Година XXVIII:

Варна, 25 Май 1916 год.
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ВСТНЙКЪ
ичнс
Ц~&натг. к а в-Ьстника е винаги
пр-Ьдппатено
ч
за година само .';>•.-. . . :. . . 3 лева
за 1,'8 година . . . . ;. .. . \.: 1-50 лева
Единъ брой 5 стотинки.

здава

Варненското

Пари, писва и всичко за вЬстяика да се праща
до Град. Общинско Управление въ гр. Варна.
За обявления се плаща на дума:
За 1 страница . . .
. . .
. . 5 ст.
За II страница ... . . . . . .
. 3 ст.
8а III и IV страница .
. . . .
. :-; ст.

Общинско

Управление

длъжимите на тая фирма суми за построена
та вече отъ нея и привременно приета още
На заседанието на Варненския Гратеко на 14 Февруарий 1914 год. електрическа ян-'
Обшински съветъ. държано въ извънредната сталгция на гр. Варна.
- Даденъ на изучване въпроеа на общ
иу сесия на, 13 Май 1916 год.
юристкоясултъ,, последний съ рапорта си вх.
ПРИС&ТСТВУВАХА:
.Л0 4376 отъ 9 того, е да лъ следно го мне
Ккетъ Ст Савовъ като председатеае на ние:
„Варненската Градска община е сключи-.
еъвета. Помоганици кмета: Г. Ноевъ и Д-ръ
1
ла
договор?:.
<"ь Виенската фирма,.Оилеисъ ШуВ. Параековъ.
кертъ,
за
направата
на комплектната елек
— Чгтенове-нк—съ-ЖтаГ^ВйН.! "Поповъ, С.
трическа
инсталация
1. За осветлението ули
Юлзари, Ан. БайчевъГ.- Самоковски.
ците.
нлощадите
и
парконете
на гр. Вари*.
Заседанието е при втора покана затова
2
За
рнзлавапе
на
електрическа
енергия за
се състоя и при по-малко отъ половината чисдвигателна
сала
на
частни
лица.
8.
За раз
ло общински еъведници.
,
даване
електрическа
енергия
за
частно
освет
При секретаря: Н Млячковъ
ление.
.
•
'
.
'
•
"Отсжтстваха: Пом, Кмета Ст. Георгиевъ
Това си задължение казаната фирма не
съветниците: П Анчевъ, ' Т. Сграшнмвровъ,
пълни
по най доброеъвееенъ начинъ и сега
Пв. Павловъ Р. Василевъ, М. Вълковъ, А.
града
Варна
ео радва на едне отлично елек
Василиевъ, В. Сираковъ, :Ан Дончеяъ, Г.
трическо
осветление.
Доходите отъ продаж
Филирпди, Д С Поповъ, Д. Коняовъ, М. Дибата
на
електрическата
енергия на частни
киджпевъ, (всички милитеразирани) К Геновъ
лица
почти
покриватъ
лихвите
на капитала
Г. Серафимов*, Д-ръ В. . Карамихалиевъ и
;;
и
разноските
Въ
близко
бждапц
обаче, доП. Кжржиевъ
,,
'•-•"'/."-••
' •'".-;•••.•;'; •'•
ходътъ
ще
се
увеличи
и
ше
е
достатъченъ
IIрочетв'се протокола отъ миналото за
седание на съвета, който се одобри и под въ малко време да з амортизира делата стойписа отъ членовете, които съ взели участие ность на това културно предприятие Това
въ разискванията, изложени въ него, следъ става явно отъ следующето: за м Яиуарий
което се пристъпи къаъ разглеждане поста т. г. Общинтта е имала доходъ 12000 или
загодината 144000 лв. и то при днешните
вените на дневенъ редъ въпроси.
уеловик когато всички индустриални заведе
: Р Ъ Ш Е Н И Е № Ю7
ния кеито взематъ двигателна сила ех зат
Докладва се отъ* г. Кмета преписката ворени, а електрическата централа работи са^
по колбите вх. № № 501, 1019, 17Т1, мо огь 6 до 11 ввчерь при нормални вре
1956, 1971 и 2227 на фирмата Оименсъ-Шу- мена когато централата ще произвежда елек
кертъ-доеежно исплащанието отъ ^общината на трическа енергия нвпрекхенато дене и ноше,
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този доходъ ще се удвои и утрои.
. 'Съгласно сключения договоръ.и поемнате условия привременно приемане се извър
ши на 14 Февруарий 1914 год, а оконча
телното требваше да стане сжщо на 14 м. м.
Февруарий, съгласно чл. 16 отъ поеяните
условияно иодиаеана електроинженера и други
технически лица неиоже да стане до сега,
ВСЕЧКО това обаче, не спира иеплащането на коотрактуваната сума Ю93950'50 лв ;
плюсь допълнителните работи за разширени
ето на електрическата мрежа еколо 263000
лв.", или всичко приблизително 1406951 лв.
къиъ които ще требва да ее прибавятъ "още
5Т887'48 лв., които фирмата че платила за,
сметка на общината.за обезмитване^на раз
ни електрически материали преда по-вече отъ
две

ГОДЕНИ.; /..

