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Тарифите съ следующите:
_.Т. Въ града: а) за единъ курсъ съ растояние
1-—2. клм. йли 15 минути йзъ града отъ 1—-3 лица
II р.
1РГ— лв., г-70 лв.
за повече отъ трима се плаща
допълнително - г " - - •'*•'."••.•.
.:~" 050 »' •:—-30">
^ б) За отиване и връщане съ
5
/4 часъ чакане (при болни 25 ми
110
150
нути) за единъ курсъ до 3 лица
1-50
2
—
за повече лица
V
150
-'•.-,.. в) за возене изъ града на часъ 2—г) на свадби по споразумение
д) за погребение —- ангажира
4-—
3—!
но 2.часа'.,•:••;-'•
•'.•'•_. *,;•'
П. Отъ града до гарата и
пристанището или обратно за оти
1-50 >
ване на 1—3 лица :
; 2 — »
З а отиване и връщане съ *Д
з— > - 2-50 >
часъ чакане
III. Вънъ отъ града до гроби
2—
— > Г50
щата и обратно съ *Д часъ чакане 2
1-50 »
До VI участъкъ отиване ~2-^
До VI участъкъ отиване, и
.»*
3—
връщане съ Уг часъ чакане
»
.
2
—
250
До Байръ-Баши отиване
"До Баиръ-Баши отиване и връ
4-— » 3;— >
щане съ */« часъ чакане,
До траката и Чеш. иолу
отиване
••-•'.'••'•: ••'-.' [' ."•-•-'''••:'•3'50 ' >.' ' 3 — - >
До траката и Чеш. иолу оти»

"

•

I РII. р.
ване и връщане съ '/, часъ чакане 5'— лв., 4 - — л».
До Евксиноградъ отиване
4:— >
3— »
До Евксиноградъ отиване и
6"-— :»
5-— »
връщане съ У, часъ чаканеДо Св. Константинъ отиване 6 ' — »
/5-—' »
До Св. Константинъ отиване
и връщане съ 1 часъ чакане
8 6— »
До Карантината и каваците
отиване •
•..•••
3—
250 »
До Карантината и каваците
5-—
отиване и връщане съ */, ч. чакане б-—
. • До Гюндюзъ-Чешме отиване 5 —
4-—
До Гюндюзъ-Чешме отиване
5-—
и връщане съ 1 часъ чакане
До Пейнирджикъ отиване
5-—"
4-—До Пейнирджикъ отиване и
връщане съ часъ чакане
6—
- До безжицния телеграфъ оти
:
ване . . • • . . . . . ' . . . .
. '*• •' ••- .. 5 - - А—
'"•-' До безжицния телеграфъ оти
ване й връщане съ часъ чакане
.7'—
5—
До Сесъ-Севмесъ отиване за
4'—
болни и връщане.
3—
1 ? До Трошевата махала отива
не и връщане
''.4—.
3—
До Дамяновата махала отива
4-^"
не и връщане
3—
До Лабаковата махала отива
4-—'.
не и връщане
3—

