Година XXVIII

Варна, 27 Февруари 1916 год.
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Ц-Ьната ка вестника е винаги
пр-Ьдплатено
за година важо
за 1/2 година

\
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3 лева
1-50 лева

Единъ брой 5 стотинки.

Издава

Варненското

С Е Д М И Ч Н О
Пари, писка и всичко за вестника да се праща
до Град. Общинско Управление въ гр. Варна.
За обявления се
За I страница . . .
За II страница . . .
За Щ и IV страница .

Общинско

МИНИСТЕРСТВО
на
Вжтр. Работи и Народ. Здраве
(Отделение

Изборно)

М 1011.
Ь'-> Февруари, 1916 г.

плаща на дума:
. . .
. . 5 ет.
. .
. . . 8 ет.
, .
. . . . И ст.

Управление
ОКРЪЖНО.

До Г. Г.

Окржжните Управители въ Цар

ството (включително новите).

СОФИЯ.

Понеже поради войната, разхода на дребния и едъръ добитъкъ е
значително увеличвпъ, Министерството на Войната въ съгласие съ онова на
Зеждеделивто и Държавните Имоти, за да осигури условията за по-скорош
ното възобновяване численото състояние на добитъка въ Царството, е раз
поредило:
1. Забранявя се реквезирането на: телци и кравя помладн отъ 10
години, бичета по-илади отъ 5 години кочове и свински, разплодници и
2. Забранява се клането на крави и волове по-илади отъ 10 го
дини, телци, овци бренени, агнета по леви отъ 15 килограма и прасета полеки 60 кгр. жива тяжесть.
Това като явявам^ предлагамъ на Г-да Окръжните Управители да
наредятъ за точното спазване поиената наредба, която е издадена въ ин
тереса на страната и на населението.

Миниетръ: (подп.) не ее чете.
Главенъ Секретар.»: (подп.) не са чете.
Началпикъ на отделението: (подп.) не ее чете.
В "В Р Н 0:
Овкретарь прн Вари. Община: Д. Н. ДОЕОВЪ.
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Варненския Учебенъ Окржгъ - . „ ' - ' »
•"* ^83.
До г. г. Главните учители. За сведение до
23 Февруари 1616 год. '
„ *- Л,.
и г
г г. Общинските кметове.
ВАРНА.

• .

Въ свръзка съ по-раншната сп распоредба, за която ви се съобщи
съ окрхжно № 9Т39 отъ 28, X. м. г Министерството на Земледелието и
Държавните имоти е отправло до г. г. Окржжните управители окрхжно
Ж 277, печатано въ Държавния вестникъ брой 21, въ което се даватъ
подробни наставления за начинътъ и редътъ, по който требва да се из
върши засеването на обработваемите зечи, пог.апватъ се всички длъжност
ни лица и итилегентни българи да укажатъ съдейетвне въ случай и на
.край .иска се, щото да се налагатъ най-големи глоби и да се даватъ погь
садь ония лица, които не изпълнявай, административните разпоредби из
дадени но този случай
Инспекцията отъ своя страна поканва г. г. учителите и учителките
въ окржга да укажатъ възможното най големо съдействие на местните вла
сти и» въпроса за засеване па обработваемите земи, както и да агитиратъ
между землегелческото населеиие и му носочватъ значението и необходи
мостьта отъ това засеване
Българския народъ напряга .всичките си сили за дн оехществи -от
давна мечтаното народпо обединение. Храбрите български _ войски беззаветпо и съ пепоколебпма енергия ноеятъ яа отечеството на победа следъ
победа. За да се увенчаятъ тия усилия съ краеяъ усиЬхъ, необходимо и
наложително е страната' ии да бжде икономически силна п да притежава
въ изобилие земледелчески произведения, та да може съ леснина да снаб
ди народната ни армия съ всички хранителни и Фуражни ирипаси както ида изхрани населението. За да бжзе страната ни богата и силна, потреб
но е преди всичко, като земледелческа държава, всички обработваеми зеяи да бхдатъ засети както.трква и по тоя начинъ да получимъ възмож
ната максимална, жътва. Залога за успеване въ това отношение лежи вър,ху всичкото останало въ дома си население но преди втпчко въ съзнани
е т о яа'трудолюбивата българска с%лянка, която вече е давала доказател
ства, че е достойна майка, жена сестра и дъщеря на храбрия български
войницъ. Тя се куждав. обаче, отъ утеха, насърчение и'доука, за да мо
же още по добре да замести въ полските работи намерващнте се на бой
ното поле български земледелци
Ето защо министерствата на Земледелието и Просвещението и Ин
спекцията се обръщатъ къмъ Васъ да заработите най усилно въ това от
ношение да не жалите ни трудъ ви во%ме, та да се посее всека педя земя за доброто на отечеството на.

