Година XXVII1

Варна, I Aпpидъ 1916 гол,

Бpoi 8
•*-!.

apнeнcки Общински Bвcтнй нъ
ИЗЛИЗА
Ц-&нaтa к a в-Ьcтникa е винаги
предплатено
3 лева
за roдявa «aиo
ii
15О лева
гoдвиa
за
Eдинъ брой 5 cтflтинки.

Издава

варненското

ПpОTOKOЛЪ J* 14
На заседанието на Варненския Градско
Oвщинcки ёъвътъ, държано въ извънредното
му зaciдaниe на 30 мapтъ 1916 roд.
ПPИC&TCTBTBAXA:
Kиeтъ; Cт. Caвoвъ като - нpiдceдaтeль
на cьвtтa.
Пoмoшнвцп кмета: Г* Ив. Hoeвъ Д-pъ
В. Пapacкoвъ
SЧлeнoнe на cьвtтa:
Г Cepaфимoвъ, А. Бaйчeвъ, 0 Юлtapи,
П. Kxpжиeвъ, Г. Самоковски. Пpн секретаря.Д H Дoкoвъ.
OTC&TCTBУBAXA:
Beн. Пoнoвъ, T. Cтpaшимпpoвъ, Ив. Пaвлoвъ, P. Bacвдeвъ, M. Вълков*, Aл. Bacидeвъ, В. Cиpaкoвъ, Aн. Дaнчeвъ, Г. Филиpиди, Д. C. Пoнoвъ, Ж. Дикидsиeв*, (вeи-ки
мидиrepaзиpaни) П. Aнчeвъ, Д-pъ В. Kapaмиxaлeвъ K. Гeнoвъ. и Cт. Георгиев* ,
,

; P Ъ П I E H И E : № 69

Дoнлaдвa 'се рапорта 6т» Управителя на
общинския лoзoвъ paзcaднiк* подъ № 29
oтъ 16 тoгo. cъв·6тa.
PФШИ:
Пaipiшaвa да се отпуснат1 на. управи
теля на oбщинeвн дoзoвъ разсадник* сухата
100О лв. за доставка по 300О нeoблaropoдeни yкopeнeни лозя от* сортовете: Mjpвeдopъ 1202 и Шacлa б·pл. 41 в., за нoпъж-

СЕДМИЧНО
Пари, писма и всичко за вtcтянкa да се праща
,.'. до Град. Общинско Управление въ rp. Варна.
За обявления се плаща на дума:
За I cтpaнiцa . . . .. . . ' '· · 5 cт.
/ З а II страница -.••*•' .*'•:' •;>•:.
........S cт.
За III и IV страница . . . .,
. . S cт.

Общинско

Управление

вaнe. мfceтaтa на нeнptxвaнaтятe дози "въ
разсадника п6 стопански нaчия·ь на части
oтъ разни мieтa кxi1;т6 бsдaтъ вaиtpeнв.
Сумата за тая ц·вль до ee взeмaтъ oтъ eъoтвeтcтвyющия § по бюджета
№ Л0 Докладва се рапорта на общин
ския гpaдинapъ подъ № 26 oтъ 24 тoro, pъ
което съобщава, че пopжчaнoтo чptзъ щаба
на тyвaщнвя германски rapнизoнi 10О кгp
тpiвнo etмe за uociвaнe на общинските гра
дини моди.да се изuлaтв cтoйнocтьтa му,
eъвtтa '•-•'"•'••
:;_-,. .-..
; - ; P Ъ Ш И : / ; • ' ; ; ; : ; '>;;': л.;;
Paзpiшaвa да се заплати на щаба на
тукашния германски гарнизон* cтoйнoeтьтa
на пopxчaнoтo и пpвcтeгнaлo 10О кrp. тp·ввнo с4ме sa пoctвaнe на общинските градини
сумата 225 лв. която суша да се взeиa oт*
eъoтвeтeтвyющяя § по б ю д ж е т а . :
: ' № 71 Докладва ie писмото на Дирек
тора на Bapнeвeкв iклoнъ на Българската
Народна Банка nx. № 1646З, за възвръща
не cyмaca 2 дв. 88 eт. ндвнeceни за общин
ска връхнина, eъввтa
PIШИ:
Разрешава да ee възвърнат* на Дipeктopa на Варненския клoнъ на Българската
Народна банка сухата 2 лв. и 8 8 cт, събра
на oтъ зaнлaтaтa на weтaмaтa Стефана
Иванова въ повече за общинска връхнина и
внесена, въ касата cplщy кв. З П S oтъ 12
Септември8 и. 1915 тoд. •
JVf 7 2 Докладва ee от* r-н* Кмета пp·шeниeтo Apнeтiдм x. Петров*, пълномощник*

Cтp.

