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Ц-Ьната на .вЪстнина е винаги
К- пр-Ьдплатено
за годииа сало•:. ,. . : . . . . 3 лева
за х/г година . . . . . .
. . ГбОлева

Иаро, писиа и всичко за вестника да се праща
. до Град. Общинско Управление въ гр. Варна.
За обявления св плаща на дума:
'За I страница . . .
. • •• . . .
5 ст.
За II страница . . . . . . .
• • 3 ст.
За III и IV страница . . . . .
. . .! ст.

Единъ брой 5 стотинки.
Издава

Варненското

Протоколъ № 21.
На заседанието на Варненския Градски
Общински съветь, държано, въ извънредната
иу еисия на 26 Май 1916 година.
Кмета: Ст. Савовъ като председатель на
съвети. Помощници кмета: Г. Ив. Ноевъ,
. _. Д ръ В.. Парасковъ,.; ; ; . ; , _ _ ; , ! ;.; .,„ .,
Вен. Поповъ, Г Серафимовъ, С. Юлзари, Г Самоковски и П. Кхржиивъ.
Заседанието е при втора покана, затова
се състоя и при по-малко отъ половината чи
сло общински съветници.
При секретаря Н. Млячковъ а
^

Пом. Кмета: 0. Теоргиевъ, съветниците
Л. Анчевъ, Т. Отрашииировъ, Ив. Павловъ,
Р. Василевъ, МВълковъ, Ал. Василев*, В.
Сираковъ, Ан. Данчевъ, Г. Филириди, Д. 0.
Пояовъ, Д. Кондевъ, Ж Дикиджвевъ (всич
ки милитаризирани) К. Геновъ, А. Байчевъ,
Д-ръ В. Караянхайловъ.
•
:
Прочете не протокола отъ миналото за
седание на Съвета, който се одобри и под' писа отъ членовете, които с* взелн участие
въ разискванията,1 изложени въ -него, следъ
което се пристани къиъ разглеждане поставе
ните на дневенъ редъ въпроса.
;
.

. . Р-ВШЕНИЕ № 1 4 7 .

[

: ;

Докладва се отъ ш Кмета Ноевъ, за; у-

РЬШИ:

Удобрява тоя протоколъ и разрешава да
се изплати на Ряфаелъ Камхи за доставена
та отъ него 80 клгр. лика по 5 лв.—400 лв.
"

Членове на съвета:

Управление

Юбрение, протокола отъ 16 май 1916 год.
на общинската тръжна комисия за покупката
по доброволно сггласие чрезъ малояадавателенъ листъ 80 клгр лика нужеяъ за общин
ския лозовъ разсадникъ, по 5 лв. килограма
съвета

ПРИСЪСТВУВАХА:

ОТС&ТОТВУВАХА:

Общинсно

Р'ЬШЕШШ Л?

Ш'