Заб*л*жка: а) Курсътъ се счита отъ ^единъ до трима лица, за повече се плаща допълнително 50 сто
тинки- 6 ) г Т ч ^ о н Г ^ й г о о и т ^ прШтя оир^^пото
отъ тарифата вр*ме за всеки V. часъ повече «
пла^а' 50 стотиккиГв) за возене нощемъ сле Д ъ 12 часа лете и следъ 9 часа зиме се плаща -50 стотинки повече отъ определените въ тарифата цени. ;
;
.'.."'""'V/ " V ' " '
•,":,*. '",'*' '"-.' :'~ -..'..:. '"'.',•'.-• '''••"•
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два вагона М М 20210 и 30156, въ Тър
ново 3 вагонад.№.*.« 30082, 30259 и 2718
и въ Нл*венъ единъ чвагонъ }8 1427. За
отъ
Санитарното отделение, по въпроса за да маскира распродажбата на брашната
ртъ мелницата „Сила"- се принесоха 260
развалените брашна отъ мелницата
торби на истива отъ брашното на буци,
„СИЛА" въ гр. Варна.
което ,сега се върна обратно. За тиспратенитЬ въ другите градове брашна вед
нага е съобщено на тамошните сан. власти
(Горчивия хлебъ на гр. Варна, отъ где и брашната еж конфискувани- За^ продаде
произхожда и кой е виновенъ за това).ни въ града развалени брашна назначената
отъ общ. съветъ комисия намери отъ техъ:
Продължение отъ брой 9. ; ^
Въ тър. банка 400 торби на Тр. Никовъ
и д-во „Трудъ", отъ която беха останали
Съ. тази противозаконна заповедъ на ,335;торби. Сжщо въ 10 души фурнаджии
Министра на вътрешните работи, даде се камери окодр 500 торбц; брашно. Насвсичвъзможность на Коста Ранковъ да започне ко това"*брар1но <се наложи; възбрана и по
да рарпродава наново развалените/брашна неже Коста'Ранков%съ писмо. Вх. М 88
на д-во „Сила*.. Затова ^ражданите ще: отъ^З! декем* претендйраг че -тезия брашна
си спомнятъ, че' презъ октомврий *ь*-цъ биле други, взеха се проби отъ всички
се появи на пазаря горчивъ и мухуливъ брашна за новъ химически * анализъ. По
хлебъ, който се приготвяше отъ развале- | следния" установява, - че брашната еж по
ннтЬ брашна яа „Сяла". Санитарното ^от химическия си съставъ сходни и че еж, раз
деление, гдето залавяше такъвъ -хлебъ го валени и вредни за здравието, затова се и
конфискуваше; но до- гдето се произнесе конфискуваха и се съобщи на всички., Д-то
върхов, мед. съветъ ний бехме безсилни „'Трудъ-1:, за. обезпечвание. доказателства,
г
да спремъ това беззаконие. \ ; ": .
изиска чрезъ I Мир. еждия еждебна експе^
При всичко това брашното на исгива ртиза на брашната нлходящи се въ търг.
при баракатЬ не бе распродадено всич банка Въпреки наредбата на закона за
съестните продукти, че проверка ьа втори
кото до П — 20 Двкемврий 1911 год.
те проби се извършва въдър. хим.-лабор.
На 16 декемврий 1914 год. се получи й протеста на юрюсконсулта; —тази експер
писмото №
. 12556, съ което ни се съобща тиза въ съставъ химицитЬ г.г, Ц. Календжива решението на Върхов, медиц. съветъ, евъ, Ив Гюлмезовъ и Д-ръ Сг. Златаровъ се
че брашната се развалени, мухулясали и вргьд
ни за здравието. Още схщия день се писа на допусна. 3*ха се нови проби отъ брашната.
г а Вар. окр управигель писмо М 1293, Сждебно експертната комисия, намира че
съ коетому се иска съдействие да се поста брашната макаръ да имагь повече кислови веднага стража на брашната при мелни тность, не съдържатъ вредни за здравието
цата „Сила" й на исгива при рибарските елементи. Микроскопическото иследвание
бараки. Окр. управ г-нъ Дамянъ Дервлин- не откривало примеси. Лекаря заключава
говъ ми съобщава устно, че до ,гдето не че хл'еба бидъ вкусенъ и не причинилъ ни
получи заповедъ направо отъ Министра на кому растроиство на тези, 'които го яли.
вжтрешните работи неможе да ми даде
По заключението на, тъзи незаконно'
стража.
създанена експертиза, въпроса отново се
На 31 декемврий 1914 г. получихме отнесе въ Върхов, медиц. съветъ, като се;
разрешението да се се постави стража на испратиха нови проби и тези запазени въ
брашната. Обаче отъ 17 — 31 декем. г нъ градската химическа лаборатория, отъ 1-ва* а
, Коста Ранковъ съ една свойственна нему анализа Върховния медицински съветъ.
ловкость, распродаде брашната, както на възъ основание анализата отъ химически
Варненските хлебари, тъй и една голема инстигутъ (протокодъ отъ 20 априлъ 1915 г.)
часть испрати въ други градове.- Въ София намира, че брашната еж развалени, защото
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Върху тези брашна' находящи се въ
еъдъртатъ мухулъ, поввчЗ нислотность. иматъ "
по лгаяно гяутвнъ. Брашната ся вргъдни, за склада при мелницата „Сила-* е поставена
щото ся въ състояние да ироизведатъ диа стража на 81. декем. 1914 г. Ветеринарно
рия, ноято моше да има лоши послгъдствия санитар, комисия е решила тези брашна
да се уничтожатъ, като не годни за хра
за организма.
До гдето се получи този отговоръг-нъ
Варненски окр. управитель д-ръ Т. Боевъ,
въпреки, че му е изпратенъ протокола на
общ. съветъ, че въпроса за брашната е
внесенъ въ Върховния медицин. съветъ, съ
писмото си , 3 ^ 3337 отъ Д6 Мартъ т. г.
отменява наложената възбрана на брашна
та. Тази незаконна'заповедь на г-на Вар
ненски окр. управитель д-ръ Т. Боевъ да
де възможность и тези брашна да се-освободятъ и се изядатъ. Както виждате
вместо да се чака компетентното учрежде
ниеВърховния.медицински съветъ да се
произнесе окончателно за конфискуваните
брашна на мелница „Сила", Г-нъ Мйнистра
на Вътрешните, дела, -, върховния пазитель
на общественото здравие', разреши да се
вдигне стражата на бр&рнага, а Коста'Ран-_
ковъ продаде на гражданите мухлясалите
' вредни за здравието, брашна на д-во, „Си
ла"., Бившия Окржженъ управитель г н ъ
Дамянъ Нерелинговъ, услужи на г.-на К
Ранкова, като; не: постави стража на 16
декемврий 1914 г.. на брашната,-(стражата
се постави на 31 •.. декемврий с. г. когато
вече ВСИЧКИ брашна, беха разпродадени).
-", ..Сегашния; окржженъ управитель д-ръ
Т; Боевъ довърши всичко, като освободи и
последните заловени и конфискувани брашна