•"' . / . '

Фирмата Оименсъ Шукертъ на основа
ние договора и чл. 15 отъ , поеяните усло
вия, които гласи: "исплащанет.о ще стане вед
нага следъ привременното приемане * и пр.
а то е станало както се каза по горе на 14
Февруарвз,1(И4 год. настоятелно иска да и
се изплати длъжимата сума. :•,•''"•'• "'••'•/•••
Варненската Градска община още преди
отдаване на предприематъ горното предпри
ятие е . . предвидела; че о т ъ редовниятъ си
бюджетъ т я не ще баде в ъ положение д а ;
изплати такава ш г в м а суяа, затова обшин :
ския с ъ в е т ъ е вземалъ решение •№ А отъ
4 Януарий 1 9 1 1 год. и в ъ П . 3 е казалъ
че в ъ интереса на общината е проектирана
та инетедация з а електрическото осветление
(евга е фактъ свършенъ), да баде изплатена
на веднъжъ и р е ш и д ъ ; да се сключи 5 1 / 2
милиона вътъешенъ облнгацноненъ заемъ съ
посредството на Българската Народна и З е мледелчввка ранка съ лихва 5 % , з а урегодирване некои участъци и улица на града
Варна, и з а инсталирване н а електрическо ос-.
ветденве в а града. Министерството се съгла
сило съ това искане на общината, внееенъ
б а д ъ . з а к о н ъ в ъ Народното Събрание,, който
е привтъ^ утвърденъ съ царска указъ -;М 89
и .'.вубдикуванъ въ Държавенъ въстникъ брой
54 бтъ 11 Мартъ 1911.. год,, Въ този за
конъ чл. 4 изрично е казано г въ П. 2: за
инсталирваяв на електрическото осветление
на града. За жалость този заенъ не е реализиранъ, нито е правено постъпка за това отъ
бившите общинска съвети, а презъ 1312 г.
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е отпуснато срещу схшия; заемъ -. а в а н с ъ
1000000 лв, употребени въ по голеяата -си
часть за урегулиране на града. Пари обаче,
за изплащане длъжимите суми на Спмеяеъ
Шукертъ общината, нена, а тя е принудена
да търси.такава,, за да си" непълни поетите
задължения по договора и поемнате .условия
както и фирмата икпъдяп своите задължения
спремо общината, срещу която не може нищо
абсолютно да <*е, каже. .
По силата на чл. 15 оуъ: поемпите ус
ловия; общината беше длъжна веднапа еледъ
привременното приемане, 14 Февруарий 1914 •
год. когато стана ио да изплати целата'"длъжима сума, което не е станало и до сега.
Верно е това обстоятелство, че II. 4
отъ договора е казано,, какво ако, общината
не може да реализира заематъ,. тя. е длъжна
да плаща на предприемача 5 % лихва, но
това не може да отиде до безконечноеть. а
отъ друга страна то не улеснява,ни най-мал
ко общинската каеса .] защото и за заемътъ
ще плаща 5°/ 0 лихва; следователно нравъ е
предприемача да иска настоятелно, изплащане
на ддъжпмиге суяи,,а :н обхината - ама;мате
риални и морални интереси да непълни въ
най-скоро време, поетите си задължения; Въ
противенъ случай яввва се питането, е ли
желателно Да изложимъ общината на опастность отъ единъ нроцесъ, чийто последствия
могатъ да бвдатъ лихвени обещетения и гра
мадни садебни резноски,; които ще падпатъ
въ тяжесть на общината, когато много но-лес-.
но и^цр удобно испълнимо за общината би
до,.тя да отнесе за освобождението са отъ
отговорност^ въпроса до министерството на
Вятрепшате .Работи, съ яолбата, то като испълнитель на .казания законъ, ; да '.;настоя
предъ Народната банка за >здлащанието на
предприето отъ саяия предприеначъ, пора
ди факта че за истото предприятие община
та е иегеглила вече една часть „отъ;, заема.
;
;3а избегваяв на всичко, това азъ жисля
освенъ че Договора и поеяните ,условйя задължаватъ общината, общинския съведъ да'
вземе решение въ смисъль: да • делегира въ
София една комисия въ. съставъ , Г-яъ; Кмета
общ. контрвсьоръ д единъ общ, съветникъ,
която кояисия лачннда; се яви предъ Гос
подина Министра нагЗмрешните Работи н
Народното Здраве, на когото лично и под
робно да. обясни тоя въпроеъ а настоятелно
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иска щото той направи потребното, за да се
отпустне на общината единъ авансъ отъ
1200000 съгласно казания законъ и по ус.ловията предвидени въсжщия,"
, /
.Съвета,. еледъ разменени мнения между
съветниците, пи -мотивите на общинския
Юрдшсонеултъ,: изложени въ торния му ранортъ, ; -..'._;>..^;-. •,.;';;• ''л... :'.,.,'
•'.'•.,.' •;
:

-;;

'у\Л'':г,:~?.-.Ъ ПТИ:

'..р\'".'-.-.'^-

• Да се наиравятъ постхпки предъ над
лежните лица и «еета 'за реализирането на
заеяа разрешенъ ; на Варненската Градска
общвна съ закопъ, утвърденъ съ Царски
Указъ № 89 пубкикуванъ въ ДЧржавенъ
вестникъ брой 54 отъ 11; Мартъ 1911 год.
ипи за отпущането срещу тоя заемъ на об
щината единъ авансъ 1200000 лв. за иепла
щане на фармита Свмеябъ-Шукерть длъжвмите и сумитв за; построената отъ,тая фирма
електрическа инсталация па гр. Варна.
Секрегарь: Д. Н. ДОКОВЪ.

Протоколъ
№ 18.
На заседанието на Варненския Общин
ски- Оъветъ, държано въ извънр^Апата му
сесия на 12 Май 1916 год.
ЦРИС&ТСТВУВДХА:
Ккета: Ст Савоиъ като нредседптелъ на
«ъвета, ПОМОЩНИЦИ кипта: Г- Ив. Ноевъ Д ръ
В. Парасковъ.
ЧЛЕНОВЕ НА ОЪНЪТД:
Вея. Поиовъ, С Юлзари, А. Аайчезъ,
Г Самоковски
Заседанието е при втора покана затова
се съетоя и при по малко отъ половината
число общински съветници.
При секретаря Н. Млячковъ я
ОТС&ТСВУВАХА:
Пом. Кмета Ст. Георгиевъ. съветниците:
II. Анчевъ, Т. Сграшимировъ, Ив. Павловъ,
М. Вълковъ, А. Василевъ. В. Сираковъ, Ая.
Данчевъ, <Г. Филиради, Д. С- Поповъ, Д.
•Кондовъ, Ж Диквдяиевъ (всички милитари
зирани) К. Геновъ, Г. Серафимоиъ, Д-ръ В.
Кврмихайловъ и П. А. Кържиевъ.

Отр/ 3.