Докладва се отъ г. Кмета телеграмата
вх № 4881 отъ 19 Май т. г. на фирмата
Симеонъ Шукертъ, съ която моли да се направятъ иостхпи за отпушанвто на още вдинъ авансъ отъ 5 мялиония заемъ, които да
послужи, за иснлащаве на тая фирма длъжимите и отъ общината суми за постреената
електрическа инсталация, защото, до , като
фирмата нввиждала да еж направено такава
настоятелни постъпки, тя не ще се задоволи
съ условната 5 % лихва а ще протестира законустановената 1 0 % лихва за забавянето на
дължимите и суми
Г н ъ Кмета е на мнение, въ допълне
ние на взетото отъ съвета на 12-Й тек. *$сецъ решение Кг 101 да ее направятъ новн
постъпки за реализирането на заема, или
отпущането на авансъ отъ тоя заемъ за из
плащането на дължимите на фирмата Симентъ
Шукертъ суми, зй да ее види, че община-»
та има добрата • вола да изплати отъ заема
твя суми. \
• ..'; :
.':. Общ. съв*тннкъ Вея. Поповъ пита, какъ
се разбира добратп воля, общината свои пр*-
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дставители ли дн изпрати за да ходатайствуватъ вь София предъ надлежните учрежде
ния за реализирането на заема, или отпуща
нето на аванса? Той не разбира по "тоя начинъ ясказването на добрата воля, защото
общината ще направи само излишни разноски
Нека да се изпълни решението на съвета
отъ миналото заседание. ;,
/"• •':'••'
п. Кмета Д-ръ Параековъ и другите ,
г-да съчетници Казаха, да се изпълни р е 
шението на еъвета взето въ миналото. засе
дание ПО ТОЗИ ВЪПрОСЪ. '
:
-••
Съвета като. взе предъ видъ, че по въ
проса е взето отъ еъвета. решение № 107,
отъ 12 май т. г., и съ него е истъкнато же.
ланието и добрата воля на съвета да се хо
датайствува за реализирането на заема, или
пъкъ за отпущането на авансъ срещу този
заемъ за да ее изплатятъ на фирмата Си . менеъ—Шуквртъ дължимите и за електриче
ската инсталация с у и ш в Ь а ' , , : - • • , .

2

дюгеня:'•.!•«? 28, отъ групата 28 общински дю
гени на пазарния площадъ, останалъ върху
нега на търгъ на 15 Май т. г за време отъ
сключването на договора до 31 Декемврий
1.916 година
. >\ '-'•
*
;

;РФШЕНИЕ № 119. ••,.

;

Докладва се отъ пом Кмета Г. Ноевъ
тръжната преписка за отдаване подъ наемъ
общинскик мееарски дюгенъ ,\| 9 въ халата
на II участъкъ, за 1916 год.
Отъ направения докладъ съвета като
взе пр.едъ видт, че за тоя дюгенъ два пжти
е обявяванъ гьргъ които не съ се състояли
по неявка на конкуренти: че на третия търгъ
извършенъ на 20 този месецъ се е добила