на на добитъка. На 17 май по решение на
комитета на общест. предвидливость, тези
брашна се принесаха въ склада на Бал
канската банка на ул, Девня подъ контролач на санит. отделение, понеже се подози
раше, че въ горчивия хлебъ презъ нача
лото на м-цъ май еж смесени и отъ тези
брашна. Огъ рапорта на сан. агентъ които
наблюдаваше принасянието на брашната се
вижда, .че отъ тези брашна еж останали
1845 торби -следователно 415 тч>рби липсватъ. За това е съетавенъ актъ и "се испрати въ прокурорския паркетъ. При наличностъта на поставена стража, пигасе
какъ се.'могли да исчезнатъ тези брата?
Ако на 11 августъ 1914 г./по заповедь
на г на Косга Ранковъ директоръ "на д-во
„Сила", при поставената стража, се нато
вариха 840 торби' конфискувано брашно за
ст. София, то защо сега да не е възможно
при подобри условия, когато мелницата при
готовлява браша за комитета- на общест.^
предвидливось, на който той е предсЬдатель, да не тури отъ това брашно- въ браш
ната на комитета. Цельта е достигната,
415 торби брашно на буци,-негодно и за
храна на добитъка е изедено отъ Варнен.
граждани.':1" •• •••".'
.. : '- : ' ; ' '''•:•• : : :

Следъ всичо гореизложено вервамъ,
че всеки отъ Вар;4 Граждани ще се убеди
>Това става въ гр; ^Варна, гдето К.* какво писачите по вестниците, вместо да
Ранковъ е всесиленъ. Въ- другите градове обадятъ на гражданите истината, те съзна
конфискуваните брашна никой не е по- телно услужваха на злосторниците, като
хвърляха вината / на санитарните власти.
СМевЛЪ Да ОСВОбОДИ.'. ,-,;/}.._., ,. ; ,:
;^
Какво става съ .брашната на д-во
„Сила", които не еж годни даже за храна
на добитъка? :?
;
«ч
ч

_ За. тези брашна съ протокола отъ 8
августъ. ний констатирахме, че тЬ'еж око
ло 4000. Следъ като г-на Мйнистра на
Вжтрешните работи вдигна стражата, Г-нъ
Коста Ранковъ е разпродалъ една голема
часть. Съ писмото си отъ 31 декем. Вх. М.
88, признава, че отъ тези брашна еж оста
нали 2060 торби.
*

Решееияяа общинския съвъть. иРешение Л^ 375.