и до Окр. Учил. Инспекторъ: Т. ХЛЕБАРОВЪ.
за Секретарь: А. ЯНКОВЪ
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П р О Т О К О Л Ъ / *ь изНа заседанието на • Варненския Градеко
Общински СъвеН; държано въ извънредното
му заседание на 1 Декемврий 1915 година.

ООРЙОЩСТВУВ
Кметъ Ст. Савовъ, като председатель на
;; ; :
съвета.
'* '
' ' "'
Помощници кмета: Г. Ив. Ноевъ; Д-ръ
В: Парасковъ.
- :.
ч. •-•" : ! '
:

Членове на ехвета: .

В Поповъ, П. Кжрджиевъ, С. Юлзари,
Г. Серафимовъ, Д" Байчевъ:
Ч
При секретаря Д. Н. Доковъ.' '• ..'.'.* ОТОгаТВУВАХА:

*

^

От. Георгиевъ,Т. Самоковски, Т. Отрашимировъ,'< Ив. Швловь, Р. Ваеилевъ, И.
ВъльчлгЦ Ал. * Василевх^'' В. Оиракойъ,: Ан.
Данчевъ, Г. Филириди. Д. 0, Поповч, Д. Кондовъ, Ж. Дикаджиевъ (всички милитаризирани)
К. Геновъ, И. Анчевъ и*Д ръ' В Карамихаил о в ъ

-

••-.;''!'.'

''•''
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Прочете се протокола отъ миналото за
седание на съвета^ к о й т ^
и йодпи"са отъ членовете, които ех взели" участие въ
разискванията,, изложени въ него, следъ ко
ето се пристхпйкъмъ разглеждане поставе
ните на дневенъ редъ въпроси.
Р Е Ш Е Н И Е ' • ' : № 511
!