2

Варненски Oбщинeкн Bicтjнкъ

Брой 8

вa Лвмoня x. Петрова, ЗoиTpaвyнтaиa и Co-„ нeпpaвeлнo събрание oтъ него ' за, пaдapщимa
фия H, Параскева oтъ гp. Bapвa 1 yч sa за 191З и 1914 гoд. cpiщy кв. № 22662
p
лихви съгласно чл. 46 oтъ закона за благо oтъ 23 Дeкeмвpий 1915 гoд.
устройството, съвета
.'• .; ••<•%: " " : Л .\. j , ; : Jв' 76 Докладва се joт·ь·”T^ Кмета: заяв
•*·j; . / : ' · ~ v ' · . · ' PЪШИ: ' J · - - ' · ^ : > - ' · ;? лението на Георги; Наумов-к ? oтъ rp. K Варна
вx N* 356, cъ което моли да му се oпp·feИeкaзвa мнение прошението на-гopi пo:{ дtли paзмipa на-наема и му се заплати cy«eвaтитt лица да се изпрали на Общинския иaтa за piзaнвтъ на общината дърва cъ eл'"'•· -"•;**;,; Д ;:
Юpвcткoнeyлъ, който да даде мнение следва* eлктpoмaтopa му," cъв·feтa ;
лн се да вмъ се плаща лихви илн не за oт·;
i!j:
;;
:
чyждeнcтвo- вмъ мteтo '- ..~,u'o ·
j
№ 73 Докладва се писмото на блaroт- i
Иcкaзвa мнtниe да,се назначи комисия
вopвтeдпoтo д-вo·,Mилocepдив." нx № 159У,
oгь г да бащинските cъвiтници A.-Бaйчeвъ,
eг което заявява, че понеже наели много 3да-*
иия за пpвютъ за старци и което се нужда T · Самоковски и П. Kжpджиeвъ, която да oп
ело oгь" peмoнътъ моли да се oтпyeнaтъ * oтъ ptдtли paзмipa на нapeзaнoт6" количество" и
общински cклaдъ на eтapв материали една cл·вдyeмвя му се нaeaъ за найезането имъ.
Xi 77 Дтклaдвk'ce oтъ пbм.KмeтaT. Ив:
стара врата oтъ 1 6О дълга и 0”70 см. ши
1
Яo”eвъ
т-fpssнaтa пp·feпиcкa за отдаване пoдъ
рока, 15 кnpищa в 25 дъски, cъвtтa
нвeмъ двата общ'пa6eлцoнa 1 първия пoдь
№ 1 на рибния пaзapъ l,yч.„ втopияГf пoдъ
.wti.3.вa yл. Пptcлaвcкa; cptщy ,T. П'Uтaнт
Paзpiш·вa да c· oтпycтпaтъ па благо
цня, за .вptмe oтъ датата на cкeючвaнe”,”дo:л
:
творителното д·вo'"• Mилocepди·, въ гр;'Вар гoвopa до 31 Дeкeмвpий 1916 гoд, cъвiтa
иаотъ общинския cклaдъ за стари материали
като взeяa иpeдъ вкдъ, чё lioнeжe oбявeниa
едва врата 1б0 "дълтa и 0.7JJ, шнpoкa, 15
на 28 Mapтъ т. г. търгове за отдаване uoдъ
квpвшaи 85 Дъски за ремонтиране на новонвемк общ., павилиони първия пoдь,';.AS ,1 на
;
л
!;
наетото здание зa приюта за старци. ”
рибния; пaзapь търга за който, не,състоя uo
: № 74 Докладва се oтъ г-вгK«eтa мол
не явяване на кoнкypeти, а търга за втория
бата на Гeopгд Hвкoлoвъ oтъ rp.' Варна IV
uaвeлиoнъ пoдъ № 3 на yл. Цptcлaвcкa се
Г».' J л. Kaмвнapcкa >»,Д3 за нoмoщь за' ле
се състоя и който остана !'въpxy последния
куване n nptжввявaнe ooвeжe е бвлъ бoдiнъ
нaддaвaчъ.ToдopъrП. Aпocтoдoвъ зa; 358 лв
в страдал*50·rгтyбepкoлoзa, съвета к
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PФШИ:

* ? Eeкaэtt яaoнвe. яoлбaтa. на, вapнeneцa
йcкaчвa мнение цроизведения тъprъ за
Гeopгн нвкoлoвъ да се нзopaти на ; предсе общ. пaвeлвoнъ № 3 на yл; llpecлaвcкa cptдателя на кoпвeввтa но раздаване oвщинcкa Щ T. П. Станция- който'1 остана'' върху Toпoмoщь вa бiднитe варненски не; войнишка дopъ 1Г.i Aпocтoлoвъ да не се 1 утвърди тоя
^в·4fteтвo; въ IV yч. на градаj, кeйтe да про гьpгъ' поради добит та/на търга съвършено
уча нoдoжeвнeтo «у: в ако тoft действително ниска цtнa, :a'; и*;'зa двaтa· тия пaвeлиoни да
заслужава общинска пoмoщь да го зauвщe въ се npoизвe6aтi нови търгове : п о ' cпeшнoвть
cпicъкa на бедните а иy oтпyeтнe пoмoщь. ,cъ cъкpaтeнъ :срокъ.1':г':.Л!'«'";.;'? .;« ,vt3iЛ-f-:
№ 15 Дoккaдвa ee.orь по*. Кмета д-pъ
Г. Пapacкoвs мoлвaтa Bx; № 2022 на Дщ- .•Г'·.. · :· <№ 78 Докладва * се oтъl пбм. Кмета тъpввтpъ Г. Acпpвoтя oтъ гp Варна за въз жнaтa-nptпиcкa за отдаване .пoдъ нaeмъ об
връщане eyмaтa 26 лв. в 70 cт. неправилно щинския нaвeлиoнъ ,.нaxoдящъ се на "xгaлa
събрана- от* него за пaдapщинa за l·,13 а yлнц,нтt Преславска и а. Преславска за вpi1914 Гoд;r cьвtтa
мe oтъ датата на сключване договора до 31
Дeкeмвpий 1916 г”oд.