-

•

Докладва се молбата вх. № 3327 Отъ
18 Юяий т. г. на ;жителите на квартала
"Свсъ-Севмевъ* за' да се -отпусне една су
ма отъ 250—-300 лева, та да се наематъ
работници, за да се иечиетятъ и доправятъ имеющигЬ въ тоя кварталъ кладен-
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Тая комисия п има пр*дъ
прйдъ видъ и
ци за пивка вода, до като се прокара воправилника
на
СофийскатаСофийската
община за
досиабдявавето въ същия кварталъ и настроежа
въ
заселищата
около
.София
правятъ чешми,тъй като друга вода, освенъ отъ кладевцвтъу немало и те било
Въпроса по молбата на жителите на
принудени да жадуватъ за чиста в о д а , . квартала »Сесъ-Севмееъ
»Сесъ-Сенмееъ
за дворищва
и
улична
регулация
да
се
разреши
сл*дъ
Следъ разменени мнений.
разрешението въпроса за чертите на града

• Съвета реши:-.

Решение №
№ 377.

Уважава тая молба на жителите отъ
Прочете се протокола отъ 12, 13 и
квартала »Сесъ Севмесъ и разрешава, да
2.2
Юнпй
т. г.•* на комисията по-- проуч
се отпусне ва Н-ка на водопроводното
ване
молбите
на бездомните Варненски
отделение въ авапсъ 400 лева отъ § ва
непредвидените, която сума да употреби Гражданина за отсрочва въисплащаниестойностьтаГна
на купените имъ общин
за поправка и почистване по стопански, то стойностьта*
начннъ кладенците въ тоя кварталъ, за да ски места отъ десната страна на Добсе ползуватъ жителите съ чиста отъ Нвхъ ришкото шесе, 'за ;постройка ^на жилища.
вода; а ако се намери за рационално и
\ . Сдедъ»
\..
(дедъ^ разменена 'мнения между "съ
съ
възможно, да се поставятъ..и^прмпй ЧУЬ
:
ветвицитт*
•;--'
'
,-"•
:'•'''
'--'..":'
•;--•' ,-'•.- •''•
каквито разполага общината, на тия кла- ' в е т в и ц и т е
девици, които ще служатъ за общеетвеСъвета реши: ^ . '
вва полза
1%Удобрява се .протокола отъ 12, 13
и 22 Юни т, г. на комисията и разреша
ва да се разсрочи на 8 срока исплащач иието стойностьта на общинските места отъ
деслата страна на шосето, купени отъ
1Т2 бездомни Варненски Граждани по именно означени въ приложения списъкъ,
'за постройка на жилища, така както, сее
произнесла и комисията
> ; :^

Решение М 376.

;

... . Докладва се протокола отъ 12 .Марть*
1915 г. на комисията по проучване въп
роса за чертите ва града, въ свръска съ
молбата ва жителите отъ вово застроящня се кварталъ въ местностьта „Сесъ
Севмесъ" за да се извърши чась по ско
ро дворищната в улична регулация на
същия кварталъ.
ОгЬдъ разменени мнения.
Съвета реши:
Протокола отъ 12 Марть 1915,г. по
определяне чертите на града, като непъденъ, да се препрати на ново на ко
мисия въ съставъ общински съвета ице:
Г. Ноевъ, Ж. Дикиджиевъ, Р. Василевъ,
общинските инженери -П. Бончевъ Ст.
Садамурозъ в ст. общи в. лекарь ~Д-ръ
Фарашевъ, която съ ;огдедъ, ва изказани
;т* днееь мнения да бъдатъ включели въ
чертите ва,града Кварталите ва ;'СесъчСевмесъ" и ..Кокарджа*, да проучи н се
произнесе нзъ ново изобщо за чертите ва
.. гр, .Варца.-.,.;-.,:,•'.:;'.*•.'•
..-'/'""-'"''- .

Н Молбите на 57 такива Варненски
Граждани, подробно означени въ втори
списъкъ, тоже за разсрочка, които коми
.свята е намерила, че не заслужаватъ та
кава отстъпка, се оставятъ безъ пос
ледствие.^?^:. •.;<•.;•'., ';.';..•>;- ••'/•' '.'''.' ;
III Неразгдеданите отъ комисията до
сега П заявления отъ такива граждани
за разсрочка и тия, които има да постъпятъ, да се испратятъ на същата коми
сия да ги проучи и;се произнесе.