.• :• <

Докладва се 6тъ кмета ниското" на Вар
ненския Окр. Управитель ;Вх.л,1Л& '16 286 съ
което съобщава, че Министерството аа Въ
трешните Работи и Народното Здраве ; съ
предписание подъ л И| 7256, не; утвърждава
- решението на Вар. Общ. 'Съвета* йоДъ № 115
528 отъ 13 Военърий т. <г.: Г нъ Кмета пред
ложи Общинския „съвета повторно: да се за
нимае по тозг въпросъ й вземе нуждното за
цельта решение. Варненския Общ. Съветъ
като има предъ витт следното': че еледъ обявяването на мобижйзацивта пбвече отъ 4000
варненски семейетва останали безъ всекаквн
средствата за издръжка и въ продължение на
10—15 дни изразходва спестените ей храни
н пари; че кънъ края на я-дъ Септември за
почваха да ее явявата на тълпи предъ об г
шината за помощь, а техните жхже и бащи
отъ местния гарнизонъ започваха да се оплак-
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ватъ на Началниците, че семействата имъ ех
оставени безъ средства за" иренитаване; Бро
жението'се усилваше ежедневно; обаче общи
ната не може да имъ поьогне, защото не раз
полагаше съ суми по редовния бюджета,* а
въпроса за заема за подпомагане на бедните
семейства беше въ началото, на своето реше
ние, Че за да се избегната, и най-маакпт*
инциденти, които веха . се отразили зле.въ
съседните войскови части състоящи се повече
огь = Варненци, Кмета, като председатель на
сдружените дружества се обърна кънъ със
тоятелните Варненски граждани и. съ събра
ните суми се започна издръжката на хиля
дите бедни, .като дьщевременно се правяха
най енергични постхпки за сключването на
общинския заемъ/ като и за отпущането. на
държавната помощь. Къмъ 28 Октомврий съ
браните отъ комитета на благотворитеднсеть
та суяп.се привършиха, оощинския заемъ
държавната иомощь по формални цричкви се
забавиха и следь десеть и повече дни едва
можеше да се очаква "помощьта, най-малкото
забавяне въ "редовното раздаване на хлеба,
поражда незадоволство, негодувание, като за
почнаха да се чувствуватъ но силно между
бедните и техните семейства, а спирането
наЧлеба бй създало нежелателни инциденти,
пълни съ грозни иоелед^твия за времената
които прЬкарваяе. За това иоложовие се до. неее въ Министерството на Вхтрешните Ра
боти отъ Кмета и Коменданта на Укрепения
Нунктъ Генвралъ Япковъ. Сериозностьта на
положението се призна отъ Военото Минис
терство й това на; Вхтрешните 'работи и се
направиха постхпки предъ централния коми
тета на Обществената Предвидливоеть да се
помогне й последното съобщи; да се отяустната взаимнообразно на Варненсната общнна
500 торби брашно за подномагаяена' бедни
те:-При описаното ао-горе полвженне, Варненското Общинско Управление прие да вземе
•взаимнообразно помощь й съ нея издържа
бедните отъ 29 Окто-мврвй 191-5 год. до 6
Ноемврий\е.••&.' й по такъвъ начннъ се из
бегна едянъ грозвнъ инцидента въ града и
гарнизона (още по вече), че когато беше не
избежно, защото държавната помощь се раз
даде на 10 Ноемврий, заема се еключи и
оформи но-въено, а бедните още яа 5-6 Новнврий по улиците я предъ общината искаха
хдебъ. При горните обстоятелства ; небешв
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възможно да е? свиква съветъ, да се взеиатъ решения и утвърждаватъ, а вай важно
то, че общината ре разполага еъ нуадните
средства, да се задоволяватъ ио - вече оть
4000 бедни варненски семейства. \ ч
Съвета водимъ отъ горните съображе
ние, удобрява взетата взаимнообразна храна
отъ варненския коянтетъ на предвидливоетьта
н раздадена въ хлебъ за издръжка на бед
ните семейства отъ 29 X. 1916 г. до 6 XI
1915 год. на сума 15000 лв, която ще треб
;
ва да се плати"! поради което .
'••:-:-^-':/-"'.--::-\:^: !Р5ШИ-/::;;:::^г">.^ ;"-:.': -;"
Да се изплати сумата 15000 деА^ за
която о купено брашно преобърнато въ хлебъ
съ който ех подпомогнаха и издържаха бед
ните варненски семейства презъ дните отъ
29IX до 6 включително Ноемврий м., когато
нито държавната покещъ бе организирана
нито общинската можеше да плати отъ своя
редовенъ бюджвтъ, като сумата се вземе отъ
кредата по допълнителния бюджвтъ гл; II §
41 н. г. (отъ заема 500000 лв.). •
Да се обясни на г на Варнен. Окр. Управитель и на почитаемото Министерство на
Вътрьшните работи (въотговоръ на писмо
Д^ 7256 отъ 24 Доемврий) че сумата 15000
лева не а изразходвана, т. е не е още иег
теглена отъ общинската каса, но, че требва
да се изтегли срещу редовни документи как
вито кметството вече притежава и да се из
плати на правоимеющвте срещу покупката на
брашното и хлебътъ, раздаденъ но редъ
(ерещу списъци съ разпиеки и други), тъй
като хората еправедливо рекламиратъ за вземанките си и, да се замолятъ най-настоятел
но, за да бхде това решение утвърдено.
Кметъ; под. Ст. Оавовъ, п. Еметъ; под. Ив.
Ноевъ, п. Кметъ: йод. Д-ръ В. Цараековъ,
нриехдствувалн общински съветници: под.
под. В. Поповъ, П. Кхрсжиевъ, 0. Юлзари,
Г. Серафвмовъ, А. Вайчевъ. Секр и под Д.
Н. Доковъ.

Верно.
Секреирь:

Весгникъ
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На заседанието-на Варненския Градено
Общински Съветъ, държано въ извънредното
му заседание на 24 февруари 1916 година.
ПРИСЖТСТВУВАХА^
Кметъ От. Савовъ, като предсеоатель на
съвета. • •%.-'
• '•.;-.' . '• "• :.-..'•
- Помощници кмета: Г. Ив. Ноевъ, Д-ръ
В Парасковъ.
, >.
..'.-.•"/'.'