·,"

. , r "УPЬШ П:

Иeкaзвa мнение да се възвърне на Дн«втьpъ Г. Acnpвoтп сумата 26 лв. в 30 cт.

Понеже oбявтния на 29 тoгo тъpгъ ia
отдаване пoдъ нaeжъ · oбщилcкмя пaвeлиoнъ
на xгaлa н» yлвцитt: Пptcлaecкa в м. Пpie-

Брой 8

:

Варненски Общински Bteтнвк*

лaвeкa не се състоя по неявяване па Kuнsy·
ренти, e*вtтa
P·fc Ш И:

Иcкaзвa мнение да ee произведе нoвi.
гьргь но eнtщнocть eь съкратен* срок*
;
Докладва се ни. пoм. Кмета Г. 11в. Но. - eвъ тт·pяmaтa нp·вннcяa ta отдаване нoд* на
ем* общ. мecapcки дюгeн* под* № 9 в* ха
лата на II yч за вpisмe oгь датата на cклю•_ .: Звaнe дoroвиpн до 3 ! Дeкeмвpвй 191б roд.
\ - -: Понеже oбявeaвя на 28 тoro тxpгь за
отдаване под* наем* общ. мcapcкп дюreн*
в* халата на II yч. не се състоя но неявя
ване на кoнкjнeнтп cгвiтa
;'.
•

p - ы п И:»

· :•••

Heкaзвa мнeни* да се произведе нов*
тгpr* uo eнtшяocть eг съкратен* срок*
Дf 80 ДoEлaднa се от* поя. Kмoтa Г.
Ив. Hoeвг тъpжнaтa iф-ьииcкa за отдаване
: подт. нвeмъ на oбщииeкиrв морски бани за
пptзг и. 191б loд. , .'•••„
Понеже oбявднвя на 24”тoгo търг* за
отдавана под* наем* за иpiзъ н. 19I6 roд.
oбmинotитfe морски бани не .ft* състоя по не
явяване на .конкуренти eъвtтa

•'••;·-

:·".,.:··Г;r;

/ P · Ь Ш Й :

'"

;?

; .*. • -,

'.

Cтp 3.

които ще се извършат* но eroпaиeкв naчвв*
пptз* 191б, в·ь Варненската Град. Общ. го
ра съвета
P -Ь Ш И:
11ек35на мнение да се приеме пptдeтaвeнвя от* Bapнвпeкия Лtcничeв овЛшптелея*
дeввзъ la paбopnтt, които щи «е извършат*
по стопански иaчпirc. пp·вз* 1916 roд. в*
общ. гора.
*
•M 83 Докладна се on. Vв% Кмета
upoтosoлa oтъ 19 тoгo на нoнвeaata взбpasa
oтъ eъвtтa e·ь p·вшeниe M б3 191б roд. за
д проучи н нормира цiшитfc на cъecтнитt
нpoдyстп oтг първа яeoбxoдямocть зг yдoбpeнвe oтг cъвtтa на пормнранитй oтъ тая
комисия цtни.
Oлtд·ь обежздаяе oнptдeлeнптt oтъ кoмнcяятa o,tнн я дaдeяяtt-отъ пoм. Кмета Г.
Ив. Hoeвъ oбяcнйнин saтo члm% oгь коми
сията за цtнaтt на яtкou aptиi:yли общ, cъвtтъ при гласуването за вctкя артикул* но
oтдtлнo пpк« cдtдyющвтt цtян:
1г Картоф ч на «дpo нгp. но 30 cт: на
дpi·бяo кгp. 0·3л cт ;
2) Дi.p-snт» за г()ptи* ч^ния 25О кrp
реколтата 1913—1 .'1.4. год. 8 лв. и й0 cт.
вв рязана на гарата « IC#J» чекия 7 80 лв.
i на екзаз* чекия oтi. 250 кгp. 8 30 cт, et*
! чeии иpiзi. 191б·19tб гвjt , иtptзaни 7”f)0
;-лн. не рязано в·ь гарата я кея 7 лн,, в*
Склада 7·20 лв
;.•- ;;.„.>;.^X4t/f^ •
' ;1

