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;...'.; Ба заседание на Варнен. Градско Об
щински Оьветъ; държано въ извънредното
ху заседание на 16 Мартъ С>16 година-
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Парв, пасна и всичко за вестника ла се праща
до Град. Общинско Управление въ гр.. Варна.
За обявления се плаща на дума: 4 .
За I. страница . . . ; . . . .
. . б ет.
За II страница ..•-.!•...л . , . . .
. 3 ст.
За III и IV страница . . '•> . . . . . :> ст.

Общинсно

Управление

договорите до 31 Деквйврий 1916 год., съ
вета
РЪШИ:

Изказва «пение да се утвърдятъ из
вършените на 12 т. г. търгове- за отдаване
подъ наемъ обшйнскнте рибарски дюгени въ
'••/; •••:-."'
ПРИСЪСТВУВАХА ':,-•'•• : халата
на I уч. за врйие огь дата на склю
1
_
Кядта Ст.:'; Савовъ., като предевдателъ чване договорите-до-3.1 Декрмврий 1916 г.
?:
на сълета:
. '•••'•" ••;...••'.:• - , ' . ' ч ' .
както следва:'.
.
';,' .;
Понощаикъ кмета; Г. Пк. Ноевъ, Д-ръ
1. Върху Георги; Илвнвъ за Уюгеня . "Й?
3 107 л», '2.'-върху Аяадисъ Мардерозовъ
. '-4 •':..",./..,' •;' '..'•••;'^,:.'Чяенбве- на'-съвета:'..-- : .":'••-.-'•; за дюгеня ..$? 5—180 лв., 3, върху Оникъ
Саркизовъ за дюгеиъ №-6—203 ян., върху
К. Геновъ, Г. Серафииовъ, Ан. Байчевъ, Панайотъ П. Дпнковъ за ДЮГЙНЪ -№ 7 —240
• ' 0. Юлзари, Ш Кжржпевъ и Г. Самоковска.
лв., и върху еащия П. II. Дннковъ за дюгенъ
При секретаря Д Н. Доковъ.
№
- 8 225 лв. •;.:'•4
: ';

• ')-, : . ;
Отсхтствуваха.
./.''"•.-..';••'.. Вен. Поповъ, Т . Страшимировъ, Ив.
, Павдовъ, Р. Васплевъ, Ад Василевъ, В Сираковъ ( Ан., Данчввъ*' Д. Филеридн, Д. 0.
;л Поповъ, Д Кондовъ, Ж Дикеджвевъ, (!венч-; ки милитаризирани) П. Анчеви и Д-ръ В.
;
Карамихалевъ. • ••'.:'
'
-.-';
Прочете се протоколътъ отъ мвналото
заседание на Съвета, които се одобри я под.1
писа .отъ членовете, които ех веели участие
въ разискванията, изложени "въ него, следъ,
V което се пристхпи къмъ разглеждане псставе'• ниге въ дневенъ редъ въпроси.

-'.,' .:-:'V1- • ,**' 50 ;:.\:-'
Докладва се отъ поа Кивта Г. Ив Ноевъ
тържната преписка за отдаване подо наемъ
общинските иесароки дюгени № 3; въ халата
на Н уч., за времо отъ датата на скдгачване
на договора до 31 Деаемврай 1916 г. съвета
Р Ъ Ш И : -;. : ::';;, : ''у-,',

Исказва мнение да се утвърди извърше
ния на 7 Мартъ т. г. тьргъ за отдаване подъ
Наемъ общинския несарски дюгенъ № 3, въ
халата на П уч. за вре«е отъ дата на склю
чване договора 'но. 31 Декенврий 1919 год.
върху
Меджитъ Джелиловъ за (980) девет• . 7 ; . - Д - ^ . ' - : : •-.•' РЕШЕНИЕ: '-'•. ' ^ . / / 7 ;
стотинъ
осемдееетъ лв., която цена е износна
. - : / : ? - : ' : ; - ' | - ' . Х : ' ' ^ . ; ' ' . у ' - ; м .19•:':'••'•'•••'> ' , \ / ; Х '
за общината.
:, Докладва ее отъ помощ. Каета Г. Ив.
• •:;••;••'-. /•- : ; 1 '-№51 ; :--: ; '/У'--.;;/;.:' ' -,
Ноевъ тържната .преписка за отдаване подъ
Докладва се отъ Г-нъ Кмета тържната
наекъ общинските рибарски дюгени въ халата
на I уч. за вреие отъ датата на сключване преписка за отдаване на закуповачъ общия-