:;. Членояе на съвета:

К. Геновъ, Г. Серафимовъ, Ап. Байчевъ,
И. Кхржиевъ.. у
л
При секретаря: Д. Н. Доковъ.
ОТО^ТСТВУВАХА:
В. Поповъ, С. Юлзари, Г. Самоковски,
Т. Страшимировъ, Ив. Давловъ, Р. Василевъ,
М. Вълковъ, Ал Василевъ, В. Сираковъ, Анг р ъ Данчевъ, Г. Филириди, Д. С. Поповъ,,
Д Кондовъ, Ж "Дикиджиевъ (всички милита
ризирани) И. Анчевъ,; Д-ръ ' Карамихалевъ.
'". . Прочете се протокола отъ миналото за
седание н Съвета,-..; койтоI се одобри и под
писа отъ членовете." които ех взели участие
въ разискванията, изложени въ него, следъ
което се пристхпи къмъ разглеждане поста
вените на днввенъ редъ въпроси.
>РЪШЕНИЕ^№ 30
" : Докладва се отъ Г на Кмета заповедьта
му -Й 37 за 'назначението за времененъ
старши лекарь въ санитарното отделение при
общината Варн. Овр. Лекарь Д-ръ Т. Живковъ, което му вааначение да се счита отъ
деня на встхпването му.въ ддъжность, съв*та
РЪШИ:
Удобрява заповедьта № 37 на г! Кмета,
съ която е назначенъ Варн. Окр. Декарь Д-ръ
Т. Живковъ за времененъ старши лекарь въ
санитарното отделение при общината и во- '
муто определи дневно възнаграждение 8 лв.
което му назначение да се счита отъ деня на
встхпване въ ддъжность.
№ 31 Докладва се отъ кмета заповедьта
му № 38 за удобренпе за оевобождението
отъ дмъжноетьта старши общински лекарь
Пв. Стаматиядвсъ, като същовреиенно се на
товари да испълнява временно длъжностета
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на участковъ лекарь при общината съвета
;

\\ -\}^\^---''-\к\\'ГЪШШ
/"•••..•••:' " '-•-'.•''•' '
•Удобрява издадената отъ Г-яъ Кмета
заповедь Лв 38 за освобождението отъ хдъжноетъта времвно назначения старши общ. ле
карь Д-ръ Ия. Стаматиядисъ и назначението
му за временвнъ участковъ лекарь при об
щината съ предвидената по бюджета заплата.
№ 32. Докладва се отъ Г-на Кмета ра
порта вх. № 790 на главния инжвинеръ по
канализацията при Общ Управление, съ кой
то съобщава,, че понеже кредита на чиновни
ците, и служащите при канализиоционото
отделение билъ изчерщвъ и чиновниците и
слу7ащите останали безъ заплата неколко
месеца на 1915 год, така схщо риекуватъ да
остапатт. в за бхдаще безъ заплата ако за
това но се вземе,на време мерки и моли да
се гласува отъ съвета 5753 лв. и 45 ст.
за м. 1915 год и 23460 лв. за н.г. съвета
р ъ ш и : :•;•'
Назначава комисия г-да общинските съ
ветници А. Байчевъ, П Кжржиевъ и общ.
контрольоръ Ст. Чешмеджиевъ, която да про
учи въпроса за изнамиране начинъ за исплащан» заплатите на чиновниците и служа
щите при : канализационното' отделение при
общината, както за мГ*" 1915 год. така и за
н. 1916 год;-. • : ^\ : -'' : -„ - : ;
№ 33. Докладва ее отъ г. Кмета пие
мото Л* 137 на женското благотворително
Д-во . Майка" въ гр. Варна,\ съ което молятъ да имъ се отпуснатъ 25 куб. м. дърва
за отопление Д-веното училище, съвета '
РЪШИ: :-\.
•[<у^---г^:
Разрешава да се отпуетне на женското
благотворително Д-во „Майка*1 въ гр. Варна
(10) десеть куб. м. дърва за" отопление д-то
уЧИЛИШе

•':•:•..;•''

.~:г.;•:.•*:,

••.;.«

•„.•'• •'•'"..•

', • - > . . Л

'••

№ 34. Докладва се отъ г. Кмета мол
бата Вх. №: 1123 на варненеца Янко Трандвфвловт» съ» която- моли да му се заплати
стойностьта на купения му нр$зъ н-цъ Ноем
ври м. 1915 год. отъ общината 67*40 куб.
метра трошенъ чакълъ за направа канената
настилка нв етроящире се въ града улици
като се заплати за кубическия мвтръ 4*50
лв., съвета
РЪШИ:
Разрешава да се заплати на Яако Трандафиловъ отъ гр. Варна, стойностьта на ку

<Стр. 5

пения му 67 40 куб. м. чакълъ, кубическия
метръ по 4 о 0 лв. етойноеть който да се за
плати отъ кредита по бюджета за подържане
пътищата и улиците въ гр. Варна;
Л6 35* Доялздва се отъ г. Кмета мол
бата Вх. М 21 на Варненската жителка Анка Тодорова за помощь, съвета
..:<•.•"•:;•..'.