Йcкязвa мнение де «*#• нpoнявeдя нов*
търг* но enimиoeть c* съкратен* cpoк*.Яs 81 Докладва се oт*"r. Кмета пввi, мото на Варненския Лeeяuie2 вx .Hi 2б99
,
• ' МОРСКИ PПBИ: "ч: .
' •'
е* което nptдeтaвя на oбшшtяaтa тарифа за 4·
;'»
•
'
·
.
. . , . . -л.--.x
'.'.ЧJ-,··.-;•••(
.
i
цiнвтe на rлaвннrв и втвpвeтeiieввтi rope-и
3)
Keфaдг
eдгpv
кгp.
до
1*80
ля.
4)
продукта,-кoптo ще «е д66авят* oтъ Вари.
Гp. Общ. гора nptз·ь eтoвaнcкaтt 191б и Keфaлъ дp·б·н·ь вгp. де Г20, Ь) Tpвцa нгp.
„ 1 9 | 7 , . 1918 foд. м: яoлн тя да се внвее. в* до 0·80, лв. б) Kaяi t eтpaигиaня кгp. ДФ
;
0*80 лв„ 7) Tpицинa нгp. до 04О зв., 8)"
••„ съвета за приемане eъвtтa
/
"Г
Хамсия кгp. до 0'60'Яя.','9/ Cptбъpяa кгp.
:
5l· '?.§:-/7'^ 1 P ¥ Ш И : ' .:;·.j : ;":J ; до 0 40 cт.t i0) Бapбyнвя «rp. до 1 л в ,
'2 Цcкaзвa;Умн8ЯRe; да ee приеме пpiдeтa- 11) Kaлкaнъ кrp. до 1·20, 12) Каршгьоп»,
f вената от* r-н* Варяеяеквя ДвеивчеЙ гари бpol до 0·60.
РИПА ЕЗЕРНА
^ фa ма цtftйтi на гяaвнвтt я втopocтвпeнвrЬ
1) 0ом* вдъpъ oгь sвлo вa гopt кrp.
c· горена продукта, които ще ee добиват* : orь
"Z Варненската Гp. Общвя, гора нpiз* , cтoнaн- до 2 лв„ 2) 0ом* дp·бвнь ягp. до 1 80 iя,,
•'-[ eкятi /UЦ6,„ 1917 « 1918 */«д., която да ee 3) Шаран* iд·ьp* от* кило на гopt кrp. до
£ мзвpaтн яa iг-нв: Bapнвн. Itiничвl ;3»;; yт- Г80 яя,,· 4) Шаран* дpвбea* кrp. до 1 зя,,
5} Btя* pябa кrp. до 1*80 лв., б) Платя»
;, BЪpЖДвHH». 1t; ' >•: :::] ,.
- · :' ; •* . - — . i '
Ti - 5 Ш 82 Докладва се or* Г-н* Eяtт· пp·sд- яrp. до 1 « . , 7) M§ш· ягp. до 0 8 0 жв.t
fl cтaв·яяя;-oт* ,Bapвtн. Лteнячel cг овеяо 8) Щука кгp. до 0·80 лв., 8) Пieя tгp. де
•«)•
'2* J&:l028, oп,4вятм·я*" д··в»* з* работят* 0·80 sв,, 10) Бtiящ· ягp. до 0 4 0 лв.

t iJЦ'1 'i«u 1ЛП.ilU u JU UЩUlьtпшSlu Щ JДiihдлhu^UJ.

№ 31,
гp. В а р н а - 38 Ш а р т ъ

roд.

На -основание телеграмите oтъ Централния Koмитeтъ пoдъ № № 2271, 5З54, 7412, 9397 Ю856
.SO, 12665 и 12846 oтъ -18 - I , 1, 13 и 28-II, и 10, 17, 25 и 27 тoгo и пpoтoкoлъ № 228 oтъ днecь на
тния Koмитefъ за Обществената Пpъ\цвидливocть,

Зaпoвtдвaмъ:
. I. Oтм-внявaмъ 'зaпoвъди”тfe на cжщия пoдъ № № 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 oтъ 12 и 31-X; 25
I; 13 и-:2l4XII.-м.'г.·и 2 и . 2 8 - I и 17-II т. г.
:
II. Oтъ днecь ДQ второ paзпoptждaниe, дoлyoзнaчeнитъ- пp-feдмeти oтъ· първа нeoбxoдимocть да се
дaвaтъ въ района на града "Варна, по CЛЪ\ЦHИГБ ц·feни:
1. Пшеница,. t00-тЪ килограма франко '
,oвeтfc, на стопаните
въ града по след- '
бази: •* -” ' '' ;,
i. Oтъ т·feжacть по 75 кгp. по caмoвapa
-iимЪcъ oтъ 9 % oтъ които 5 % pяжъ
e, чужди примеси: къклицa, фий пp. до
26·50
f. Oтъ тeжacть 71 кгp. по caмoвapa
iимЪcь 1 7 % oтъ които 8 % Pжжъ и
н
е се iiJimЩiГ7
nл~
иё'-'<re""

•——

^ПOTp·6блeниeтo ли6рата е

забранено

1шeницara и pяжьтa се пpoдaвaтъ на;
:· oтъ стопаните на мелничарите, кoc» повече oтъ Baroнъ, се дава проба
rpcaтa.
•• ;
м\, бeзъ пpш·fccъ ''oтъ .тЪжacть.80, кrp.э caмoвapa-10О ikгp.^дo лева
20—чминъ бeзъ пpиfлexъjl00жгp. до лв. <17·—·•;.
' • * * . : : > » ' * ,·'. V T l ' 'yy

»

\:. »». ' •''•>» '""~r,.»· • ' '