Стр.
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2

ските чиетителни машини за чистене отход
ните места, поми1ните яий изъ града, за вре
ме отъ дата на сключване договоръ, до 31
Деквмврий 1916 гое съвета
РЪШИ:
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мети, на които цените са определени отъ
комитета на обществената пр*дввдливвсть •
по пазарните цени за ония. които нематъ
нормирани цени, като за тая; цель се помоли
господинъ миниетра яа В*трешнпте> работи и
Народното Здраве за издаване на нужния

Исказва инег.ие да се утвърди върху у к а з ъ .
.'-••".:.
•
^.
Владимиръ Г. Станковъ „ извършения на 12
•Л 54.
Мартъ т. г. търгъ за отдаване на закуповачъ
Докладва
ее
отъ
господинъ Кмета тръж
общинските чиетителни машини, за чистене
ната
"преписка
за
отдаване
йа закупвачъ об
отходните вест• и помийните ями изъ града
щинския
приходъ
.Бачъ,"
за
време отъ да
за-време отъ датата на на сключване ца де- I
тата
на
сключване
договора
до
31 Декември
гевора до 31 Декември 1916 год който
1916
год
предложи пай годема цена, а ииено (5100)
Понеже обявения на 24 Февруарий н.
петъ хиляди в ето лв.
1916 год. търгъ за отдаване на закупвачъ
'•-'•;•":':'.'•'".;.'••'-';
: : ? • ; / & № . '
':",••" - , " ; ' . ; - "
' "
-. ."-•
Докладва се отъ г нъ Кмета ^тръжната оащипския приходъ „Вачъ,' не се състоя по
пренегка за отдаване на закупвачъ " общин- •е явяване на конкуренти съв*та
сквя приходъ „Оергийно право•• за време
РЪШИ:
отъ; 1 Януари,1916 год до 31 Декември
:
Изказва,мнение да не се произведе за
"1916 год. :•'•'.'• :. -:-';'.'.;-. . V
'
тоя
приходъ-другъ
търгъ, а ирбзъ н 1916
. П о н е ж е обявения на 27 Февруари 1916
год.
да
се
експлоатира
отъ оабщпната.
год. трети търгъ за отдаване на закуповачъ
'"'....
№
ЬЬ
.
общински приходъ „Оергийно право?' не се
- Докладва се отъ г-нъ Кмета тръжната
състоя но неявяване ата конкуренти съвета,
препииска за отдава не ня закупувачъ общин
л
Г»-':.','? ':- ' ; : Р Ъ Ш И : * ; ~ ^ " ; ^ - ^ - ския ирмходъ'отъ „Надписите* (вивесхите)
,;; .' Изказва мнение да не се произведе другъ за' време отъ 1 Яйуари н 1916 год до 31
*
търгъ,' а тоя приходъ презъ н 1916 год. декември 1918 год.
Понеже обявените па 27 февруари н.
да експлоатира отъ общината.
: ;:
/' ; ^':;::- ''V'•;>.. ; * ' &*•':.• • : - ' ] : . : - - . У : ] ' ' . - ' - - ' : : 1916 год. трета патъ, търгъ съ тайна кон
/
Докладва' ; се отъ. г нъ Кмета" тръжна куренция по сиешность за отдаване на заку
преписка;, за отдаване на предприемалъ' до- повачъ общинския ирвходъ отъ „Нйднисите*
етавкат;. яа канцеларски материала/за обши- (вявескяте) за време отъ ; I Януарий 1916
тод.Гдо'31 декември 1918 год.-н.е се ето гоя
на*а .-за/пръзъ н. 1916 год.• •'•
: ' Понеже произведения на 23 Февруари по неявяване на конкурента, съвета
'•••• ;;.'. .;.•': Р Ъ Ш И ; . : ' •;н. 1916 год. за доставката на канцеларски
Исказва мнение да не се произвежда за
матерйяли за общината .за н г. не се състоя
по неявяване на конкурента, съвета като взе тоя приходъ другъ търгъ, а презъ н, 1916
предъ видъ, че пра тия не нормални време год. да се експлоатира отъ общината.
на да ее обяви и вторя търгъ надали ще се ' : • : ; • - ^ : ? ; - - ; ' .-. -. >;М 5 6 . •;- .•• •; ..':.;.;
явятъ конкуренти за наемане доставката на •
Докладва ее отъ г нъ Кмета тръжната
канцеларски материали нуждни за общински преписка за отдаване на иредприеаачъ об
те канцеларии.
щинския 'приходъ от-ь . Кринина" „Кантари' нина/ за време отъ 1 Януари 1916 год.
хо 31 Декември 1918 год
Исказва мнение да не ее произведе за
Понвж» обявения на 26 февруари 1916
тая цель другъ търгъ, а доставката на, кан год трети пятъ търгъ съ тайна конкуренция по
целарски материали за общинските канцела- епешвоеть за отдаване на закуповачъ общин
рми за презъ н. 1916 год. да стане до раз- ския ирвходъ отъ „Кринияа" и ^Кантарини«еръ (5000) петъ хиляди л в . ; по стопански , на^ за врем» отъ 1 Януари д 1916 год. до
начвнъ но: нормиранвте ц4ни за твя пред 31 Декември 1118 год; не се! състоя :по не
РЪШИ:
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явяване на конкуренти, съвета
•;
РЪШИ:
Изказва мнение да не се произвежда ха
. тоя приходъ другъ търгъ, а презъ п. 1916
> год. да се еквплоатира отъ общината.
;