. Прочете се протокодътъ отъ миналото
заседание на съвета, който се одобри и под
паса отъ членовете, които ех взели участие
въ разискванията, изложени въ него, следъ
което се приетжпи къмь разглеждане поста
вените надевеяъ редъ
РЪШЕНИЕ:
№ 108
Докладва се отъ г-нъ'Кмета препила
та по молбите на. съдържателят^ на публич
ните. домове: Ташка Николова ;Маг рдпчъ
Киркоровъ и Антония Ковачева, които се помещакатъ въ общински здания, за наааленае
наемите имъ отъ датата на мобилизацията,
порада настжнвлкте отъ тогазъ не нормална
времнна и поради ограниченията, които иаь
с* направени отъ военпте власти за да затварятъ заведенията си вечерно време много
рано. Въ свръзка съ тоя въпросъ докладва
се и молбата вх.'• ..•№ 2150, отъ 12 Мартъ
1916 год на двама отъ т.ш съдържатели:
Магнрдичъ Кяркоровъ и Ташка Николова за
онищожеяието на договорите.
По първия въпросъ прочнте се протоко'
ла на комисията, назначена за да проучи мол
бите, въ който протоколъ комисията е пока
зала мотивирано мнение дн се наиадятъ на
емите съ 5°/ 0 отъ 10 ейптомврвй" 191» год.
деня на демобилизацията:- Члена отъ комиси
ята Г. Серафимоиъ е останал.. па особено
мнепие. •
•
На занитвкяието на обшинекия , еъветникъ Веп. -Поповъ какво в особеното «пение
на Г. Сервфвмов-ь общ. -съветпикъ А. . Вай
чевъ обясни, че Г. Серзф..аовъ огтапаль на
особено мнение само зн размера на намале
нието. •:••.'. '•
-'•;'' ,.' • ;.• ,-••'' '•• ••-..'•
Общ. съветникъ Вен. Поаовъ е па-мне
ние, чо комисията не е компетентна да; се
произнася за" размера на; намалението, защото
при научаването тя не е оперирала съ ци^>ри; тя е натоварена да констатира само фак
ти в данни. Въпроса за размера на намале
нието е работа ва експертна коаисвя Освенъ
това, не е проуч^нъ въпроса и по искането
за ликвидация, за .да,'може. съвета да се про
изнесе съ едно решение -•,'-. '..-••••-л-•• - • « . . ; • .
• Г-нъ Кмета каза, да се* произнесе съве
та сега само по въпроса за намалението, а
по въпроса за яеквидацията да се ,4 възложи
на сащата комисия да го проучи. ; 1\>:у~уС~
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РЪШЕДИЕ: 'Ай 103.
Общ ст ветникъ Вен. Уоновъ заяви, че
той се въздържа да-даде мнение повече по
Докладва се отъ п. Кмета. Георги Но
въпроса.
евъ за удобрение отъ'съвета протокола отъ
Г-нъ Кмета, както и общ. съветникъ А. 2 Май т. г. на общинската тръжнв' комисия
Байчевъ, яеказаха мнение, по мотивите на за купения' по доброволно съгласие нужеяъ .
комисията въ протокола и да |се уважатъ мол за общината 2 - куб метра строителенъ•;•.• чабите, като се направи намаление на наеми мовъ материялъ отъ Хасанъ Дурмушевъ, отъ.
те съ 5 0 % . Следъ това, съвета
Варна, за общата сума 236 лв. съвета
•-'•;•'
РФШИ:
, -•;"'•- '."• •-••'.'•
\г
> Р Ф Ш И
-.;,;;>•
;..;..:•,.•
, Уважаватъ се молбите на съдържатели
те на публичните домове: Ташка Николова,
Магардпчъ Киркорова и Антония Кивачева и
по мотивите излжени въ протокола отъ 8. I.
1, 2, У, 10 и .11 .11- 1916-год. на комиси
ята назначена отъ съвета да ги проучи и се
произнесе по техъ, разрешава, да се нана,
лятъ наемите иио съ 50°/ 0 отъ датата на мо
билизацията 10 Септевврий 1915 год. до
женя на демобилизацията, ако такава послед
ва преди истичане срока на наема ио догл
ворите.
По въпроса въ второто заявление вх.
2150 отъ 12 Мартъ 1916 год. относително
нскапието за ликвидация, натоварва садата
комисия да го проучи и се произнесе.
Общ. съветникъ Вен. Иоповъ каза, че
нема нужда комиеията да проучва тоя въпросъ, когато общ. юристконсулъ при , тези
данни п условия може да даде своето мнение
Верно Оекретарь; Д. Н. Доковъ.
'••.-;-..

" РФШЕНИЕ № 102.

'

.
Докладваха се отъ г. Кмета заявления
та вх. № № 1714 в 1715 на Георги 0.
Чакхровъ и Георги П. Вълчановъ,.отъ гр.
Варна ,за допущане да се прехвърли втъ първия върху втория купеното отъ Чакжровъ об
щинско место, което още не е доисплатилъ
на общината..
;
;
Понеже подобно прехвърляне съвета е
допуетналъ и другъ п&ть н решенията съ
било утвърдени надлежно еъвера

-••>. ';"'Ь;>;.-:;:'-,'--:":-.?еши..-:.-.-....

ХХ-ХХ

Купеното отъ Георги 0. Чакхровъ общинско
к*ето въ IV уч. на гр. Варна, квартааъ №
236, подъ *6 10, отъ 200 квадратна метра
по 16*20 лв„ кв. к„ да се прехърли върху
Георги П. Вълчановъ, отъ Варна, които да
поеме всичките задължения епремо общината
а& това место.

Удобрява тоя аротоколъ и разрешава,
да се изплати на Хасанъ Дурмушевъ сумата
236

лбва..'

-

-••/.

;./..;•

; РЪШЕВГИЕ М 104
.
Докладва се отъ п. Кмета Г. Ноевъ ра
порта на н-ка на електрическото отделение
вх ^
за вземане решение да се продадътъ съдържащите се въ 9 варела 1174
килограма негодни масла, истекли отъ маши
ните на електрическата централа •'-* излезли
изъ употребление за тия машини, която не
ставатъ за нищо друго, освенъ да се упо
требят* за вършачки и валяци, както, да
бждатъ продадени находящите се въ съща
та централа 20 праздни, стари и разсххнали, но здрави,^ бъчви, които не могли да уелужатъ въ нищо на централата, съвета
РФШИ:
Разрещавамъ да; бкдатъ продадени тия
масла и бъчви на търгъ по спешноеть и по
доброволно съгласие
V
РМПЕНИЕ М 105