~~

iкnицa ,,
' ;,
„ o ,, i) ;15*—
-nc·ицa (кyкypyзъ1) :.,•;•-„ „ „ „ 2 0 —
ма чисто ячмичeнa ,i ,i „ „ 19·—
„ ; кyкypyзёнa -: •„ «„ ,, 22 —
смесена 50%fэтъ :Eчмикъ 5 0 % ·
кyкypyзъ « ·, И00 кrp. до лв.21·50
ipици 6feзъ торбата и ,, „ ,, 13·—
C%нo кrp. нa?eдpoiдQ 48;cт. на дреб.Ч0П0
Слама „ „ ;• „ , , r .к -V, .» ••..'•'-• 0.·05
юpби (чyиnй).fпpаздни "парчето:
1
o. Kaлкyтeнй и брашнени 40О :K-мбвй
нови дoйieвa . ·
\ ^
. "4·50
Употребявани здрави до эiв. 4:—
„ нови> изкъprteни
дofлв. $3·50
50
б. 75 к-мoви
' .
3·—
н
nь %пoтpUбяв^здpaви )I Я
2·50
•.«.; „ "••'?»,-;\•,•-,,,'
кърпени
3·50
в. Tpичёни*нoви x
3·—
„
yпoтp·6б.%дpaви
2·50
„ •-.;.
„ -кърпени
БpaшнoЖ Луксозно - бёзъ
„ 50..;. ^торбата l00”кгp.
^ б . Войнишко б.т, 10О к.л. 36·—
Зaбrьлrtiжкa 11. З a ; обикновеното, rpaж!cки типъ брашно, ценатаfнe е нopми«a, тя е въ-зaвиcймocть ;oтъ примеса и
vьpжaщи?ce трици. :
Xлtъб8 б·Ьлъ oтъ Лукс/брашно кrp. 0·50
oтъ обикновено
„
„ 0·30

\,

;

Mtco
п1

X

Говеждо

. N»

кгp.

Oвнeшкd (пoдвитrt овни)
Ярешко
.' f
...
,"/ yгoeнъ

у:

72

30

i85

40

80
75
70

25 Conь франко мaгaзинъ Варна.
Камена бела 10О кгp. на едро до 19·85
на дpЪбнo 22.
Камена черна 10О кгp. на едро до 19·65
на дpнбнo 22.
Зaбrьлrьжкa: Въ другите градове' и села
oтъ комитета, ще се бpибaвятъ разноските
по пpЪвoзa и 5 % п е чала за търговците.
26 Cпиpтъ oтъ 95 градуса. З а горене на >
до 34 л е в а TOO к г p .

на

да-ьoнo

до

зГc?Г

III Coльтa^ лимонената киcлoтa (лимoнъ
Живо тегло.,-..
/ пoлyor0eнъ
тoзy)
зaxapьтa, чая, "гaзьтa, тютюна, цига
(живъ дoбитъкъ) | o б и к н o в e н ъ
рените книги, coль за дoбитъкъ, маслини
З a б · Ь л Ъ ж к a . ЛII Живо м*co се тегли
те, дървеното масло, caпyня, кафето, шapГcъ кaнтapъ, rдътo нЪмa тaкъвъ се oпp·Ъдeлaнa, сусамовото .масло както и предметите
"ля по дpyгъ пбдxoдящъ нaчинъ.
адресирани на частни лица за тexнo лично
17 Зajtapv
на пяcъкъ :1 кгp. до 1-·'4;5·”·лв;
yпoтpeлeниe и не за спекула, не пoдлeжaтъ
1·50 лв.,. lна реквизиране. ,
„ бучки
18'0pйзъ г м·fccтeнъ на едро , 0·95 лв.
,;1V. Всички заведения, ,въ които се тър
1.—·лв.
: , ti .-.;•.. ':
,, ' Н3 Дpeбl·lO
гува cъ гореозначените предмети, да имъ
0.85 лв.
„ чyждecтpaнeнъ*
на едро
;пocтaвятъ по едно кapтoнчe cъ означение
v
' „ ;: я v
' на дребно
0.90 лв.
вида, качеството и цената на стоката.
19 Бoбъ :(фacyлъ): soбикнoвeнъ кгp. 0·50'лв.
. V. Пpeдyпpeждaвaтъ г ce продавачите
'...;••:.. ;•:-•• -.;••;'-; :-··.'- ,; . xopoзъ-/ • "чr.· ••0·55 лв.
^ a гореозначените предмети, че за не под
20 Гpajcъ ипtщa на едро
кгp. 0·38 лв;
чинение и нарушение на нacтoящётa зaпoнa
0·40
лв.
;вtдь
и на „,зaкoнa за обществената" пред-:
·»i '; л»-~дребно.
.,:
J
0·30
лв.
".'
видливocть,;
ще бждaтъ наказани съгласно
21 Картофи
-.••'•-.•.„-*
чл. 5 и 14 oтъ тоя законъсъ принудително
22: Чcpвeeнъ пипepъ мЪcтeнъ нaeДpo^* 1.45 „
зaкyпвaнe стоките имъ и до 100О лева глоба
,
„
1:
„ н а дребно 1·50 „
a c ж щ o и cъ конфискуване стоките имъ въ
„ чyждecтpaнeнъ
на
едро
1·90
„
полза на държавното съкровище.
•'•••„...../...; ;.-.„•• ; на дребно 2·—,;„;;
VI. Изпълнението на настоящата зaпo"23 Гaзъ франко мaгaзинъ Варна каса
та cъ двътeнeкии до 23·10 лв.-пo отделно -вeдь се възлага на членовете и чиновници
т е на Комитета, на всички общински агенти
въ тенекия до 11·05 лв. тeнeкeтo; на дреб
м
на всички полицейски чинове, които, за
но литpъ 60 cт. Въ наливно състояние фpaвceкo
констатирано нарушение, еж длъжни
'кo "вaгoнъ-Варна до 5 5 c т . литpъ, а на дре
да
cъcтaвятъ
aктъ на нарушителите, въ
бно до 60 cт. ч, ••'!
пpиcътcтвиeтo
най малко на eдинъ cвидeЗ a б - Ь л ъ ж к a . Въ другите градове и
.
тeль,
по
образеца,
който при поискване, ще
селата oтъ комитета, пpибaвятъ ee разнос
имъ
се
дала
oтъ
комитета.
.
ките за пpЪвoзa и . 5 % лечала за търговците.
VII.
Настоящата
зaпoвeдь
да
се
окачи
24 Гaзьoпь: За всички индустриални заве
въ всички заведения, които тъpгyвaтъ, cъ
дения пoлзyющи се cъ привилегии, франко
гореозначените предмети cи да й се даде
шлeпъ Русе до 22 лева 100 кгp; частните,
най-широка глacнocть между населението, а
които не се пoлзyвaтъ cъ привилегии,
а
Заповеди № № 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28
ще плaщaтъ къмъ горните; цени и устано
и
29 да бйдaтъ унищожени.
вените митнически бepий.
.;