.

.

'

.

,

;

•

:

- . .

№

5

7

-

Стр 3.

ще се явятъ конкуренти за това.
РЪШИ:
Изказва иненво печатането па общинския
в-къ и разни други книжа и бланки за- об
щината за презъ н. 1916 год. да стане въ
размеръ до (6000) швсть хиля лв. " по сто
пански начинъ, като за тая цель се помоли
г нъ Минпстра на Ватрешните Работи и На
родното Здраве за издаване на нужднпя

- Докладва се отъ г-нъ Кмета постановле
нието отъ 14 того на постоянното прйехтствие
за покупка по стопански начинъ съналонаданане. единъ кгр.' хининъ отъ варненския д_рогериетъ Христо Николовъ по 240 лв*. кгр. •:-'-. '.'•-.•-••'•••'••. \ ; - № 6 0 I •.••••:'•'•. • : - нуженъ за общинската аптека. Съвета като ,_
Докладва се отъ г нъ Кмета заявлени
взе предъ. видъ, че общинската аптека нма ето Вх. Ж 919 на иредпрвемача А Идиналежаща нужда отъ поменатия медикаиентъ евъ и О-ие за доставката яа 200,000 кгр.'
;
РЪШИ: '
" ,
газьомъ за общ. електрическа централа съ
Удобрява постановлението отъ 14' того което моди да му се освободи • залога отъ
на постояното приежтствне за покупка но сто 2000 лв. по банково удостоверение № 289.
пански -начинъ съ малонадавани единъ кгр. 1915 г, понеже той съ заявление вх. № 13874
хииивъ отъ Варнен:' другерпстъ Христо Ни- отъ 10 Оептемврвй м 191?)' год. до общи
коловъ ио 240 лв.''нуженъ-; за общинската ната се е отказалъ «тъ тая доставка по при
аптека. Оуиата за-доставката на горе, появ- чина на общата Мобилизация. Съвета .като
патия медикаментъ да се вземе отъ съответ взе предъ видъ че това негово искане е уствуващия' § по бюджрта
вижателно, защото общата нобилазация и вой
: ;
ната ся неонродолима сила/
• № 58";
.-: .•;
р е ш и : ;••:•..•... > у ' "
Докладва се отъ и. Кмета д ръ В. Па- ;,:;::-. .-•..
Исказва мнение иредпрвемача шо дое
расковъ' тържната пръниска за отдаване на
ирвжириемачь- общинския- црвхо«,ъ ,-О'Г'ь - „Иа- та»ката на 200000 .кгр. газьояъ' за об
тезапъ-' за вреиа отъ 1Яауарии н. 1916, щинската електрическа централа. А. йи-н.евъ
год ,до ЗГ Декември 1918 съвета • катб взе и С-ие следва да ек.освободя но поетото са
предъ. видъ, добитата на търга за тоя доходъ задължение на казания търгъ, като, му се
сума 81100 лв. за три години е непзносяа повърне и залога оть 2000 лв.
за общината, понеже тоя .доходъ презъ мина
логодишния търгъ о. билъ дадепъ годишно за
Сложи се на разглеждане въпроса за
13275 дв. ' •
: V.' приемане на още 3/12 отъ бюджета за м.
1915 год. .за упражнение презъ н. 1916 г.
..:<-•. РФП1И: ;
Исказва мнение този търгъ да не се у- за а:. Априлъ, Май и Юний, съвета
РЪПШ: . : . . тяърди, върху конкурента Владимиръ Г. ОтаяРагрешавамъ щото, 3/12 отъ прихода, и
конъ а презъ н 1916 год. тоя . доходъ да
разхода но бюджета за :я. 1915 год. да
се експлоатира отъ общината
; :
: . № • 5 9 : . . \ . . . / ; : . - : . ';;••;• .'•' ! ' , ' : - се упражйп презъ и.: Априлъ, Май в Юний
- '.' '•-,..:;'
• Докладва се отъ г-нъ Кмета тръжната н. 1916 год. -••:••/:
преписка за отдаване на предприемачъ пе
Докладва се отъ г-нъ Кмета" рапорть
чатането на общинския вестникъ и разнии
други гнижа и бланки за презъ н. 1916 г. № 26 на младши общ. участоковъ лекара
Понеже обявения яа ЛЛ Мартъ т. г. Д ръ И. Отаматняди съ което моди по здра
търгъ еъ тайна конкуренция за отдаване на вословни причини да му се приеме оставка
г
предпрпемачь печатането на общинския в-къ та отъ 15 того съвета
и равни други книги и бланки за презъ н.
1916 год. не се състоя по не явяване на
."'•.• Изказва мнение да се приеме оставката
конкуренти съвета като има предъ видъ, и
втори търгъ да се обяви за това предпри на младши общ. участоковъ зекарь Д-ръ Ив*
ятие при тия не нормална времена надали .Стаматияди отъ днесъ.
у к а з ъ