цена 950 лева з,а ло края на текъ 1916 г.
която съвета;йри днешните времена намира
за износна за това съвета
:У

:

:Г'С''^

•,•'>:'•:•:•.

РЪШИ;.

••.•;''••;•'

Изказва мнение да се утвърди въргу
Христо Лазаровъ за 950 лева наемането на
Да се гаиравятъ въ най скоро време общинския месарски дюгенъ Л ? 9 въ халата
ностьики предъ надлежните министерства за на II участъкъ останал* върху него на търгъ
реализирането на заема или отпущането на на 20 май т г. за време . отъ сключването
авансъ срещу него за да се изплати на фир . на договора да 31 Декември А 916 година.'
матн Оимонсъ; Шукертъ- дължимите суми, за
•..:; Р Ъ Ш Е Б И Е , ^ 120
които постдики се взе решение още на 12
Май т. т., подъ № 107.
/
-^ • , - ; Докладва се отъ пом. Кмета Т . Ноелъ
:
тържиата црепиока за иродажбатата на него
- { \ : РЪШЕНИЕ № па;-'"' ,•;'.; ,:.;.'';• дни
маела Д 174 килограма ,масла издездн
V Докладва ее отъ пом. кмета Г. Ив. Но- взъ употребление отъ машините на градска
евъ тръжната преписка за отдаване подъ на та електрическа централа, както и на 20
екъ дюгенъ Л? 28 отъ групата 28 общин праздни здрави, но непотребни бъчви.
;
ски' дюгени за докрая на 1916 год
V Въ доклада си, г-н*ъ Ноевъ обясни че
Отъ направения докладъ еъвета като на произведения на 18 май т.. г. редовеяъ
взе предъ видъ, че това дюгенче, находище търгъ за наелата се е; добила п,Ьна 50 ет.
се въ кюшето до вратата на пожарната ком на ;Ейлограмъ, и сдедъ. това е постжпило за
анда, неколко пхти е вадено на търгъ,. но явление отъ Христо Леоидвевъу съ което мо
снородъ местоположението му никой не го е ли да се възложи върху; него търгътъ.,' по
наемалъ, а е стояло миналата я по миналата 70 ст: килограма, обаче,' епоредъ както * се
година затворено: че за да се премахне хо научилъ, мелницата „Сила" :филтрирала "тия
денето до това дюгенчо по мачка нужда, за масла тукъ въ фабриката на Кацулисъ като
щото пада въ кюше, съвета намира, че при члащала по 50 ст. на килограмъ при 20°/ 0
днешното време добитата за него цена 40 фира и пакъ зи слууила съ същите масла,
лева наемъ за до края на тек. 1916 год. за даже и следъ повторно филтриране, за това,
износна, за това съвета
поетояното присхтствие е на мнение, да се
не продаватъ негодните масла отъ електриче
РЪШН:
ската централа, а да ге филтриратъ, както
Изказва мнение да се утвърди върху прави .Сила", което ше бяде по износно за
Димитьръ Тодоровъ за 40 лева наемането на общината при днешните времена, когато ма-

