарцунъ Атамиянъ. и въ скотобойната срещу дългътъ на същия
когато следъ това, въ момента, общинската X. Атамиянъ възлизащъ на 5400 лева по
финансова власть секвестира месото за постановления влезли въ законна сила и
дългъ на Атамияна отъ 5400 лева по по подлежащи на изпълнение; че тоя секвестръ
становления влезли въ законна сила по се съобщи на полицейския приставъ, но
лицейския приставъ отхвърлилъ секвестра той въпреки това заповеда да се дигне
месото отъ кланицата и се занесе въ дк>ипозволидъ да се вдигне месото.
Следъ обстойния докдадъ на г. Кмета гените на X. Атамиянъ и Станчо Тачевъ.
Да се обтжжатъ тия действия на влаи разменените мнения съвета реши:
стьта
предъ Върховния Административенъ
Да се протестира телеграфически предъ
Сждъ,
з провинилите се: заместника на
министра на вътрешните работи съ копие
градоначалника,
полицейския приставъ, стар
до партийните шефове и вестниците Миръ,
шите
и
младши
полицейски стражари учаБългария, Препорецъ, Народни Права и
ствующи
въ
тия
насилнически действия да
Балканска Трибуна противъ незаконните
се
дадатъ
подъ
сждъ,
като се заведе и гра
действия на Варненската административно
ждански
искъ
за
нанесените
повреди на
полицейска власть, за гдето тя съ 18 ду
кланицата
и
причинените
загуби
на общи
ши полицейски стражари, двама конни
ната
отъ
неправилното
вдигане
секвестира
старши, начело, съ полицейски приставъ и
секретаря на градоначалника, по поводъ ното месо и предаване на стопаните му.
телеграмата на министра Ий 151/915 год., А отделно да се подеме обща акция отъ
днесъ насилственно, чрезъ счупване вра общинските съветници отъ всички полити
тите, завзе градската кланица, испъди чески групи предъ варненското граждан
установената градска санитарно-ветеринар- ство и народно представителство за погана власть, позволи да се . коли добитъкъ зените отъ властьта автономни права на
въ нея на чуждоподданий Хампарцунъ общината съ нейните независими санитарноАтамиянъ за да продава месото въ част вегеринарни органи да пази хигиената за
ните месарски дюгени подъ Ситето, които здравословното състояние на членовете си
— граждани, като изложи печатано тече
требва да се затворятъ, понеже с ъ наие
нието
на целия въпросъ по закриването и
рени за нехигиенични и неотговарящи за
следъ
това толко заинтересованото откри
цельта отъ компетентните санитарно вете
ване
на
частните месарски дюгени подъ
ринарни власти, отъ специалната комисия
Ситето,
ири
наличностьта на четири хигие
състояща се отъ Варненския окръженъ
нични
общински
хали въ разни части на
декарь, варненския окръжевъ ветерина
града
и
пета
хала
въ I уч., гдето е Си
ренъ лекарь и други, назначени съгласно
тето,
въ
която
има
два
дюгеня за месопрочл. 28 отъ правилника за преглеждане
давници,
но
варненския
окржженъ управи
на добитъкъ за клане и месопродавницоте,
тель
съ
предписание
М
10722 отъ 22
както и отъ Варненски окръженъ хигиесептември
1914
година
не
позволява
отва
нически съветъ съ решение № 55 отъ
рянето
имъ,
макаръ
че
еж
на
150—200
30 юли' 1914 година, което решение ди
рекцията на народното здраве съ писмо крачки отъ зданието Сите, които до сега
№ 11,200 отъ 28 октомври 1914 год. одо задоволяваха съ месо, безъ никакво опла
брява, а съ писмо М 11,199 отъ съща кване цълото гражданство, отъ които хали
дата съобщава на г-на Варненския окръ общинската каса добива повече отъ 50000
женъ управитель, че решението се одот лева годишенъ наемъ и дава поминъкъ на.
десятки семейни граждани наематляи —
-брява, понеже контестацията на г-на окръл- български поданици, а сега губи до мини
жвия управитель противъ казаното реше мумъ тоя приходъ изключително въ полза
ние № 55 се оставя безъ" последствие и на чуждоподданий Хампарцунъ Атамвянъ.
го моли да застави градския "вачаляикъ
.да даде вуждното-съдействие-на общин
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