Р Ъ Ш И :

,

Разрешавъ да се отпуснатъ на варнен
ската жителка Анка Тодорова 30 три десеть
лв. поиощъ като бедна за пригивяване.
.Д2 36 Докладва се отъ Г-нъ Кмета ко
лективната молба Вх. №'1199 на неколцина
бедни поборнико-опълченци въ гр. Варна, съ
която молятъ да имъ се отпусне отъ община
та известна помощь за преживеване, като
заявяватъ, че пенсиите, които получавали при
тоя екъпъ живетъ неяожели да ее подържатъ
съвета като взе предъ видъ, че общината
нри тия исвлючителни времена не разполага
съ излишни суми, за да може да имъ помог
не съ парични средства
-..=•'.•

РЪШИ:

;;; : . : ..

Да се испрати молба на молителите на съюз
ните благотворителни д-ва въ гр. Варна съ
ходатайство да имъ ее дадатъ но една лична
карта, за да се ползуватъ и те отъ съеетните продукти продавани въ военния иагааипъ.
«-.;. № 37. Докладва се отъ г. Кмота заяв
лението вх. М 17392 на Петко Владо въ
ветернаренъ старшп подофвцеръ, съ което за
явява че той като воененъ ветеринарен*;
. фелдшеръ, билъ командированъ отъ военните
въ скотобойната да преглежда месата на за
клания де битъкъ за войската и при свобод
ното си време въ скотобойната на седмицата
два пати преглеждало месата и на ония добитаци кланя за гражданите и за този трудъ
моли за 25 вазитвциии общината да му от
пустне едно възнаграждение еъвета като взе
предъ видъ: 1) че той яе е билъ натоварвнъ .
отъ никого за тая работа, понеже общината
въ скотобойната ей има свой санатдрвнъ ле
карь за преглеждане месата на заклания добитъкъ 2) ч*; той като старши подофицер»
вероятно получава заплата отъ държавата
поради което съвъта РЪШИ:
Заявлението на Петко Владовъ остава
безпоследствие-
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•Л* 38. Докладва се отъ г. .Кмета' мол 170 кгр. бобъ, хектолитра по 47-50 лв. или
бата вх. М 17183 на Наталия .Константи за всичко 80-лв. и 75 ст.
нова временно пом. статистикъ при общината,
№ 41 Докладва се; отъ пом. Кмета Г.
съ което моли да и се заплати възнагражде Ив. Ноевъ тържната преписка за продржбание отъ ,1 до 15 октомврий м. г. което тя не та на единъ конь (юка), съвета
'•• ,••-:.'••>,-.
е получила, съвета като взе предъ видъ, че -.-^.; .;.:<«.^;-М; •= •• р ф ш И : ;,. . . : *
'•;".;'
за времето, за което тя претендира възна
граждение презъ това време, това е било
Исказва мнение да се утвърди върху
платено на титулярния п. статистикъ понеже Никола Станковъ за 102 сто и два лв. про
презъ сьщото време и той е работвлъ въ дажбата на единъ безетопангеи конь (ева)
статистиката поради това съвета
М 42 Докладва ,се отъ пом. Каета Г.
:
Ив.
Ноевъ
тържната преписка за направата
•;• :;:-.-.;>лК-л--; РЪЩИ:
- ','•.".•«'-- ' :- >.; •
четире костюма дрехи за резсилните при
По немане на кредитъ заявлението на Варн. Градско Общ. Управление, съвета.
Наталия Константинова остава безпоследствие
•
Р * Ш И :
;
'..':;\ "./;*
М 39. Докладва се отъ г. Кмета заявле ';.'••;• ' • ' . • ' , : , • • "
нието вх. № 1128 на Меджитъ Джелиловъ,
Исказва мнение да се утвърди търга вуротъ гр.;•-Варна, касапинъ, еъкоето моли да ху Калчо Мариновъ за направата на 4 четиму се даде-по доброволно съгласно общинския ре костюма дрехи за разсилните по Общпн.