••'_'

- ; , ' •

:

-

.',

:

' , • • . • ' - • . • • ' ' ' • ' '

:;.-':'•••.•"=•;

№

6

' • • • . ' • ' ' ' •

2

.

•

"

- . :

>

:

" -

;

;

Отр. 4

'-. №'63. •"
Сложи се на разглеждане въпроса за
нрепорнирине ценатъ иа еъеетните' продукти
въ гр Варна съвета
•;-.-..-...'.' Р Ъ Ш И :
•..:\>-:-. ;: '.';г
Изказва мнение да се -назначич комисия
отъ п. Кмета Г. "Ив. Ноевъ общ съветници:
Ан. Байчевъ и Г. Самоковски която въ едно
нац-скоро време да пренормира цените на
еъеетните продукти въ гр.Варнк и съ |про-,;
токолъ"ги внесе въ съвета за удобрение.
.•-'•'••

-.'"•

V.;--
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№

. 6 4

. . : : •..-.•.•

;...•'•,;••'.-:."..-'

-

: Господинъ Кмета докладва, че отъ денятъ на обявяването на, общата мобилизация
и до доесъГ-да общински съветници не мо
билизирани в живующи в ъ г р Варна Д-ръ
В. Караяяхапловъ и П.Анчевъ не носеща
ватъ никакъ заседанията на общипсяия еъ-ветъ ако и да се поканватъ при всеки съветъ съ специална покана, а техното нрдеатствие въ съвета е необходимо нуждно
съвета -"•- •';. ••••<} • ,'•••'
'••*:••

.Изказва мнетш да се ноканять^ Г да
«бщ. съветници Д-ръ В Карамихайдовъ и
П. Анчевъ да посещавай,т редовно' заседи-"
нвята на общинския съ-ветъ, съ предупреж
дение, че ако и за наиредъ не поевщаватъ
редовно заседанията на общинекая еъветъ
спре»р техъ да се приложи окр. предиисание на Министерството на ВхтрешнитЬ ра
боти и Народното здраве нодъ № 6287 отъ
23 Селтвлнррй м. 1915 год. и еъответните
наредби на закона.
М 65
Г-нъ Кмета докладва че стопанствените
нужди на общ. пожарна команда за презъ
н. 1916 год. да не ее произвежда търгъ а
да се доставятъ но гтопанеки начинъ, севета
РЪШИ:
Псказва мнение доставката на предме
тите за стопанствена нужда за общ пожарна
командаза прЬзъ н 1916 гол. да стане въ
размеръ до (400) чвтирв хиляди лв. по сто
пански начинъ по норияраните цени за |ГЙЯ
предмети, на които цените ех определени
отъ Комитета за обществената нредведливость
в по пазарните цени за ония, които нематъ
нормирани ценн като за тая цель се помоли
г-нъ Министра на ВхтрЬшните работи и На
родното Здраве за издаване на нужднияуказъ:

/

:•:'•..