'

:

Предложи се бтъ п. Кмета Т . Ноевъ
въпроса за показване отъ; съвета.' благодар
ности на Варнвн. гражд. Яни М. Зарокоста
з« отетлшения отъ него за* нуждите на общ.
Аптека по ефтинъ спиртъ.
: <;
Г-нъ Ноевъ обясни, че като се яви го
дена уужда отъ спиртъ за общ. Аптека, а
нийде въ града не се намирало спиртъ, ос
венъ у Яни М. Зарокоста. поедедний искалъ
да ну се заплати по 8 лв. клгр. защото тол
кова му коствала покупката цена, а че това
му твърдение било верно> служи, факта че
неколко деиа преда това,= на митницата бидъ
нродаденъ на търгъ спиртъ по 8 лв. кгр и
защнто общината не можеше да • купи спиртъ
по скъпъ отъ нормираната цена 3 70 кгр.
изноленъ бидъ Зарокоста подъ видъ на бла
годеяние да отстъпи 20 кгр. спиртъ по 3-70 „
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лв. клгр. и не по 8 лв. За това му пожерт
вование,г-нъ Ноевъ е на мнение да се иекаже отъ еъвета на г..Зарокоста една благодарность. съвета. ;
/

Отр. 5
РЪШИ;

Морските бани да се не отдаватъ подъ
наемъ презъ т. 1916 год., а да се експло
атира отъ общината по стопански начинъ,
както ги е експлоатирала и презъ миналата
1915 год.

-•'-••''-••:.:-.-; -•'.;!:; РЪН1И: •'. :
Да се изкаже чрезъ г-нъ Кмета на Яни
М. Зарокоста жагель на гр. Варна, благодарРеш. № 112. Докладва се отъ п. Кме
'ностьта на общ. съвегь за гдето той. за
та Г. Ноевъ тържната преписка за отдаване
нуждите на общинесата аптека е отстдшилъ
подъ наемъ, по доброволно съгласие, бюфета
20 кгр. спиртъ по нормираната цена 3 7 0 л.
въ приморската градина „Санъ Стетефанска
кпдгр. вместо по 8 лв. клгр. колкото му би
България" за време отъ сключването на до
ло костунало покупната стойность.
говора за 31 Декемврий 1915 год. .
РЪШЕНИЕ

№ 109.

Гокладва се отъ п. Кмета Г. Нодвъ
тръжната преписка за отеавапе подъ .наемъ
общпнская месарски дюгенъ № 9 въ Халата
на II участъкъ за време отъ сключване на
договора до 31 декември 1916 год.
Понеже пенеявка на конктронтя и тоя
търгъ трети ..по редъ, не се е състоялъ,
съвета
- - .- • •
,':

съвета ре ши:
Изказва внение да се утвърди върху
Д-ръ Н. Бакърдживвъ отдаването по добро.
волно съгласие подъ наеаъ бюфета въ при
морската градина „Санъ.Стефанска Бълглрпя"
отъ деня на сключването на договора до 31
Декемврий 1916 год, за 1630 лв.