Съ решение № 123, отъ 19 'марть т. г.
Съвета отпусна въ ававсъ 5000 лева
на Н-ка ва техническото оделение за да
се раздадътъпредъ Великденските пра
зниците по ДО лева на бъдните безработ
ни Варненски Граждани,чсъ цйль да бж-
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датъ подпомогнати, но с$ условие следъ на секунда, иди около 600 куб. м на
празниците да се явятъ на общинска ра денонощие, а при това и съвсеиъ недобро*:
бота. Тия пари и други още до размеръ качественна и богата съ много минерални
на 11,000 лева се раздадоха но следъ вещества преимущественно съ варь. Гра
празниците но всички безработни се яви да се е водоснабдявалъ отъ следните бли
ха на работа за да се наплатятъ. Мнозина зки до- града извори: „Соукъ Оударь"
никавъ дори не се явиха. Поради това, „Теке Караачъ", „Франга-4, „Кемеръ-дере"
аванса отъ 5000 лева^ остана, не опра- рТашлъ тепе" и .Каналните води •
вдавъ съ 2236 лева 50 ст. Общинското
Въ града е имало всичко 105 чешми
Управление притежава расписки за тая
и
1153
кладенци (отъ които, 245 за пиене
сума, но не надначни листове, каквито за
и
908
за
проливане), отъ които за общо
управдание изисква закона.
. ползуване е имало: 83 чешми и 13 кла
На 7 Юли т. т . Общинския Съветъ, денци, а за частните къщи: 22 чешки и
следъ дълги разисквания, защото общин 1140 кладенци.
ския контролоьръ настоява за оправдава
* Водния въпрось дълги години е зцнинието на сумата, или нъкъ да бъде помавалъ общинските съвети при Варвен-'
:;
• върната. •"-•.: Уу" 4 УуГ У;/:-'"*" -.,: .'-.••
ската Градска Община. Прави ли съ се

Взе решение Лй 361. у

и щателни изследвания на
>.• продължителни
всички води въ землището на града -и

Да се ходатайствува предъ Върхов
ната Сметна Палата за отсрочвание оправдаванието на сумата 2236 лева 50 ст.
до края на текуща година. Презъ това
време да се поканятъ длъжниците на тая
-сума да оправдая 1ъ длъжимите отъ техъ
"суми,'и«й да се. явятъ на общинска ра
бота, която ще имъ се посочи за издъл;жение. <••' '•
• * ;''•''-'

околностите му и като най доброкачест
вения и най лесно доводими и достатъчни
за града съ се указали излишните за
околните села води'отъ изворите: >Ха-,
р а м и д е р е : въ землището в а с Гюнъ
аласъ, "Суюдтукъ- 4 въ землището нас. .
Сюнбей; „ Г е в р е к л е р с к и т е и з в о р и " .
въ землището на с. Гевреклеръ, „Едечк и т е и з в о р и " въ землището на с. Елечъ
и „ А д ж е м л е р о к и т е и з в о р и " въ зем
лището на с. Аджамлеръ