Отр.

3
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елата отъ деяь на день заекжпватъ.
: \
Съвета като взе предъ видъ, . че огь
събраните сведения се вижда, че негодните
масла, за които се е провзвелъ търгъ, могътъ
да се фвлтриратъ тукъ, въ Варна. и пакъ да
се употребятъ за нуждите на общината; че
така филтрирани тия маела съ 5 0 сг за килограиъ и при 2 0 % фира гаеетанатъ но ев
тини отъ маслата, ако се куиятъ при днеш, ните инъ цени. и следователно, ще бжде по
износно за общината, да не продава тия
масла съвета •..•': ::.•-'••.••'"•- ':'••'.••'•':
•"!•'•.,
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да му бжде неплатена тая сума съвета

>:' Р ъ ш И :

, " <

Удобрява се възложената отъ. Кмета,
съ заповедъ М ^ | } | и извършената отъ слу
жащия на общината Иванъ х. Дямитровъ
презъ октомврнй 1915 год. командировка въ
гр. Русе за да приеме, отъ тамошния коми
тетъ на общертьствената прЬдведливисть и
натовари и препрати въ Варна газьола, пред
назначена, за Градската електрическа центра
ла и разрешава да се заплатять на служа
щия Иванъ. х. Двмитровъ направените отъ
;-,':-.--;-- .-•
'••-•-:'тъши:-';-'..-.^;'-.'' .".•:• ; . 1 : ^него
- ; : пжтни и др. разноски на сум* 6 8 6 0 л.
Изказва мнение да не. утвърждава про-,.
/ / РВШЕНИЕ Л ; 2 3 .
изведения на 18 май т. г., търгъ за про
дажбата на 1174 килограма негодни масла
Докладва се отъ ном. .кмета Г. Ноевъ
излезли изъ употребление отъ машините на тръжната преписка за доставка презъ 1916
', Градската Електрическа централа поради ние \ од разни строителни материяли.
..
ката и неизноена за общината цена добита
Отъ направения докладъ съвета като
на търга." ''..'-•,'.'•;• '!.;•
'•'-..'.: .".*'...•,»'..•.••' взе предъ видъ, че за тая доставка еж обя
Съвета разрешава, да се филтриратъ вявани на 22/11 на 18/ГУ и на 16/Л т. г.
тия ваела и употребятъ за нуждите на об три търга, но нито единъ не се, съсгоялъ по
нвявка на конкуренти, съвета
,.
щината.
Да се пе утвърждава и търгътъ забьчРЪШИ:
;
Г
вите поради неизносната имъ цена на търга.
Изказва мнение да се не произвежда за
Р Ъ Ш Е Н П Е '№ 122.
тая цель другъ търгъ, а> доставката на раз
Докладва се отъ г. Кмета заведението вх. ни строителни материали нужни за подържа
№ 3 6 4 4 / 9 1 6 г. на,Иванъ х. Димитровъ, слу не общинските здания, водопроводи, канали,
г а щъ въ общината за исплащане сметката пхтища, мостове и др. презъ течението на
ну за пътни й дневни пара на сума 68 6 0 д. 1916 година, на стойяость до ; 2 0 0 0 дв. да
за командировката му презъ. месецъ октом- се извърши по доброволно съгласие на ведврий 1 9 1 5 г., въ Русе за да приеме отъ та- нъжъ или на4 неколкр пхти направо отъ про
иошния кеяитетъ на обществената прЬдведли давачите и то отъ кадЬто биха ее намерили
вость и препрати газьола отъ 14,620 клгр. по износни цени -- съ малонадапателни
предназначен* за Варненската Градска Еле 'листовв-у •.;.••;;'".'••'•;:••'••••'. • '••••:.'••>..'.,•: ;]\.-'.-'-уу ".':
ктрическа централа.!
г- ,
',";••
Следъ дадените отъ Гг Кмета обяснения
Докладва ее отъ г Кмета молбата вх.
че той комаядировалъ служащия Иванъ х.
Димитровъ но' необходимость да приеме отъ Кг 5058 отъ т. г .на Георги Тодоровъ отъ
Русенския комитетъ на обществената пред- Варна, за "да му, се въовърне " сумата 32 Дв.
ведливость и препрати но скоро поръчания и 5 0 сг. - 7 0 % общинска връхнина връху
за централата газьол*',' защото следъ отказ кръчмарски патентъ за първото полугодие на
ването на:А:лЙлиевъ- и Сив мин 1915 год. 1915 год. защото по иезаЕиеящи <>тъ него
от търгътъ за дж достави газьолъ и до ка причини неможалъ да търгува съ тоя патентъ.
то Комитета в* Русе разпореди да се иепра- ;.:'..•-.. Общинския съветъ възъ основа пред
тн газьояъ, електрическата ни: централа рис ставеното, отъ; Акцизната влаеть удостовере
куваше да остане безъ гезьлъ н че изложе ние № 2690/915 год. че просителя на е упните пера въ см4тката . на тоя- служащъ за ражнявалъ занятието кръчмарство презъ пър
направените иу разноски на обща сума 6 8 д. вото полугодие на 1915 година за коийто той
и 60 ст. еж достоверни и че справедливо е срещу квитанция № 46 отъ 8 януарий с. г.

Стр. 4,
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е внееълъ въ бщинската каса
на на суиа 52*50 лв. еъвета

1"БШЛ:

70|^ връхни

.-. > ','.'" '" Р Ъ Ш И : Р. зрешава, да се повърне на Георги
Тодоровъ сумата 52 50 дв. като събрана не
правилно срещу кв. № 46/915 год
РФШЕНИЕ ,№ 125.
Докладва се отъ п. Кмета Г. Ноевъ яол-:
бата вх. М 89..» отъ 13 [юиий 1915 год
на Долна Николова, отъ Варна, да и се въз
върне пумата 150 лева, внесени отъ синъ п
Жеко Николовъ като жеиозитъ на 10 юлий
1912 г, на търгътъ за възложените ау подъ
наеяь при общински месарски дюгени'на ул.
„ 6 Септеяврий", които поради войната нея
година, въ която падналъ тбзтъ. останали
неизползувани отъ него
Въ доклада са г: Ноевъ обясни, че-въ
, нвнадото заседание разрешението на тоя въиросъ се отложи, за да се събератъ сведения
ползувалъ ли се е покойния Жеко Николовъ
отъ наетите му нрезъ 1912 год общински
дюкяни и вржчено ла му е било писиото и
кога, да се яви за да сключи договоръ за
твя дюгепи, защото, ако се е ползувалъ отъ
дюгешие, или нъкъ е бнлъ каненъ, но въ
срокътъ не се е явилъ да сключи договора,
залога му отъ 150 лева подлежи на конфис
куване. й вследствие на това направено е
било справка и се е указало, че поканата
за да Сключи договора не яу е била врхчена а че покойния не се е ползувалъ отъ дюгенвте. Тия справки еж напра'венп отъ и. д
секретаря Д. Доковъ и чиновника но общии
ските пнотв Д. Владиковъ. - V '
Схвета като взе цредъ вадъ, че отъ
направената справка отъ зам. секретаря при
ложена къмъ преписката, се вижда че па по
койния Жоко Николовъ не му е била врхчена „нокана да се яви да сключи договоръ за
наетите отъ него нрезъ 1912 год три об
щински весарскв дюгенв; .отъ друга страна—
отъ еведенията, дадени : отъ чиновника на
общиоеквте вяотв се установява че ехщай
Жеко Нвколовъ не е взпоязувалъ никакъ отъ
тия дюгени, защото билъ заминалъвъ войнапрезъ ндя година; че въ такъвъ случай съ
вета намира за основателна молбата за въз
връщането на оставения му депозитъ,- за то-'
ва съвета
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Разрешава дв се йовърне на црямите-я
законни наследници на покойния Жеко Нпко-'
довъ депозита на сума 150 лева оставенъ
отъ последния срещу банково удостоверение
./^ 188/912 годъ. като задогъ за участие
ва ехщия въ търгътъ 8а отдаване подъ наемъ общински месарски дюгени,
/

РЪШЕНИЕ -М

126.1

Докладва се отъ г. Кмета колективното
заявление вх. № 4819 отъ 17 Май т. г на
Коста Ив. Макановъ и Владимиръ Г. Ствнковъ, отъ Варна^ за допущане прехвърляне
то отъ първвй върху вторий предприятието
чистенето нужничните и помийни яяя нрезъ
1916 година съвета
\ ,"
-

;;:: ; Г .:^ Г .-;;РЬШИ: : : : ' 7 \\\ ./..
Допуща да се прехвърли предприятиетз
чистенето на нужничните и помийни ями еъ
общинските коля и чиетителпи машини отъ
Коста Ив Мокановъ, върху когото е възло
жено това предприятие и сключенъ договоръ
съ него, върху Владимиръ Г. Станковъ отъ
Варна, който да поеме всичките задължения
спрямо общината; но договора - и тръжните
книжа за време отъ•, сключването на догово
ра до 31 Декемврий 1916 год. като се за
дължава схщий Владинвръ Г. Отанковъ да
:
внесе й нужния депозитъ.;: -