' Реш. .Да? 113. Докладва се отъ пом.
Кмета
Г- Ноевъ тържчата преписка за отда
1
РЪШИ:
ване подъ наемъ общинските павилиони № I
Да се отдаде тоя дюгенъ подъ наемъ на рибния пазарь № 2 на хгъла на улици
те „Прескавска" й „м. Преславска" и М 3
'" По "Доброволно съгласие." " ;
, •
на ул. .Преславска" србщу т. п. станция за
Реш. М 110 Докладва се отъ пом. време отъ деня на сключване договора до
Кмета Г. Ноевъ тържната препиека за отда 31 Декея.. 1016 год.
ване на предприемачъ доставката на канце
Съгласно еъ веказаното отъ тържната
ларски принадлежности на общината за вре котисия мнение въ протокола й отъ 9 Май
ме* отъ сключването на договора до 31 Де т. г. съвета
кемврий 1916 год. »
'•'; р е ш И : . , ; — ' " •
Понеже по неявка на конкуренти и тоя
търгъ, втори по редъ, не се е състоятъ,
Изказва мнение да се утвърди търгътъ
за павилионъ Ле • 1' срещу 410 дева наемъ
съвета Р Ъ Ш И :
;
върху Коста Д Костадиновъ и за павилиона
Доставката на . канцеларски принадлеж ЛЬ 3 срещу 476 лв! наемъ върху Добри С*ноети на общината за до края на 1916 год Тодоровъ; А за павилиона № 2 понеже по
да се отдаде по доброволно съгласие^
пеявке на конкуренти и тоя търгъ, трети- по
редъ, не се е съетоятъ, да се отдаде нодъ
Рещ. № 111. Докладва се отъ поя. наемъ по доброволно съгласие.
Кмета Г. Ноевъ тържната преписка за отда
ване подъ наемъ общинските морски бани за
презъ сезона на т. 1916. год.
Понеже по, неявяване на конкуренти и
тоя търгъ, втори по редъ не се е състоялъ
а о
съвета намира че прбдъ видъ времената, ко
ито преживеваме, въ ннтересъ на общината
ще е, ако тя еама експлоатира тия бани
презъ сезона на, т. 191 в г. както гн екендоатмра и презъ 1915 год. за това
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витъка изъ техъ, търкалятъ камъни отъ ви
сочините, които чупели лозите, брали листа
отъ последните, отваряли кьошковите на гра
жданите и изнасяли изъ техъ всичко, което
•"'•. •№,4624' "•' :;'•>':. ; • / > ' - ' намирали тамъ изобщо вършилипровзволи, ко
ито далечъ не съвпадатъ съ едно отъ вой
гр. Варна, 18 Май 1916 год '
нишките призвания; запазване собственостьта
" ;;
Варненското Град. Общинско Управле на своите съотечественици
България
е
земледелческа
страна. Земление, като обявяъа на г. г. гражданите лозедълието
е
главната
опора,
на
нейното блапритежатели, че съгкасно чл. 32 отъ закона
за лозоретвото и овощарството, въ. управле готъстояние. При сегашните обстоятелства то
нието му отделение лозарно, се водятъ ре добива още по-годема ценость то е едно отъ
гистри за новите лозя ноеадени съ Амери най главните ни оржжия, ;ъ които ще сракански лозя и овощни градини, поканва тия зимъ врага Отъ тия истена требва да бжде
отъ техъ които еж засадили нови лозя съ проникнатъ всеки воененъ отъ войника до
Американско пръчки или овещни градини дз генерала й всеки е длъженг да помогне, до
подадатъ пиеменно заявление не обгербвано колкото службата му позволява, за особенно
до- управлението ми'за да бждатъ вписани въ сегашното засилване на това орхжие, а не
регистрите като обявятъ 1) За лозята: Име I да спира пий да уничтожака това, което сла
и презиме на стопанина* споредъ поземелни-- бите рхце на . българката и на останалите
те книги на: общината; въ която местность по кжщята старци, уснеха да еъздадътъ.
се намира лозето, големина на посаденото ло
;
;;
зе въ декари и ари; количество на" посаде ' •; ^..Т./^ .>:ЗАПрВЪДВАМЪ:ч-:'^. ";;..
ните лози; название на подложките и коли
1) Всички : началници да взеяатъ; нричеството пнъ отъ всеки сортъ; Название на еърдце грижата за запазване на частната
присадниците и количеството иаъ отъ всеки собетвеноеть, а особено на посевите, лозята
сортъ; разстояние между лозите и кога е* по и овощната; 2) Да наредягь строгъ крнтролъ
садено лозето. 2) За градините: Име и пре върху Войниците»;които се. отделятъ времено зиме на стопанина; въ коя местность се на отъ техъ за изпълнение на некоя служебна
мира градината; големина и (декара и ари);! длъжноеть въ полето, за да не се «позволи
количество на посадените дървета отъ техъ накому,••-. било самъ да тъпче., било да пуска
колко ябълки, круши, сливи, кестани, зарза
добитъка въ засетите й посадените съ как
ли, праскови ореха, череши, вишни, бадеми,
вато и да е култура места;- 3) Абсолютно да
лешници, черници и др. разстоянието между,
се избегна произвеждането на строеви -заня
дърветата и кога е посадена градината,
тия въ засети места, *а ако се налага некоя
фортификационна постройка въ засето место
н. Кметъ; Г. ИВ. НОЕВЪ
то работата да се извършва гамо съ разре,
Зам. секретаръ: Д. Н. Доковъ. шднпето на съотвятния начадникъ на секто
ра, който требва предварително да ма доло
Варненско Градско Общинско Управление
жи яа това
•
Всекои воененъ чинъ, заловенъ че тхпЗапсвт^дь
( .
че посевите или пъкъ е допусналъ добитъкъ
изъ техъ, а сжщо че произволничи въ кьошпо Варненския Укрепенъ ЬЧнктъ Л« 36
шковите изъ лозята, да се подвежда ведна
11 й Май 1У19 г. гр. Варна .
га подъ углавна отговорность за неизпълне
.
По ЛИЧНИЯ съставъ
ние зановедьта ми 4) За войниците, които
Общи Разпорежданая. § 5
живеятъ по познциит* да се определят*
Въ последно време взеха да идватъ чес райони, въ конто "могатъ да' ходятъ безъ
то до мене чного оплаквания отъ чаетни ли разрешение; 5) За елшите да се оиределятъ
ца и общинския кметъ па града, иротивъ пжтеки или посоки, по' които е разрешено
войници, български и германски, които тдн- да ходятъ, като имъ се строго ' забрани да
казн посевите п лозята, пускали да паее до- ходятъ вънъ>отъ техъ; 6) Строго забранявам*
Варненско Градско Общинско Управление.