Ако това не направятъ до срока, неиздължившите се ще бъдатъ отдадени
На основание на твя дългогодишни из
подъ съдъ, по специално решение на съ
следвания и проучвания, Варненското Об
вета, който основно ще се занимае съ щинско Управление се е установило окон
-този въпрось
чателно на тия петь горецитнрани извори,
обявило е презъ 1905 година на конкурсъ
изработването плановете за водоснабдява
нето на града отъ тия извори, които пла
Водоснабдяването на града Варна.
нове прегледани отъ една специална коми
сия 01 ъ техници, примиранн, еж отвърдени
.Благодарение на. прекрасното си мес- отъ надлежната власгь .
-тоположение и хубавите си околности, граСъ законъ отъ 7 Мартъ 1907 година
.да «Варна продължава- бързо да расте. Съ (публикуванъ въ 59 брой на държавния
построяване пристанището му, търговията вествикъ отъ 17 Мартъ с г.) разреша се
•му също значително .се е развила и гра ва общината единъ заемъ отъ 8,000,000 лв.
да отъ девь в а день все повече и повече отъ който .1.500,000 лева се предвиждатъ
хора е привличалъ, вследствие на което за водосвабдяването на гр. Варна.
и населението му бързо се е увеличило
Преди обаче да се почне съ изпълне
и днесъ нма не по малко отъ 45,000 жнт.
До преди 5 години водата на града е нието на самото предприятие, необходимо
<бида съвсеиъ недостатъчна около 7 литри бе да се изпълвятъ предварителво 1?Ьлъ
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редъ формалности предвидени въ закона за
отчуждаване недвижими имоти на частни
лица за държавна и общественна полза и
за това требваше да. се ивдаде, най първо,
указъ, за прогласяването за обществена по^лза водоснабдяването на гр. Варна.
.••-•'
По поводъ решението на Варнен. общ.
съветъ; отъ 12 мартъ 1908 година, за от
чуждаването. оть Варненската Градска Об
щина недвижимите имоти за държавна и
обществена полза, заедно-съ-правоползуванетоодъ водната енергия нуждни за кап
тиране водите и прекарване на водопрово
да въ гр. Варна, а" именно: • .1) изворътъ
„Харами дере", находящъ се въ земли
щето на с.. Гюнъ аласж; 2) Изворътъ
„Суюджукъ", находящъ се на една възвишеность, междуг селата Сюнбей и Гевреклеръ, който образува една река, минава
ща иреъс. Гюнъ аласж; 3} Изворите, находящи се въ землището и подъ с. Елеч ъ, които, ведно съ другите малки рекич
ки, .образуватъ Руеларската река, която
минава пр-взъ с Русларъ: 4) „Новооткри
тите отъ техническото отделени, при Вар
ненското кметство извори въ землището, на
с. Аджемлеръ"; 5) Местата ; за каптиране
на водите, както и местата,- гдето ще ми:,
натъ каналите и върху които ще бжджтъ
построени шахтите и резервоарите, безраз
лично чии еж тия мЬста държавни, общин
ски, училищни, или'.; частни и 6) Всичките
воденици и . тепавици, които *използуватъ
видите, коип» ще се каптирагь ;Притежа
тсдигВ на; горните имоти да бжджтъ, обез-;
щени 01ъ Варненската община, съгласно
горния законъ. - ; •;.-•.-;.'",; ,/'•-•:,'; , :'.;•;

Май 1910 год. ходатайствува предъ Мини-^д;
стерството на Вътрешните работи за нзда--Д
ването на новъ Указъ,, ш отчуждаването-^
изворите въ лозята на с. Аджемлеръ и-г
надъ сжщото село, както и за изворите-1
подъ С: Тевреклеръ, които беха пропуснати?"
въ горния Указъ.
;
- (;;1й

Въ пуяк1ъ 4, обаче, на тоя указъ, по
грешне бе казано, че се отчуждаватъ но
вооткрйтнте отъ техническото отделение
извори, въ землището на с. Аджемлеръ й
ползувайки се о-ъ тая неяеяостъ въ указа
(новооткритите, вместо разкопани и. раз
крити),Аджемлерската; община бе завела
процесъ против ь Варненската община, за
незаконно засвояване на тия извори, кой
то цроцесъ още продължава. . =•...,. ,;

За всички тия рабоги: доставка ва чу- гунените тръби съ принадлежностите имъ,:
схващане на водите, натграва на съоржже-, •
нията, направа на целия водопроводъ,"з*^
разните отчуждения и обезщетения—дВар- Д
ненската градска община е изразходвала до.;.;
сега една кръгла сума отъ около 1,600,000;
.лева.. /..; •;",';/•;"/ "'. ;1\:гГ'.:-;,Д '"'-;•• .Д''•.•'?::.