№

66

.;

Г нъ Кмета докладва, че съгласно зако
на за горите г нъ Лесничея изисква да се
таксуватъ дървата привезвии отъ общинската
гора за раздаване или разпродаване съ на
малени цени на бедните варненски семей
ства, които въздизатъ до днесъ на 3500 ктб.
за които дърва да се внесе въ ,. Българската
Народна Банка въ нриходъ на общината су- '
мата ^4000 лв. като се смета по тарифата
по 4 лв. такса за всеки единъ кубикъ дър
ва, която сума да ее вземе отъ кредита
цо § 41 п. е отъ допълнителния бюджетъ на
общината за т. г. като за целъта се взематъ
съответното количество горски марки и се.
облепдтъ всички.издадени отъ талояъ позво
лителни за превоза на дървата (3500 куб. м.)
дърва за въ бадаще всичкото количество дър
ва взрмани отъ общинската гора еъ предна
значение за раздаване или за разпродаване'
съ намалени цени на бедните семейства тоже
да се таксуватъ' отъ ежщня кредитъ., съвета
РМШГ.
.....'/•;-;-.': , •
= 1. Иеказва . мнение . че за цревезените
отъ, общинската гора 3500 куб. м. дърва;
продадени съ наиаленаденана бедните вар-;^
ненски 'семейства нрезъ: н' г. да се внесе су
мата 14000 лв. въ Българската Народна Бан
ка . въ нриходъ на общината сметнато по та
рифата по 4 дв. за зсекв едвиъ куб. м. ко
ято сума да; СР взеие отъ' кредита по § 4 I
н. е. отъ допълнителния бюджетъ на общи
ната за тая година
2. Да се взематъ съответното количество
горски марки и се облепятъ всичките яададенп оть талонъ позволителни за превоза отъ
3500 куб. в.
3. На въ бхдаще ако се нревезктъ отъ
общинската гара дърва за раздаване или
продаване съ намалена цена па бедните вар
ненски семейства такса за техъ да се вземе
отъ същия кредитъ
' • '
№ 67
Г-нъ Кмета доложи да се разреши исичането на определените за експлоатиране
сечища отъ общинската гора за м и текуща
та стопанетвени год.т които не можаха да се
отдадътъ на предприемачи чрезъ търгъ по
ради войната и не нормалното време, а това
да стане по стонанекп начвнъ подъ ръковод
ството и съгласно изработения за тази целъ
планъ отъ лесничейството, а сухата за това

Брой 1

Варненски Общински Вестннкъ

да е§ вземе отъ кредита съ безработицата
-'-.'.: съвета- •..••...•: :''.:.--- • ' ":.. '•' •*-!-:/
;•.'•''..•.

V

'":. '

:

РЪШИ:

^ ' - ' * '

•

Стр. Б

еъ себе си и документите за завършването
ммъ средно пли виеше образувание.
, Освенъ тия младежи да се явятъ и тия
които ех прегледани на 12 и 13 този мееацъ както е означена въ приложения по додолу енисъкъ,

Нсказна мнение разрешава 'венчаното на
определените за експлоатирванв сечища отъ
общинската гора за преминалата и текуща
та етопанствени години, които поради война
;'
СПИСЪКЪ
та и -не нормалното време неяожвха да со
^тдадътъ на Гпредпривмачъ чрезъ търгъ, а на младежите които ех прегледани отъ дотова да стане по стопански начинъ, непо-% пълнмтелната наборна комисия на 12 й 13
средствене отъ общината подъ ръководство мартъ т. г.'-• '
'•.'..•••
то и съгласно изработения за тая цель плажъ
отъ лесничейството, а сумата за тая цель
Въ коя чаетъ Кога ще
да се вземе отъ, кредита за борба еъ безра
ИМЕ И НРъЗНМЕ
бОТИЦата.

, ;;' _>;'/•;'. : ',.:- ; ."-- :

.'; ', "•.-:• •'.'.•

Варненско Градско Общинско Управленйй.
. ; ' ^ОбЯВЛеНИе
^

№2561 ,

/ Гр. Варна, 1916 год. 18 мартъ.

Обявява се на интерееующнте се, че ма
:28 тогоЮчаса предъ обедъ въ кметството ще
. с е произведе търгъ съ явна конкуренция по
сцешностъ за отдаване подъ навиъ, общин«р^яг-лкит* павилиона подъ № 1 находящъ се на
:
\>рибарскмя пазаръ* и $ 3 находящъ се на
улица ^ Преславскас срещу Т-. П. Станция,
за време отъ датата на сключване договори• те до 31 декември! 1916 год.
Първоначална наемна цена па всеки
павилионъ ще се определи отъ тръжната ко
мисия въ деиьтъ па търга.
;'
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се яви

ще се явя

1
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т8
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Яко Аврановъ Кокапиелн
Георги Яковъ Пинханъ
Георги Иванввъ Руеевъ
Ив. Златеви Аятоновъ
11. Гераеиновъ X. Анаст,
Дннтръ Лазаровъ Тачевъ
К. Панчввъ Караатапаеовъ
Ев. Савовъ Мартвяовъ
Петръ Георгяовъ Накол.
Георги Иваиввъ Георгнввъ
Киркоръ Калостовъ Кирк.
Мах. Найденовъ Кол м г

Въ В.ея. у-ще Н» 2»/Ш
•п
ч •- .