"
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брането па лозови листа п на плодовете; 7)
Коменданта да даде заповедь на военната
полиция, да усили състава и действията си
особено въ лозята и овощните градини, да
залавя всички нарушители на пастоятата зановйдь и да ги предава на коменданта, за
предаване на полевия военепъ сждъ.
Начднпкъ на Варн. Укр. Пупктъ, (подп.) Генералъ-Майоръ КАНТЛРДЖИЕВЪ.'

Варненско Окрхасни Финансово Управление.

Обявление
№ 1705
гр. Варна, 20 Май 1916 год.
На 29 Юяий тази година, преди плад
не, въ гр Варна, на площадьта, определе
на за пазаръ, ще се произведе търгъ съ яв
на конкуренция за продажбата на следните
повърната отъ войсковите части реквизирани
добитъци:
1. Идна крава, съ малкотеле, 4 годишна
косъмъ черъ на гърба малко възсива, десното ухо отдолу разцеиеяо, рога кабачестп, на
левия рогъ „к? 46, иодъ корема а виието
бело;
• 2. Една крава, съ малко теле, 4 год.
косъмъ бель, на челото и врата малко желта
безъ други особяя белези;.
3. Една кобила, 17 годишна^ косъмъ
алесть № 18 на челото ииа белезпо, меж
ду ноздрите има бяло, двата и задни крака
до китката бели и расть 152 с м.,
4. Единъ конь, 'Л? 58, косъмъ кулесть
4 гвдвшно, расть 135 с. и., безр други особ-

ни белези
Задогъ за правоучаетие се изисква н
размера, на който ще се епределп отъ тържната комисия, а предвидените въ чл. чл.
11 14 на закона за обществените предпри
ятия документи- це се изпсквагъ.
Ще се произведе търгъ отделно за все
ки едпнъ отъ поменатите.горе добитъци.
' Лицата, върху които остане продажбата
на тия добитъци, съ длъжни веднага да внееатъ стойностьта имъ и ги привхатъ.
За Окръж. Фин. Н-къ: Ж. И. ГЕОРГПЕВЪ

янски Вестникъ
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^Обявление
№ 4625
. гр.,Варна, 18 Май 1916 год.
Предъ видъ на това, че е установено
яече ежегодно статистика за посевите и ре
колтата на Царството, то на основание чл.
10 отъ закона за дирекцията на статистика
та на Царство България, Варненското Град.
Общ Управление обявява на г. г. Варнен
ските граждани и жителите отъ околните се
ла, стопани на. земи въ Варненското земли
ще и обработвячите на чужди зенп, че отъ
-1-й Юнвй т. г ще почне описването на по
севите- съ пролетни посеви и трайни култу
ри земи, като: съ твърда пшеница, мека пше
ница, рхжъ, смесъ (карашикъ) ячаикъ, овесъ
лимецъ, нроео, кукурузъ, оразъ, раница, суеамъ, анаеонъ резане, тютюиъ, макъ, хяелъ,
панукъ, ленъ, коноаъ, захарно • цвекло, фасудъ, леща, бакла, грахъ и нохутъ, картофи.
бостани (дини, пдпеши, тикви и пр.) зеле а
др. разии градинарски зеленчуци: лукъ, чвсанъ, фий, просо, исктствеяи и естествени ли
вади (чаири), градините еж млади дървета,
гюлищата, лозята, кошарите съ пчели: въ
обикнони плетени и нова система "Даданъ
блатъ., ..Джирзонъ", „Лайяжъ4 и др„ кое
то ще трае до 10 Юний н. г.
,
За това поканватъ се всичките стопани
на земи и обработвани на чужди такива, по
сети съ зимнн (есенни) и пролетни сеидби и
трайни култури въ това число и правителстве
ните окрхжните, п-общественате учреждения,
учакищните п черковните, джамийеките и вакувските настоятелства, които. притежаватъ
земи и ги даватъ подъ наеиъ да се явягь
въ Общинското Уиравдение (отделение лозарно) и съ най годеяа готовность и съ присърдце дадътъ сведения 'за пространствата
имъ, посети съ такива сеидби, като имагь
винаги предъ видъ, 7 е с ь искането на тая
сведения не ее гояятъ никаква дан4чни обдагатеяна цели, а само-едно статистическо опи
сание на, истинското ^положение на. зеяледе-:
лоетог което да послужи за основа за редъ.
мероприятия и нзучвания за неговото подоб
рение. Тая сватяетачеекя данни съ твйяи за
дирекцията и по никой начинъ т$ не аогатъ
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да посдужатъ за лично данъчно обремение,
нито аа доказателство предъ разните адми
нистративни и сждебни власти и учреждения
тъй като следъ обработването въ статистика
та (където никакви иаена не се показватъ),
тевтервте съ сведенията се изгарятъ (чл. 14
отъ закона за дирекцията на статистиката).
Прочее, който етопанинъ на земи или
ебработвачъ на чужди такива, не со явп въ
определените срокове да дадатъ сведения
за посетите му съ разни видове зимни и
• пролетни пространства земи, ще бждв глобенъ
съ 100 лева съгласно чл. 16 отъ /акона за
дирекцията на статистиката!
..•'.'.
п. Кхетъ: Г НОЕВЪ.
: т а Секретаръ: Д- Н ДОКОВЪ