Пptдcepaтeпь: CT. CflB0BЪ.

Варненски Общински Btcrникъ:

Cтp. 6

Брой 8

По пyнктъ 5 oтъ протокола относително ците и «лyжaщитe"канализационното, oтдtлe- „.
цената на месото съвета не се занима, по ние при общината,-всички милитepaзиpaни за .
ч . ''--[
неже на месото*е бплa нормирана oтъ rлaв- текущата 1916 под., съвета;, [~ -"• ~[
, нaтa реквизиционна комисия за цfeлoтo Цар
ство, . •;•• •' ·.
” ---"Л ..-: ;.•'••:' •_ :
Заплатите на чинoвниц8тfe и cтyжaщитb
':
Ji3 84 foeпoдинъ Кмета прочете прото EЪ канализационното отделение всички миликола на комисията избрана cъ ptшeниe № 32 тepaзиpaни я Vнa;xoдящи «е в>; редовете на
• 1916 гoд, на eъвiтa за проучване въпроса армията за. Янyapий Фeвpиapий м., както м •/".
.is,дoeeжнo иeиcплaтeнитi заплати на .чиновни за текущия и за нaпpъдъ, до когато б*дв 1f
ците я служащите въ канализационното oт- глaeyвaнъ и пpиeтъ oть eъвfcтa бюджeтъ за '
- * деление, нaчинaя oтъ Hoeмвpий м Г915 год. т. г. да eeизплaщaтъ oтъ кpeдитaтъ по § }:,-'•:
я взнaмipиaнe нaчинъ и възнoжнoeть за из- 28 а и въ размери на получаваните им* ',)..';[
1
плащане на тия заплати за изтеклото време пpiзъ изтеклата година заплати въ кpъгaтъ
' и за нaпpiдъ cъвiтa като има - пp·fcдъ видъ . на гласуваните вече 6 (1а oтъ стария бюд-горните данни и обстоятелства, че yeидвaнв жeтъ) за упражнение пpeзъ първото шестме
?,? на съответния; пapaгpaфъ oтъ бюджета не Mo-i сечие на гoдивaтa), което иcплamaнe да cтa- ;•
; жe да стане, а oтъ друга страна невъзможно вa по лaнcsия peдъ ·и нaчинъ; сумите да се
.;
1 е чиновниците и служащите да eтoятъ бeзъ ; твглятъ oтъ остатъка на 8 милионния зaeмъ -,
-": зaилaтн тъl като за м. м. 6тъ т. г. не имъ. кaтъ ведомостите и всички други .придружа- ·
VI te изплаща поради това, че заплатитеi им* ющи ги книжа вr; документи се пp*дcтaвятъ -.rj
:: се твглятъ oтъ 8 милионния зaeмъ, а при предварително въ управлението на държавните,
. . липса на глaeyвaнъ и надлежно yтвъpдeнъ и гарантирани oтъ държавата дългове за
бюджeтъ за т. r. това не може да става 6eзъ проверка и разрешаване oтпyщaнeтo на нyжд-.
Цсввцвално общинско piшeппe или дoпълнптe- нитe затова суми.
s
t лeпъ бюджeтъ cъвiтa възприе мнението на
S^кoмвeйЯтa
Kкeтъ 0. OABOBЪ
^л:V'•'.•"•'

”

P·ЬШИ:

Приема представения oтъ общ. кoнтpoльopъ III дoпълинтeдeнъ бюджeтъ за м. 1915
roд. cъ пpпxoдъ по гл. II § 28 н. а, на
I 575З45 лв н paзxoдъ по rл. II § 28 н. а.
на 5753 45 лв, нyждпa за дoиcплaщaнв ос
тaтъцитe oтъ . заплатите на чиновниците и
tлyжщвтe въ канализационното отделение за
; вpiяe oгь 11 Cвптeмвpвй до 81 Дeкeмвpиfi
1915 год.,: която-сума да се вземе oтъ оста-;
тъка на 8 милионния зaeмъ който къмъ днеш
на дата е 27 171-89 лв. '
2) Cжщo тъй да се изготви допълнител
ния бюджeтъ и за сумата 28 490 лв. вjжднa за заплати на exшия. пepcoнaлъ и за
вpжзъ текущата 191б гoд. която да се вз·тe exщo oть остатъка на' 8 милион, зaeнъ.
3) Мнението иa комисията oтнoeиteлнo
yвoвнeнaвтo вp·feиeнo на инженера Kxpxиeвъ
понеже е бвяъ oфицepъ oтъ запаса, не се
възприема oтъ cьвfcт*.
№-85 Докладва се oтъ Г-нъ Кмета въ
проса за изплащане зaплaтжтi на чиновни

Шуменско Oкp. Финансово Упpaввeниe.