НротокодъНа зазеданието на Варненския Градско
Общински, Сънетъ,- държано въ извънредна
та ну сесия на 26 Май 1916 год. ?кч;
П Р И 0 & Т 0 ^ В У В 1 X А;: V . *>
Кнетъ: От Савовъ като 'п редеедаталь на
съвета, помощници кмета: Т. Ив. Ноевъ Д р ъ
В. Иарасковъ.
Членове на съвета:
Вен. Поновъ, Г. Серафимовъ,. 0. Юлзари, Г. Самоковски, II. Кхржиевъ
<Заседаняето е при втора покани, като
се състоя и при надко отъ .половината чис
ло общ. съветници. При!.секретаря:., Н. Млячковъ а отсатствуваха;. Поай Кмета Ст.!1еор-
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гиевъ,,съветниците: П. Анчевъ, Т. Страшимировъ, Ив. Павловъ, Р. Васалевъ, М Вълковъ, Ал. Ваеилиевъ, В. Сиракбвъ, Ан. Данчевъ, Г. Филириди, Д С . Поаовъ, Д. Кондовъ, Ж. Дикеджиевъ, (всички милитеразира
ни) К.Геновъ, А. Байчевъ и Д-ръ В. Карамихалевъ
• •' Прочете се протокола,отъ* пвналото за
седание на съвета, който, се одобри и подпи
са отъ членовете, крито еж взели участие въ
разискванията, изложени въ него, еледъ кое
то се пристжпи кжмъ разглеждане поставени
те на дневенъ редъ въпроси.
РФШЕНИЕ: М '127
Гокладва се отъ Т нъ Кмета еледуещето
писмо 'Л. 6072 (вх. М 4533) отъ 12 Май
т . г . н а Началника на Варненския Укрепенъ
нункгь:
. ;....•": .'. >."
'." '.""'
: •'•'"
„За да може да се запази войск.та и
населението на града* отъ^зарасителни болес
ти, нуждно е да се взематъ възможните мер
ки за чистотата и^да се нремахяатъ всички
извори1 на зараза. По тозг поводъ ечитамъ
за нуждно да' ви напомня, че кокаларниците
които се намиратъ до самите казарми на фло
та на Негово Величество, еалханите пастърмаджпннипите"й блатата,• "които се• намзратъ
тоже не далечъ; стаадтъ причина за развъж
дане и счбиране мухи, ..омари и др. инсевтя
развъждане на плъхове, събиране на кучета
и пр., които всичкв гж< носители на ' зараза
и разпространителя на инфекциозни болести.
Вънъ отъ това кокаларниците, салханате и
гьолищата издаватъ неприятна миризма и пре
дава съвсем* неизтетиченъ видъ на града
Предъ видъ на тъва моля: разпорежда
нето Ви, Гоеподинъ Кмете да сезирате съ
този въпросъ г общинския съветъ,и. вземете
решениа въ най скоро време да е примес
тятъ кокаларниците и паетърмаддийските еалхани, а сжщо да се изпълнятъ еъ нясакъ
блатага между железнопатяата линия и ка
нала, С1 едйняващъ1 «езерото с*, морето. Кокат
ла ниците и пастърмйджййските салхани да
се ;прииестятъ: най ?малко ,яа 3 километра отъ
казармите на Флота й изобщо 'отъ града.
Колкото за попълване ,на, блатата съ пиеъкъ,
Фолота ше ви даде нуждното съдействие: ра
ботници, тбена*" кблейна линия н вагонетки
за возене пееъка..* ГР ч ,;
Т'нъ Кмета вта, градския хигиепически
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съветъ'се занита съ този въпросъ и реши
кокаларниците и ч е р в а р н а ц и т е да се
приместятъ отъ тава место и се примеетиха,
Остана въпросъ за садханите-пастърмаджичнаци, за* които съвета требва да реша кжде
да се приместятъ за да се зааазп тая индуестрия. За гвхното прпнестване имаше по ра
но назначена комисия, отъ която има съста
вепъ протоколъ Сега Г-нъ Кмета е на мне
ние да* се нааначи една нова комисия, която
като има предъ видъ протокола на първата *
комисия, да се занимае изнозо съ прияеетването. им-ъ и да определи местото и .плана за
временното имъ построяване отъ самите пастърмаджии, на което последните еж съглаенядо като общината едвяъ денъ построи посто
янни такива.
Поя. Кмета Г. Ноевъ обясни, че той е
участвувалъ въ първата комисия която, като
изхожнда местата досегашната екогобойнаПеййерджика, нийде въ индустриалния кварталъ и местносгьта Шашяъна н гя е наме
рила не хигиенична за аасгьрмаджвЗяици,
спрела ек е най сегне на местяоетьта Максу-.
да, на височините по дерето, като най проветливо в хигиенично за нъстармаджийяиця,
защото вогло да се направи но дерето една
малка канализация, по която да се иегичать
нечистотиите въ езерото, което огсгоа много
близко до езерото. Та не е зле повата ко
мисия, която ще ее назпачи, да ироучи и то
ва место.
•••••.'••''
Общинския съветъ като намира за ос
нователни яотвви въ горното писмо на начал
ника на укреиеяия пунктъ,
'.••.-• ; ,;; - п ш