На 30.Х1.1913 год издаде се новъ У - г казъ М 252, съ който се поправи първия ^
въ смиеълъ, че се-отчуждаватъ изворите,';
находящи се въ лозята на с. Аджемлеръ и , ;
надъ сжщото село, както н да се отчуж- у
датъ изворите въ землището на с. Геврекл- Д
еръ, като притежателите на зеленчуковите ?
градини .въ селото Аджемлеръ и Геврек- ;Г
леръ да бжджтъ обезщетени отъ Варнен
ската градска община, съгласно закона за -:-":
отчуждаване на недвижимите- имоти за ^
държавна и общественна полза.
Т
На всички горецитирани извори се нап- ;?
равиха следъ това нуждните химически и\ •!.'
бактреологически анализи презъ 1909, 1912 '
и 1914 години и водите на всички се на-: ]
мериха за доброкачествен ни и ттивки.
>>

Дг Работите ^ по 1 схващанието и ь довезкда-^
нето на водите отъ: „Хартми-дере", „Соукъ-' '.:•
Суларъ?* и „Теве-караачъ" до града, съ ^
направата на главния водопроводъ, двата "
резервоари съ по ,1000 м? вместимость• •;.
всеки единъ, • както и направата на по-.; ;.
големата часть отъ градската водопроводна *
мрежа, се почна презъ 1909 година и до- 1
"върши къмъ края на 1911 година А ехва- Д1
щането на Елечните изворни води и довеж-;
данието имъ до главния водопроводъ станапрезъ 1913 и 1914 години.
^

* Целата построена-до сега тръбна мрежа и
отъ изворите до града и въ самия, градъ, Д
». За се да избегнатъ всекакви недоразу има една приблизителна дължина отъ около?
мения и по-нататъшни процеси, Варненокий 86000 метра.
Общ .съветъ съ рещеаие № 279 отъ 19
; До началото на .1915 година еж схва-<
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нати, и доведени въ града изворни води:
1) „Харами дере* (12 литри на секун
да;, 2) „Елечъ* (8 л. на сек.), 3) „Соукъ
суларъ" (5 л. на сек.), 4).„Теке караачъ"
(1 л. на сек.), всичко съ общъ дебитъ отъ
26 литри въ секунда, или 2,246 куб. м.
вода на денонощие, което дава за едно
приблизително население на гр. Варна, отъ
около 45,000 жители, |по около" 50 литри
вода на глава, дневно,

На 3 Юлий т. г. бе свикана комисия
въ съставъ общинските съветници: п. Кетъ
А. Данчевъ, От. Савовъ, Р Василевъ, Юристконсултъ Г.: Янтовски и Контрольора
Ст. Чепшеджневъ за да проучатъ поемните
условия, по които ще се експлоатиратъ
общинските предприятия нрезъ идущите
години.

Остава още за схващание и довежданието
имъ въ града, с л е д н и т е изворни води
отъ: 1) „Суюдчукъ* (1 л. въ сек.) 2) Гевреклеръ" (В л. на сек.), 3) „Аджемлеръ»
(12 л. на сек), 4) „Ташлж-тепе" (1 л. на
сек.). 5) „Кемеръ-дере" (1 л. на сек.) и 6)
,Франга;' (1 л. на сек.) съ общъ дебнтъ
около 22 литри на секунда или 1900^куб.
м. вода на денонощие, което ще даде още
около 42 литри вода, дневно, на глава, или
всичко града Варна ще разполага въ бждъще по 92 литри дневно по глава, ако се
смета за 45,000 население, а най-вероят
ното следъ 4—5 години, за едно население
отъ 50,000 души града ще разполага съ
-около 4150 куб. м. вода, дневно, или средно
на глава, дневно, по около 82 литри вода,
т. е. толкова, съ колкото разполагатъ днесъ
д-радовете Манчестеръ и Брюкселъ.

На 7 Юлий т." г. бе свикана ' комисия
въ съставъ: и. Кмета А. Данчевъ, Общин
ския Ветеринаренъ Лекарь Д-ръ Тюлевъ,
Варненския Градоначалникъ Ташевъ и Стар.
Общински Лекарь Д-ръ Ив Фарашевъ за
да разгледа заявлението на файтондясиите
и определи таксите за превозъ въ и окол
ностите на гр. Варна.
На 7 Юлий т. г. бе свикава комисия
въ съставъ: и. Кмета А. Данчевъ, Варненский Градоначалникъ Тагаевъ и Сгар. Об
щински Лекарь Д-ръ Ив. Фарагаевъ за да
обходи всички хотели на Градьтъ- и* опре
дели таксите на стаите и леглата имъ.