Обявление
. № 843 .
гp. Шrмeнъ 22 Mapть 191б гoд.
Обявява се на интepecyкшarБ се, -че на
2 Aпpилъ т. г. 6тъ 2 ' ^ 4 чacacлeдъ·плaднe
ще се произведе тъprъeъ явна конкуренция
за продажбата, на около (2 8000) двi до "..,.,
три хиляди килограма кoкaкa и poпa.
'”
Haддaвaниeтo ще стане върху 10О кгp.
:
по първоначална - оценка определена oтъ,тъpжнaтa кoянeкя Зaлoгъ за участие 5°/ 0 .
• Членове II Г7 oтъ зaкoкoнa за общест
вени предприятия нtмa·дa се съблюдава. '•
- Ilpiдaвaивтo имъ ще стане cлeдъ-yтвъpждeниeтo на тъpпътъгoтъ Министерството. '
Koкaлнтe ш рогата ех „ складирани · в%
0код. Peквиз складъ upg Шуменската eкoтo
бо8на, гдето ще се пpoизлeдe и тъpгъxъ; - Жeлaющитe мoгaтъ да се явятъ и над- т.
дaвaтъ.;· . : .'- -.
^ .
-; -._ .;
:••
Oкp.
Фин
H-къ:
«oce
чет»
']
;

Брой 8

Варненски Общинска Bicтннкъ

Cтp. 7

Варненско Гpaдeкo Общинско Управление

даване в употребяване на мtco въ'-среда е
• пeтъкъ пpiзъ седмицата, cъ иcключeниe
/·f··::?·i,ЗaПOBeдb*!?··J,<·;w' - >.ч-, : само за мtcoтo пъiднaзнaчeнo J* ,бoлницвтi

.

Иcпъднeнийтo на нacтoятaтa нн зauoвiдь
... !? . r ,|:гp. Bapнa,.,24 Mapтъ^Ш9гoд^ ” ,*! ; възлaгaнъ на ветеринарните м санитарни
власти при управлението мн н яa пoлицeiНа основание четвъртото постановление eкитt oproнивъ гp. Варна.
.,
на Министерския eъвъ”rъ, взето въ зaeiдaни•тo му на 13 Mapтъ т. г. протокол1 № 41
Пpъпиcъ .oтъ настоящата ми зaпoвiдь
и чл. 64 oтъ зaкuиa за пpaждaнcкитt · oб- да се пpbдcтaви Гoeпoдинy Bapнeнcкoмy, Оки
Шини. '
*'
.' .'•
pxжнoмy Упpaвитeдю, за сведение, . v*^„ .
'ЗAIJ0BЪДBAMЪ'

Kяeтъ: 0Т CABOBЪ ' u .-.,

Oтъ днecъ до второ peзиopeждaнe стро
го се забранява коленето на дoбитъкъ про

ВАРНЕНСКО

ГРАДСКО

ОБЩИНСКО

УПРАВЛЕНИЕ

III Извънpeдeнъ Дoпълнитeлeнъ · бюджeтъ за 1915 гoд. Глacyвaнъ и пpиeтъ oтъ Baнeнcкпй Градски Oбщинeкии Cъвisтъ въ иiвънpeдпoтo му заседание на 3О мaprъ •..,;;
, , 191б гoд,-пpo;cpкoлъ № 14 pъчпeниe № 84.
ПPИXOДЪ.

''•*''

Наименование на пoдpaздt• лeниягa.

РАЗХОДИ.

J

Up·вдж.
Наименование яa пoдpaздe-0
лeнвятa

Е ****
1

m

[s?

-.. .
•

'

•••'

41 п. 1 .

·

Глава II.

Глава II. ;
28

a

·

,
· t

..

, .

i

. . .

,

Г.OT»

Кмета
лева cт.
' -.u

\

...-..';,
.? •"

'

йcтtглeнa чacть oтъ остатъ
ка на 8 милионни зaeмъ, cкдючeнъ пpfcaъ 1907 г. cъ Банка
Koмepcиaлъ Xeнгpoяcъ де Hecтъ
Банка Haциoнaлъ де Бpюкeeлъ
и Българската Генерална Бан
5758 45
ка cъ 5 % лиxвa·

• Kм·гъ: 0т. Caвoвъ - ·
| Д. В. Пapaeкoвъ
, . п К м в т а : j И в . floeвъ
Koнтpoльopъ: Cт. Д^ Чeшмeджиeвъ

l-

За дoпcплaщaнe заплатата вa
ЧИНОВНИЦИТЕ и cлysaшиi”B въ
кaнaлизaииoнoro отделение за U·
мieeцитi ceпeмвpв, октомври, , -, *,
ноември и дpкeмвpи 191б г., ' ^ J : които поради иeчepпвaнe на съ
ответния кpeдиaъ (§ 28 u. а на _
обща сума 31180 лв.) не нмъ ee
иcплaтиxa,cпopeдъ тyкъ прило
жената таблица.
57о3 45

C.
П.
06ш. cыiтsици:j Г.
А.
C.

Юдзapи
А. Kиpджиeвъ
Ив. Самоковски
Бaйчeвъ
Cepъфимoвъ ''•

Bapнeнeкй;sOбщa

*• Crp. 8
'

Bapиeнeкo Градско; Общинско Управление

• Z: :•' • .".'-.
-*•'.:•:•'.