. ' - - ТГ • "

п

!

,т»
»
п

•ч

•

-1

"Я '
п

•

Въ 8 доп. да.
Промджж

,. •
•

:

г-...

я , •'

" ' ..

По поводъ на което поканватъ ее вси
чките младежи да ее явятъ веднага въ об
ОТЪ КМЕТСТВОТО. щинското управление при Военния отделъ за
да се снабдятъ еъ удостоверения за безпла
Варненско Градско Общинско Управление.
тно пхтуване не железниците. За отехдству-,
ющите отъ града младежи поканватъ се тех
ните родители или най-близките имъ да пмъ
еъобщятъ веднага за да не попаднат* пос
Л! :
№ 2572^; •:•;•.•>. -:' '; .'-Ч; ледните подъ отговорноеть,
гр. Варна, 18 Мартъ" 1916 *год.
^
^^;
-;
ОТЪ КМЕТСТВОТО.

Обявление

Вследствие писмото на Началника на
8-но Полково Военно Окрхжие отъ днееъ
нодъ № 2455 Варненското Градско Общия-'
'••/, , ско управление обявява на ! населението въ
;.;.•.• гр. Варна че младежите отъ 40 наборъ —А'/• Д916 год; определени,за въ школата за аа^ пасни подпоручици да се явятъ на 22 того
въ 7 часа нреди пладне въ Военото на Н.
у> В. училище въ столица София, като\ ноеатъ

7 ;;' : З а П О В ^ Д Ь ' $ 7 6 ; , : ' ; > ;
". ,

гр. Варна, 10 Мартъ 1916 год.

Подписания Ст. Оавовъ, Кметъ на гр.
Варна, като вземахъ нредъ видъ, че на 2
януари 1916 год. е произведен» търъ, за
отдаване подъ наемъ общанските павеаиоян
Лй'~1- на рибарския ;пашаръ н Л? 3 срещу

Брой 6

Варненски Общински Веетнвкъ

Телеграфо-Пощенската етанцн», че на търгътъ се явиха конкурентите Георги Д. Иконоиовъ, конте нададе за павилиона '№ ,Т..
сумата 165 лв. и Хр. Пекаровь, който нада
де за навилионъ № 3 супата 1461 лв., че
те бидоха възложени отъ тръжната комисия
върху т е х ъ к утвърдена отъ Окр. Упрнни
тель еъ писмо № ^ ^ , . ч е с.>гласно чл 4. отъ
общате премии условна теиъ иаъ се съобщя
отъ Общината съ. писма № № 1451 и 1452,
че въ шесть дневенъ ерокъ те еж длъжни да
се авятъ въ Общината и екдючатъ яужднит-е
.договори, че тия писва те , ех получили на
29 фввруарпй т., г,, а еега сме 10. мартъ,
следователно срокъгь ^ е иятекълъ и те не ех
още. сключили нуждните договори, то възъ
основа па горното и чл. 4 отъ оощвте поеани условия...

Отр. 6

ка на куповача.
гр. Бтргасъ 14 Мартъ 1916 год
Окр. Финан. Н-къ: Г. Брънзовъ.^
Шуменско Окрхжно Финансово Управление

•::';. I О б я в л е н и е
'.-• У; : .. ;

„••'•"

•;",'••" М: 792. \ \

: '

Шуменското Окрхжно Финансово управ
ление обявява на интересующите се, че на
30 Априлъ т. г отъ 2—4 часа следъ плад
не въ пънещението на ежщото управление
ще се произведе търгъ съ явя» конкуренция
за продажбата на 1379.0 овчи сухи соадвн
кощи произходящи отъ реквизирания из
кланъ добитъкъ за храна на войската.
Приблизителната имъ етойвоетье 412 70 л..
ЗАПОВВДВАМЪ:
^
Наддаването ще, стане върху единъ
залозите яа Георги Д. Икеномовъ и Хр Ш- кжеъ кожа по, първоначална .стойноеть 3 лв.
каревъ отъ по 100 лв.,- да се конфискуватъ За правоучасчпе' въ търга се изисква• .5°/
0
за нъ полза на Общинската каса.:
:
залогъ. Озвенъ -залога лруги документи но
Да се произведе. повъ търгъ по епеш- се изискватъ отъ конкурента.
несть за сашаге 'павпзиони' п за сметка на
Кожите ех • складирана въ склада пра
откнзавшите се -коняурента; .Георгд.- Д. .Ико
Шуменската
.скотооойна.>^<..^.:г^УъС:;<ио./^
номов», п Хр. Пекаровъ. •
Поемнате условия могатъ да се видятъ
;
ОТЪ КМЕТСТВОТО. вг,еки приехтетвенъ день а часъ въ фннан
еевото управление. Вепчка разноски за цуб
ликадач апр. ех за сметка па закуповача.
Желающате могатъ да: се явягъ и яадВарненско Градско Общинско Управление
даватъ. ( --.
' У\_ .'•
..,'-' : \ •