Средньото Търговско Училище при Вар
ненската Търгов. Индустриална Камара ни
моли да съобщимъ на Онии г. г. Варненски
Варна, 7 юли 1915 год
граждани, които желантъ да държатъ за
квартлранти ученици отъ това училище, да
Началникъ на водопроводното отделение: заяватъ за това писменно, най-късно до 15
Авгусзъ т. г., въ Дирекцията на Търгов
Инженеръ: Д. А: Марчевъ ското Училище, за да бъд< квартирата имъ
прегледана отъ Училищната Комисия.

Назначени Комисии.

Варненско Градско Общ. Управление

; - На 23, 24 и 25 Юний т. г. бе свикана
ОБЯВЛЕНИЕ
комисията въ съставъ общинските. съвет
ници; С. Юлзарв, Ст Георгиевъ, Г. Само
Л* 10575
ковски, Юрисконсулта Г. -Литовски и Кон
гр. Варна, 3 Юлий 1915 год.
трольора С Чепшеджневъ за да прегдедатъ сметките по предприятията „Кринина
и кантаринина и „Бачъ" наети отъ пред
Варненското Градско Общинско Управ
приемача Н Г. Отанковъ и се произне- ление обявява на интересуюшнте се, че съ
-сътъ за ликвидацията имъ..
гласно закона за изменение чл 111, ал. 1-а
и чл. 116 отъ закова за организацията на

Нова-Добруджа, отъ 1 Априлъ 1914 год.
обвародвавъ въ Романския Държавенъ Ве
етникъ брой 272 отъ 10 Мартъ т^ год.
срокътъ ва проверката на документите за
правособственность на недвижимите имоти
въ нова-Добруджа е продължевъ до 1 Ап
рилъ идущата 1916 год.
Огъ Кметството.
Варненско Град. Общинско Управление
V ;
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Съгласно чл. 4.отъ закона за чювитев
ако до 41 день отъ датата на публикува
нето настоящето въ държавния веетникъ
не се яви стопанина му съ нуждните до
кументи за правоспособность за да го по
лучи, то той ще се продаде на публиченътъргъ за въ полза на общинската каса.
•"•"•.;•.'..--:••.

Варненско Град.. Общ Управление
ОБЯВЛЕНИЕ

•

' гр, Варна, 10 Юлий 1915 година. '
Варненското Градско Общинско Управ
ление, обявява на интересующите се, че
интнзапския билетъ М 23876 серия /и*! 102
• 1912 година иададенъ яа Али Шабановъ
възъ основа билета на Беювското Селско
Общинско Управление № 82190 една ко
била 16 годишна съ червенъ косъмъ безъ
' особенни белези е изгубенъ и вместо на

Кметството:

'

№ 9687
гр. Варна, 23 юний 1915 год.
Варненското Градско Общинско Управ
ление обявява, че интнзапския билетъ подъ
И^ 23661 серия №^102 отъ 1912 година
за единъ конь на 14 години косъмъ чер
венъ безъ особенни белези издаденъ яа
Симонъ Сукасовъ отъ Козлуджанското Сед.
Общинско Управление и вместо него е„из
даденъ дубликатъ1 днесъ подъ № 9685 отъ
22 юний т.год.
••''''".
Ето защо гдето бжде представенъ ори
гинала, да се счита за анолиранъ.

него еиздаденъ дубликатъ диесъ Л111156.

Кметството.

* Ето защо гдъ"то бжде представенъ ори
гиналния такъвъ да се счита за анолиранъ.
\

Кметството

Варненско Град. Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№9394- ..

Варненско Градско Общ. Управление

;

гр. Варна, 18. юний 1916 год.

Въ допълнение на -обявлението № 8885отъ 5 юго, обявява се на интересующите
се, че на 27 Юлий т. г. въ 9 часа преди ;
обедъ на пазарния площадъпредъ^ поме
щението на пожарната команда ще се про
даде чрезъ публиченъ търгъ единъ безсто•;:-. .•< ,г •.••..
'Обявява се, че на надзора на общината павенъ конь (юва). ;•,-•--..,;
Първоначалната цена ще се определи
въ двора на пожарната команда, се* намира
'единъ. бевступанскп конь (юва) около 10 на Търга отъ тържната комисия.
год. съ косъмъ сивъ,. безъ особени белези.
• •*:•'
Кметството.
ОБЯВЛЕНИЕ
Л19439
Лгр. Варна, 19 Ючий 1915 год.
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