И:

, \ . ...'.'-.;•'.: ;

'" Назначава комисия въ еъставъ Поя. КметачГ. Ноевъ, общ .съветннкъ Г. Самоковски
Главния, инженеръ по канализацията П. Бончевъ, Старши общ леварь ;И съ участието на
единъ паетърмаджия, на - която комасва се
бьзлага да определи едно место,- на което
да бждатъ приместени сггашпате пастърмаджийници, а сжщевреиенно да изработя и
пданъ, по който да бждатъ; построени едни
временни паетърмаджийнпци, до като се построятъ постоянни такива отъ общината Цри
испълнепвето сина това решение комисията
да вяа предъ вйдъ протокола на* комисията
отъ миналата година за сжщатацель.
Верно Севретарь: Д. Н. ДОКОВЪ.
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РЪШЕНИЕ №. 132.

Докладва се отъ г. Кмета протокола
№ 14 § VIII отъ 13 Май 1916 г. на Вар
ненското училищно настоятелство, еъ което
иоли да се прехвълятъ върху това настоя
телство реквизиционните квитапцви получени
отъ наемане и повреди на училищаите по
мещения презъ балканската война за да бжде гарантиранъ п згодишния належащъ реионтъ на основните и прогимназиални учи
лищни поиещеняя.
Предъ видъ, че това искане на училищтото настоятелство е несъобразни както съ
правилника и закона за град общини, така
и съ закона за Народната просвета, съвета

Докладва се отъ п. Кмета Ноевъ, за удобрение, протокола отъ 17 Май т. г.на об
щинската тръжна комисия за доставка по до
броволно съгласие и съ малонадавателенъ
листь медикаменти необходими за общинската
аптека На обща сума 135,лева ст вета
РЪШИ:
Удобрява тоя протоколъ и разрешава да
се изплати на другерията Христо Николонъ
отъ Варна, сумата. 135 лева за доставените
отъ него медикаменти за общинската аптека
означена въ Докладната записка № 274.
Варненско Градско Общинско Управление.

.^^\->:^-РЪЩЙ:.;.\''>.;^.;--\;';>--Ме уважава искането на Варнен.. Учи
лищно Настоятелство за прехвърлянето вър
ху него на въпросните реквизиционни кви
танции • '•' ./;. ••:,'
' ---1,/".;'':/;'..;•
Цонеже всички средства за подържане
на основните и прогимназиалните училища
Варнеоекото Училищното Настоятеветво полу
чава отъ общинската каса по ,бюджетъ, съ
вета ще има предъ видъ искането на насто
ятелството съобразно съ средствата съ които
раеполага общинската каса да ставатъ и по:
правкн на училищата.

'.;'".;.\'Я,= -' Обявление

;<,.':-.;./-- : - ..••'•;'-'№ 4 3 з з
>р_ Варна, 11 Май 1916 год.
Варненското Градско Оощинско Управле
ние, дава гласность на следната телеграма
на Господина Русенски Окржженъ Управитель
отъ 9 того подъ № 346, а именно:
:
Рсзгласете между интересующите, че Ру
сенското Окр. Управление на 19 ти го ще се
отдаде на предприемачъ по доброволно съггасие доставката на 6С0 мундиря, 900 пан
талони н 600 зимни шапкд за полицейската
" ; ;,
РЪШЕНЙЕ № 130
стража. Материала и ушиването е за сметка
на предприемача. Срока за испълнението до
Докладва ее отъ р. Кмета Д-ръ Парасставката 2 месеца. Офертите да се . дадатъ
ковъ молбата на Добри С. Тодоровъ 'да му
до
19 того най-кхсно до 3 часа сл обедъ..
се разреши да отвори частенъ мееарски дюЩе се нъиематъ оферти и образци отъ
генъ въ новата циганска махала съвета
платъ предложенъ отъ конкурентите.

решЙ:

Окр. Управитель (пода.) ПАРТЕНИЕВЪ.