Брой 11

на Тосподвва Русеяткия Окржженъ Управи
тель отъ 9 топо подъ ^6 346, а именно:
. Разгласете между интерееующите се, че
Русенското Окржж Управление на 19 того
ще отдаде на предприемач* по доброволно
съгласие доставката на 900 мундиря, 600
панталони и 600 зимни шапки за полицей
ската стража Материала и ушиването е за
сяетка на предприемача. Срока за попълне
нието доставката 2 месеца. Офертите да седадътъ до 19 того найкхево до 3 часа

следъ обедъ. .,-•"
Ще ее приематъ оферти и образци отъ
платъ нредложенъ отъ конкурентите.
•;•-: ; Окр Упр. подп.: ПАРТЕНИЕВЪ. .

:;

Варнентко Градтко Общинтко Управление.
Варненско Окражно Финансово Управление.

\

Заповедъ .':/'••..:•'

•''• ' '•';'-,.
гр.

Ж

169

;

;

Обявление

;•'• ;:••• .. '.''•).:

•'•.•:•. ..-.;, ..'\.;--'.--.№. 1064 -.^

Варна, 2 0 Май 1916 год.

На основание протокола отъ днесъ на
,комитията, назначена отъ менъ съ заповедь
№ 166, за да проучи н нормира продажна
та пепа на сиренето,
ЗАПОВЪДВДМЪ:
Отъ днесъ на татъкъ продажната цена
на сиренето да бжде както следва;
На пазаря на дребно ГЗО лв. килог
рама, а по бакалите изъ града 1 5 0 кгр.
Изпълнението на тая ни заповедь въз
лагаме на общинските санитарни власти, както
и полицейските органи.
; ;
г
Преписъ отъ пея да се изпрати на гос
подина Варненткия Окрхженъ Управитель за
Сведение.^ ..';.

.' "•'.'•'.•;.'•

^•.-,;...-\'.<...;^.- К я ^ ъ : ОТ.; САВОВЪ..
Варненско Градско Общинско Управление.

Обявление
'

№ 4333

гр. Варна, 11 Май 1916 год.
Варненското Градско Общинско Управ
ление дава гдасность на следната телеграяа
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го- Варна, 17 Май 1916 год
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На 19 Юний т. п., часа въ 3 после
пладне, въ помещението на Варненското Ок- .
ржжно Финансово Управление, ще се произ
веде, търгъ съ явно наддаване, за продажба
та на следните находящи се въ склада на
Варненската Градска Реквизиционна коиисия
предмети:
/.• ;• ';•••
••'.•"•••'•: -.'•'.'•
1. Вълнени п паяучни остатъци около
400

кгр.'-.-; ;•• • • '- > \
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2. Бетонена лой за сапунъ около 2 0
килограма, н :.',••'.
>[.{,/.'•••••'. • ;•_,., •;:;-.-. -. .
3. Четина около 62 кгр.
, ^
На право участие въ търга се изисква
еамо залогъ, който; ще се определи етъ т ь р жната комисия, а предвидените въ чл. чд.
11 14 отъ закона за обществените ир$д
приятна не се изискватъ.
'
Лицата, върху които остане търга, с*
длъжни да внесатъ стойностьта на предмети
те веднага следъ свършването на търга, а
предметите ще имъ се нредадатъ въ самия
складъ гдето се нвниратъ сега.
Желающите да видятъ предметите, се
отнесатъ до Варненската градска реквизици
онна комисия.
За Окр. Фннан. Н-къ 3 . И ГЕОРГИЕВЪ.