•'•'•'''«

З a r i o в e д ь Г • :/^:.--r
•=

№

.

9

*

•..'••->:.:--'.f':·

/:;'•• V . ' ·

гp. Варна, 24 araтp; 191б roд.
Btsъ основание на чл. l o т ъ временния
пpaвидиякъ за службата по застраховка oтъ
градушка при Общинското" управление възлa
raиъ завеждането службата по застраховката
oтъ градушка върху началника на Лoзapнoтo
oтдiлeниe при управлението на Димитpъ А пo-

y

B t c т я и к ъ ^ ; и А ^ у ;,r.,;.,Jj

м.fy°*

,*

ската oкoл.peквизицйoнffa комисия.
Желающагв дa;взeяaтъ участие въ тъpпa тpiбвa до нpfcдcтaвятъ 5 % зaлorъ oтъ
пъpвoяaчaкнaтa цiнa, която ще1 определи
тъpжнaтa кoмиeия.· .•
; >,
: Koжитi ще се пp·вдaдътъ на кoпyвaчн
cяisдъ като търга бxдe yтвъpдeнъ Финансо
вото линaeтepcrвo.
А,
.
•
;
Bcвчки
разноски
по
търга
cъ
ea
смет
;
ка на кoпy,вaчa. j
-—•.'„
·
Oкp Фин. H к ъ ГЕОРГИ BPЪHЗOBЪ

,. СТОЛ0ВЪ. :

. Пpiпиcъ oтъ настоящата ни зaпoвeдь
да се" вяпpaтя въ Българската Централна
Кооперативна банка в* София;
·f;;;;
;

;

Kитъi·CT. CABOBЪ.

Варненско Градско Общинско .Управление

,; :; r

Зaпoв^дь' ,/

. v,:;У, гp; Bapнa> 10 Mapтъ 1916 roд. '.••,
'Bapяeнёko Градско Oбщийcкo Упpaвeлниe \

Подписани! Cт. Caвoвъ, Киетъ на rp.
Bapн4, като взeяaxi пpfcдъ видъ, че на 2
янyapиfi 191б гoд. е пpoизвeдeнъ. тъprъ, за
,; л :
;: v отдаване пoдъ яaeиъ общинските пeвeлиoни
№ 1 на рибния пaзapъ и № S срещу T .
гp. Варна, 16 Mapтъ 191б roд.
П. Станция, че на тъpгaтъ j cё явлxa кoнкy
;
Обявява се на янтepecpющитi се, чe:нa pинти Георги Д. Икoн6мoвъ, който нaтдaдe
29 тoao 1О ч. пpiди oбiдъ, въ кметството за пeвёлиoнътъ № 1 сумата 7Й5 лв. и Хри
ще се произведе тъpгъ по cпtшнocть sn от сто пeкapoвъ, който нaтдaдe за пaвeлиoнa
даване пoдъ нaexъ cъ' явна конкуренция, об № 3 сумата 1461 лв., че,т* бидоха възло
щинският* пaвнли·нъ № 2 нaxoдящь се на жени oтъ тъpжнaтa кoниeия въpxн т·вx·ь в
жг%лa на ;yл. „Малка Преславска* и .Про утвърдени oтъ Oкp. Упpaвитeлъ eъ писмо №
славена* за вpiмв oтъ датата на Сключване
•, че съгласно чл.: 4 oт« oбщитЬ пo·нни
договора де 31 Двквявpий 191б гoд.
·
условия тiiiъ инъ се съобщи 6 т ъ : общината
Първоначалната наемна п,·feнa ще се. oп- cъ писна № ·JШ 1451 й ;1452, че въ шecть
piдiлa ътъ тъpжн та coявcяя въ дeнгтъ на. днeвeнъ cpoкъ те ех длъжни да c e · явятъ
въ общината й eключaтъ нysднaтi договоря
търга.
че тня пибяа т4 cж получили на 2 9 ФeвpyOTЪ КМЕТСТВОТО.
apий rГv.y а сега eнвr 10 Mapтъ, следова
телно cpoкътъ е иcтeкълъ и т i не е* още
Bapн·нcвo Гpaocкo Общинско Упpaввeниe
сключили нyжжнвтi договори, то възъ eeнoвк на горното я чд. 4 oтъ oбщитi пoeмни
условия 'it
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Обявление

З А П О В Я Д В А М Ъ:

rp. Бypгaзъ, 14 Mapтъ 191б гoд
Навестява e · , на янтepeeyюшятi се. че
на 2б Aпpилъ 191б гoд. oтъ 8—5 часа
eлiдъ oбiдъ, въ пoнiщeниeтo на Bypraзeкoтo Oкp. Финансово управление ще се произ
веде тьpгъ cъ явна конкуренция за продаж
бата на 32б3 овчи кoжя cyxя eoл·ня, която
ct нaxнpaгь iъ главния iклaдъ на Бypгaз-

Зaлoзитi на Георги Д. Икoнoxoвъ и
Xp. Пeкapoвъ oтъ по 10О лв. да се конфис
кувате ta въ полза на общинската каса.^;
Да се произведе н o в ъ т ъ p г ъ по ueпвшнoeть за czщитb пaв·диoни и са сметка на
oткaaвaщнтЬ се конкуренти Георги Д . Йяoнoxoвъ и X p . Пeкapoвъ.
Kмвтъ; CT. 0ABOBЪ.