иесарскн дюгенъ № 3 въ халата на II уч. Управление отъ единъ отъ платовете, които
за който дюгенъ предлага 950 лв.годигленъ еж приложени къяъ тържната преписка едвна
наемъ съвета.
. ,;
;
коетюмъ по 43 лв. или; за чвтиритехъ кос
тюма 172 лв
.
:
'••.•.-Л'-',:
Р Ъ Ш И : ;•; %*'^с':
•
! г
№ 43 Докладва се отъ пом Кмета Г.
Заявленипето на Меджитъ Джелиловъ
Ив.
Ноевъ
тържната преписка за направата
отъ гр. Варна,. касапйнъ оетава безъ послед
на
4
чифта
обуща за разилните при Варнен.
ствие, а за общинския месарски' дюгенъ М 3
Градско;
Общинско
Управление, "съветк ; ~ ' "
въ халата-За II уч. да се произведе трети
търгъ По сйещность съ съкратвнъ срокъ. '•- ; -> ''..|'.:Й ^.:^м\ ; :.' РФШИ;:~- .-.•;-.-'..; ./.'::;-.:,.л
•'V--'№ 40 Докладваме^отъ п: Кмета Г. Ив.
Исказва мнение да се утвърди ;• • търга
/Ноевъ тържната преписка за продажбата на
разна храни еъбраани отъ мостри въ общин върху Стефанъ Хаджиевъ направата на' 4 чи
фта обуща за разсилните при убщината едйската: житна борса,. с ъ в е т а / '
';'•на чифтъ по 37-80 тридесетъ седемъ л в . и
.;>^д- ;-'• .:''/ •;•• V / РъШИ: < . •;
%\у-:^Л^ и 80 ст, или за четиритехЗ чифта 145 лв.
: ,
Изказва мнение да : се утвърдя -върху и 2 0 с т . '''•''•• -. - ' . . ' . - ' • ' ' - . • • : ' • " " ^ ' , ' \ - ' - - - ' '
'.-,;. Васидъ Вранковъ по 14 лв. хектолитра^ или :•-•'•>'.•№" 44, Докладва се отъ пом., ]Кмета Г.
за всички .инсиръг.отъ •'5 крини 14' лв.- съ- Ив, Ноевъ тържнатц ;преписка за продажба
брани рхъ мостри въ общинската житна та на маела придобити отъ старилизирано ме
борса, върху, Кирякъ Георгиевъ но 2 2 6 0 лв. со отъ общинската скотобойиа, съвета
дектолатра или за всичкото жито 22 крини
РЪШИ:
(99;44.) деветдесеть девать лв и 44 ст. вър
ху Димвтъръ Никодовъ продажба по 13-80
I {оказва мнение да се утвърди върху
; лв. хектолитра или за всичките 123 крини
Данаитъ,
Мановъ; продажната на? 134*50 сто
мнсвръ (33948) триста тридесетъ и деветъ
тридесетъ
четири и половина кгр. червишъ
зв. и 48 ст. аърху схщия Дамитъръ Никопо
3
три
лв
или за всичкото 403 лв. и 50
повъ; продажба ; 15. крини фий хектолитра по
11
и
^^
60 ст. ил! за всичко 34 80 три- ст, върху същия, Данаилъ Мановъ продажба
V дееиъ .четири лв. и 80 ет. върху Андонъ та «на 83 300 кгр червишъ единъ кгр. по
о Анеетевъ продажба на 2831кгр. бобъ хекто 2 65 дв. или за всичкото масло 221*25 двелитра по 33 лв. или за всичко 93" лв и 38 сте двздееетъ единъ л в . и 25 ст. и върху
ст. и Върху Басидъ Вранковъ продажба на Христо Георгиевъ 6 6 5 кгр. на чиста свин
ска мась едина кгр. по 4 9 0 четири лв. к
:

;

:

.Брой, 4..".:•-.•'.. ,;.-.:

Варненски

90 ст.: или за всичко 325 лв. и 85 ет.
№ 45 Докладва се отъ пол. Кмета Г.
Ив. Ноевъ тържната преписка за доставката
на хлебъ, мето, млеко и др продукти ' на
болните въ общонската болница Парашкева
Николаву за време отъ датата на сключване;
" договора отъ 31 Декемврий 1916 г. Поне
же произведения на 4 Февруарвй т. г. търг*
за тая цель,не се състоя по не явяване на
ГУ конкуренти, съвета като взе предъ видъ че
да се обяви и трети търгъ надали ще се я:
вятъ конкуренти за наемане доставката на
предметите нуждни/ за болните и за да не
оетанатъ болните безъ храна
.? . ч

ЕСЯ Вестнйкъ'

... ...