Обявление

;;;'.;;-.№.794'-..:.'-'--,.1-,.'-'.- .-^-'Д:
! .звестява ее, на интересующите се, че
на 25 Априлъ 1916 год отт 3 — 5 часа
слЬдъ обедъ, въ помещението на Бургазекото Овр Финансово управление ще се произ
веде търгъ съ явна конктренцин за продаж
бата на 3563 овчи кояв сухи солени, които
се намиратъ. въ главния екдадъ на Бургазската окол. реквизиционна коивеия. ;
Жялающите да взематъ участие въ тър
га требва да представятъ 5 % залогъ пър ;
виначалната"цена, която ще определи тържиата комисия.
Кожите ще ев нредадатъ на копувача
сл*дъ като търга бхде ттвърденъ отъ Фи
нансовото Министерство'
Всички рлзноскв по търга съ за смет

. т,;." Шумен 17 Маръ 1916 г.
Окр, Финан. Начазникъ: не се чете :. ,•'.
Шуменско Окржжно Финансово Управление

Д.^--^';::Обявление^;;-:о'^ -•
• Шуменското-Окр. Финансово управление
обявява на ннтеревующнтв се, че на 29 Ап
рилъ т г. отъ 2—.4 часа следъ пладне въ
помещението на ^жщото управление ще ; се
произведе търгъ съ явна конкуренция за
продажбата на 10250 овчи и 8 козешки еухн солени кожи цро изходящи отъ реквизира
ния и нзкланъ добитъкъ за храна на вой
ската.
Приблизителната 'стойноеть на овчите:

Сгр.
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30750 лева и козешките 24 лева.
Наддаванието ще стане, върху единъ
кхсь кожи но първоначална стойяость 3 лв.
За право участие въ турга се изисква 5°/ 0
залогь. Освенъ залога други документи не
се ..зикватъ отъ конкурента.
Кожите ех складирани нъ склада при
Шуменската скотобойна.
По^мниге условия могатъ да се видятъ
все.Си . приежтетвенъ день и чась въ Фпнан
совите управление Всички разноски за иубликпцнята и нр. ех за сяетка на зак.иукача
Же шющите могатъ да се явять ц наддаватъ.
гр.

Шумень,П Мартъ 1916 гоя.
Окр Финаи. Н кь;* не са чете

Вдрн. Окр. йкц, управление.
Обявление № 738.
\
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гр. Варна, 18 Мартъ 1916 г.
Варненското Окръжно Ак.цизно .Управление обявява, за
знание, че .съгласно чл. чл. 9,
10 отъ закона за бюджета на
държавата за 1914 год., и чл.
11 отъ същия законъ за 1915
и 1916 год., подлежатъ на обла
гане презъ текущата 1916 год.
съ данъкъ всички отомобили
й бисиклети (велосипеди) и съ
йли безъ; моторъ въ цирку
лация независимо отъоня кои
то плащатъ върху занятието,
размера на който е:
За отомобили въ цирколация за добивъ и за търговска
цель 3 лева годишно за. всека
:'конска Vсила;V':^.;.^;•^'•..V/;::^^'^У;^••:•.•:
• За отомобили '..частни 3 лева
годишно, тоже за всека кон.Ска''Сила;лу..-.--.-^'':"';--::'. •;;-:^-;-';;':.^<";:;''.;::;-'.;

В рой Ч

За бисиклети годишно 3 ле
ва, а оня^съ моторъ 4 лева.
За да може да стане пра
вилно облагането на пуснатите
въ циркулация отомобили и
бисиклети(вилосипеди) поканватъ се всички притежатели на
такива най късно до 15 Априлъ
1916 год. старъ стилъ или 30
същи новъ стилъ да подадътъ
декларация до Акциз, управле
ние на Варна за града Варна
и околията и Акцизното Агенство въ Провадия за града Про
вадия и околията, съ обозна
чение, за отомобилигк отъ
колко конски си ли., е отомобила и закакво употребление
е — за своя лично или за търго
вия, а за бисиклетите (велоси
педите) съ или безъ моторъ .е'
бисиклета (велосипеда).
Декларации ще се дадътъ
въ Варна отъ Акцизното Управ
ление а въ Провадия Акциз
ното Агенство.
Ония отъ Господа стопа
ните на пустнатите въ цирколация отомобили..и- бисиклети
(велосипеди) които въ опре-"
деления, срокъ не подадътъ
декларации, както и тези, кои
то подадътъ такива, но не показватъ напълно конските си
ли на отомобилите си ще се
сметатъ като укриватели и ще
имъ се съставятъ актове, за
да бъдать наказани по чл. 11
отъ закона за бюджета на дър-

Стр. 8

Вестникъ

Варненски ОбЩ1

.•••'№ 1326.. Варна,:, 17...Млртъ 1916 год.