Отр. 7,

видъ, че втври търгъ да се обяви надали
ще ее явягъ конкуренти заради това

РЪШИ:
Исказва мнение да' не се произведе
другъ търгъ за доставка на строителни ма
териали за ирезъ мастоящата 1916 година.
нуждни за иодръжка на градските здания,
водопроводи, канали, ихтища, иостове и др.
а това да остане въ размеръ до 5000 лв.
по стопански ннчинъ и по нормираните це
ни отъ комитета на предвидливостьта за тия
предмети,цените на които ех нормирани, а
ония които не ех нормирани отъ комитета,
по пазарните цени, като за тая цель се.по
I '• • V;:'•••;• 7 ' ^ • • ; ^ ; - 7 ' - . ' Р Ъ Ш И : - - ' - , ' X ' ' '.•'' ./•";' •':. моли Господина Министра на Вхтрешните
Исказва мнение да не се произведе за тая Работи и Мародното Здраве за издаване на
•••.:...
|
цель трети търгъ, а доставката на хдебъ,. нуждния указъ.
№ 48 Докладва се огъ пом. Кмета. Г. I
месо, млеко и др. продукти да храна на болЬ':.
ните въ общинската болница Парашкева Ни- Ив. Ноевъ тържната преписка за отдаване
••
колаву за презъ н. 1916 год. да стане до на предприемачъ печатане общ. вестнйкъ щ
'
размеръ 8000 лв. по стопански начинъ на разни други книжа и бланки за презъ 1916 г.Понеже произведения за тя цель търг.
тияпредиети цените на които ех нормира
ни отъ комитета на предвидливостьта а на на 22 Февруарий т. г не се състоя по нея
ония, които не ех нормирани отъ комитета вяване на конкуренти съвета
но пазарите цени, като за тая цель се поРЪШИ:
...../..;»-л»гмоли Госпидина Министера на Вхтрешните Ва:
. „ . „ . ! , боти и Народното Здраве за издаване на
Изказва инении да се провзведв новъ
':'•'-'•'.' ж . нуждния указъ.
-.','
търгъ по сиешноеть по еъкратепъ ерокъ..
Киетъ: СТ. САВОВЪ.
' .....
-Г
Л З 46 Докладва се отъ пом. Кмета Г.
!•'Ив. Ноевъ тържната преписка за отдаване
!-,'..
на иредприемачъ подвързването на разни
ебщ и библиотечни кнаги за презъ н. 1916 г.
Понеже произведения на 23 Февруарвй
I
т. г. търгъ за тая цель не ео състоя по не
/явяване на конкуренти съвета тато взе пред •:;^:- -.\'-..;с.,Н.-.В. Ц.
':•.:•..}•
• '•;•;:-' \ ' [
видъ, че общината т. г. не разполага съ
'.^•.^^ •..,,•..-•.. • •.••!• -...:\:...-София..;...]; ..^.^-;.;нуждните парични средства затова
' П о случай рожденния день на В; Вели
РЪШИ:
чеетво щаетливъ се ечигамъ да поднеса огь
Да не се произведе новъ търгъ аа под
мое име « отъ името на Вар нен. граждани
вързвано. общ и библиотечни книги', която
най-горещи благоаожвлания за щастливо ж
нодвързия не е толкова не обходиха я тоза
славно царуване надъ Обединена България;
да остане за нрезъ идущата годииа.
Нека богъ дарува на В. Величество здраве и
Докладва се отъ пом. Кмета Г. Ив. Но животъ, да водите славно Бълг народъ къцъ
евъ тържната преписка за отдаване на иред неговите идеали и окончателното му обедк
приемачъ доставката на строителенъ натери- Н е н и в . ;.;',.
'; . 1 / . ; . . . . . „ .-•••<•'..'•
алъ ва презъ 1916 г. нуждни за подържа;
Варн. Кяетъ: САВОВЪ.
Л . '
не: на общинските здания, канали,- пътища,
;
Г-ну Кмету
Варна,
.;';•'' • МОСТОВО И-Др^-Ь^.П^^Лг/йЧ-'?:.^-*»-;;^-*-.^* ^•^'•'?
Сърдечна
благодарность
Вамъ н на: ВарПонеже произведения за тая цель търгъ
ненци
за
преданните
поздравления
по случай
; и на 22 Февруарий т- г. не ее състоя по не-.
:
:
:
14
февруарий.
;'
У^:/у
-:^^:
ЩРЬТЪ.\:
: явядане на конкуренти, съвета като взе предъ

Телеграми:

Меетенъ Комитетъ за Общест. Предвидливоегь

1
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Заповедь № зо -.; г/

гр. Варна, 23 Февруари! 1916 год.

р* нататъкъ ще почне да се раздава захарь
та съгласно представените купони отъ/граж
даните сметано на глава по 900 граиа заг
харь цееокъ по 1.50 лв килограма.

I

Всеки гражданинъ се задължава да сщ
Възъ основа на съобщението по № 7451 представи купончето; въ което ще се отбена централния конитегь за обществената лезва количеството на захарьта която- полу
предвидливость, София, публикувано въ Дър^ чава. Тия пъкъ, които по едни или други:
жавнвя вестникъ брой № 38 отъ 17 Фев причини не ногатъ да купятъ еледувмото се
руари! 1916 год. -••'/•; •••}•.'';•: '• '•'.'• •:":' ••••:.' "••'
V
количество
захаръ отъ специално назначени
те
за
цельта.
дюгени, означени по долу, мо
ЗПОВВДВАМЪ:
гатъ да втпятъ чаеть . отъ него, а остатъка
На всички търговци, индустриалци, аген ще си „набавятъ отъ в»йнишкия иагазинъ;.
ти комисионери и експедитори еъ други думи предпуреждава се, че ако векой се , хване
на всички ония които търгуватъ я ииатъ: еа да спекулира, освенъ че ще му се отнеме купунъ за пране (меетвнъ или иностраненъ) и пончете: но и ще' йе състави актъ за нака
и материали за приготовляване на еапунъ, а- зание съгласно ял. 72 отъ закона за Град
именно: лой овча, коза или говежда, чорвяшъ ските общини съ глоба до 50 лв.
пръжкн (джумерки) свински, тлъстини за са/ Захарьта ще се продава въ следните
нунъ отъ кокали както и развалена нась и
масла, сода за еапунъ (кауетикъ) и сода за дюгени: за г-да гжданите отъ I уч въ ; дюпрана, а ехщо и смола (чамъ съкъзъ), въ ко геня на Георги Сархолу, отъ II уч. въ дюличество отъ 10 килограма и нагоре, че те геня на ул.« Аспарухъ,< отъ III уч. въ дюге- >
ех длъжои въ срокъ отъ петь дена отъ днееъ ня на 0. Камбосевъ Мусалата, отъ IV уч. въ
да подадът^ въ местния комитетъ пиеменна* дюгеня т X Михалъ и отъ V уч. въ дюдекларация, въ която да покажатъ какви ко геня на Б. Георгиевъ ул. Войнишка.
личества иматъ отъ всекп единъ видъ отъ
твя материали; где ех складирани по каква
Кметъ: СТ САВОВЪ.
цена ех ги купила или по каква цена ги
за Секретарь: П. АТАНАСОВЪ '
продава, ако ех ги произвели.
,
.Такива декларации ех ДЛЪЖНИ да подадътъ и фабрикантите за еапунъ и простите
Варненско Градско Общинско Управление
^ еапунджийницв, не .само за видътъ и коли
чеството на готовия еапунъ, но и за други
те еурови материали, еъ които разполагат».
Обявление № 1664
:>."-'.. Ония които въ гореказания:-.; срокъ не
биха подали декларация въ горната смисълъ
гр. Варна, 20 Февруари! 1916 год.
иди,биха укрили; количествата, ще со прееледватъ като укриватели ще бхдатъ глобени
Обявява се на интересующите ее, че на
съгласно чл, 14 отъ закона, еъ по 1000 дв.
24 Мартъ т. г. 10 часа предъ обедъ въ
за всеки артикулъ и материалите имъ ще
Кметството ще се произведе търгъ съ явна
бхдатъ конфискувани.
конку1енцвя, за отдаване подъ наемъ град
Председатель: СТ. САВОВЪ ско общинзкате морски бани за презъ 1916 г.
Варненско Градско Общинско Управление.

Обяление
№ 1840

'

гр. Варна, 26 Февруари! 1916 год.
Обявява се на Варн. граж. че отъ ут-

Първоначална цена
250 лева.

5000

лв. Залогъ

Г-дв конкурентите требва да ее съобразяватъ наиъжио съчл. чл. 11 14 отъ за
кона за обществените предприятие.
КМЕТСТВОТО.