жавата за 1916 год. — Варненски
Окржж. Акцизенъ Началникъ
(подп.) X К. Ивановъ
. .;.
'&••>; ^-'-;^^ъ'Р^НО^Ь:/\^%.
При Варненското Градско
Общинско Управление, 3
за Секретарь: Д Н. ДОКОВЪ.;
СЛУЖЕБНА,

Приета отъ София

.•',;.';.••

Окр. Управатель. (подп.) Д р ъ Боевъ.
;

52. и. в.

..а основание че1въртото постановление
па Министерския съьЪтъ, взето вт, заседанието
му на 13 мартъ т. г. протоколь № *41 за
бранява се реквизирането и клането на добикъка цреднизпаченъ както -за прехраната на
войската, така и за населението както следва:
. 1) на телци и бпволчета; 2)'волове и бпвили
но-нлади па 6 навършени години; 3) крави
биволици до десетъ навършени годипп съ
изключение па яловте, съ които се постхпва
както въ пуктъ втори; 4) крави биволици и
овци брвмени; 5) бпца, свински разплодници,
кочове необходими за покриване етадо овци;
6) породнстпя разилоденъ добитакъ; 7} агнета
по леки отъ десетъ килограми жива тяжесть;
8; малки прасета и големи по леки отъ четиридесатъ килограма жива тяаесть и веички
женски свини; 9) два деня въ седмицата сре
да и нетакъ да не се коли добитакъ продава
п употребява месо съ игключепав на болни
ците. Разпорежданията дадени по схщня въпросъ съ номера 3434, 5157 се етменяватъ.
Ба нарушителите на настоящето разпореж
дане да се съставятъ актове а се даватъ
подъ еадь 8251.

'.['''.

'•

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление

',

№ 2507
гр. Варна',-16 яартъ 1916 год.

12 ч. в.

Варна, Окр. Уиравителъ,

' ' > ; , ..,..;

^ за Секретарь: Д." Н. Доковъ. .

т Е г р ,\ м А

Тв Бърза , .

'••.-. г у ; . в е р н о т

При Варнеекото Градско Общ. Управление

' П р е м е ъ . ' •-"

Н й 1 7 СХЩИЙ

;

Секретарь: (подп.) Ал~. Тодоровъ.

,;/ , .

на П . III. 1916 год. Подадена въ София
1 я

Брой 7

Вследствие заповедьта на Господина
Окр. Управптель отъ 14 Мартъ т. г. подъ
№ 48, основана на чл. 6 и 7 отъ закопа за
рпболовството, обявява се на Варненските
гражданя, че отъ 15 Мартъ до 1 Юний т.
г. забранява се ловенето на риба 'И раци въ
реките, езерата и блатата на Варненски окрхгъ, понеже настжпи периода за развъжда
ъето пмъ, и че всички неподвижни риболов
ни уреди- поставени въ езерата, благата, и
реките да се развалягъ. а подвижните таки
ва да се изпадятъ вънъ оть водата.
' за Кчетъ: Д ръ Н." Параекокъ.

*

Секретарь: Д. Н. Доковъ
Варненско Градско Общинско Управддние.

!

Обявление
' № 2560
гр. Варна, 18 Мартъ 1916 год.

Обявява се на пнтересующит* се, че
на 28 того 4 часа следъ обедъ въ кметст
вото ще се произведе тъгъ съ явна конку
ренция по епешноеть са отдаване по наемъ
общинския мееарски дюгенъ № 9 въ халата
на II уч.. за време отъ датата на сключване
Началникъ на Гл. Пнтенд.
договора до 31 Декемврпй 1916 год.
(подп.) Гвнвралъ-Мажоръ: Кирковъ.
Първоначалната цена на дюкяна ведио
съ отделението въ долния втажъ а залога ще
Вх. № 2841. Настоящето се испраща' ее онределятъ въ деньтъ на търда отъ тър-.
на Г Г. общинските кметове и окол. начал жната комисия.
ници,- за точно изпълнение и разпореждане.
ОТЪ КМЕТСТВОТО.