Тая молча на Добри. 0. Тодоровъ са
оетавв безъ поеледетвие.

Кметъ: СТ. САБОВЪ.
Верно:

Верно, зам. Секретарь: Д. Н. Доковъ.

Секретарь: Д. Н. ДОКОВЪ.

РЪШЕНИЕ: Ке 131.
*
Докладва ее отъ ехщий молбата на Йоеифъ Данчевъ за опрощение наложената му
50 лв. глоба за гдето биле намерени закла
ни въ домътъ му 12 агнета съвета
РЪШИ:

Варненско Окржжно Фанансово Управление.

Тоя молба на Иосифъ Ганчевъ се оста
ви безъ последствие.
Верно, зам. Секретарь Д. Н. Доковъ.

гр. Варна, 18 Май 1916 год.

Обявление
№ 1067
Обявява се на интересующите се, че на.
26 Юпнй тази година, въ гр. Варна, въ мб-
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стото,.определено ,за, нови -гробища, на Доб- форма за благотворителни цели ще става старичското шосе, часа отъ 9 до 12 преди плад- ва само следъ влизането въ споразомение съ
не, ще се -произведе търгъ съ явно яадда
предетавитеаь на дружеството Червеиъ Кръсть.
ваяие, за продажбата на повърнати отъ вой Пода Главенъ Секр : А. Здатевъ, За Начал.
сковите части реквизирани 15 волски; кола на Отделението (не се чете).
и една каруца '• !\-:-::. • '••'•'•'•.•-%•:'•• •'••'. •"•• '•- .•;.;/••»••
вер.н о,
.'.•;• Т/ъргътъ ще се ^произведе по- отделно
за всека кола. •
':'-.•'•>'.••':..':'.^ч'-'. •'•'*%<'•>•'.•"•-:.:••
При Варненското Градско Общинско Управле
Залогъ за правоучастие въ търга ев ние Секретар*: Д Н. ДОКОВЪ
изисква въ размеръ. 5°/;) отъ определената
отъ тържната комисия първоначална цена за
Варненско Градско Общинско Управление..
всека една кола
•• •>.'•..'
•';'•"•'•• •'•"..•
'Лицата,--върху ••..която останатъ>-колата и ;>;-> ;.';,;Обявление ;:
каруцата на търга; длъжни ех. веднага да
. '••.,.>••*;..' :.;-.:..'!,•'''№ 5002. : :"У\'' / .-"' '.' '
броятъ стойпоетьта иаъ и: ги взематъ.
За Окр. Фаяан. Н-къ; 3 , И ГЕОРГИБВЪ.'

..'••;

- г р . Варна, 29 Май 1916 год.

На основание чл. з отъ закона за ноевневоените.тегоби, Варненското Градско Об
МИНИСТЕРСТВО
щинско Управление, покана всички] яладезш:
на
Вхтрешните Работи п
препиех отъ гр. .Варна, сжшо и родени въ Македо
ния и Одринско или отъ други държави йо
Народното Здраве •
живущи въ пр. Варна. Български ооданница
Вх.
№
4986
ОтдЬление Изборно
навършили 17 и. 18 год. възрасть или ще
М 3511 '
ги навършатъ до 31 Декемврий настоящата
15 Май 1916 год
година т е. родени презъ 1899 и 1898 г.
гр. София
тъй -също и преминалите тая възрасть, но
ио една и друга причина ие еж се записали
въ. наборната книга, да се явятъ нъ общин
, ,'
О К Р 4 Я Е О
ското Управление при военния отделъ най
късно до края на месець Юяи8 н се запиДо Г. Г- ОкрхжнитЬ Унривители
шашатъ, въ наборните книги, срещу което
Министерството има сведения, че се съ- ще инъ се издаватъ свиделелства съгласно
бвратъ иожертввнапвя и помощи отъ разни чд 7 отъ сжшия законь. За отежтетвугощвте
отъ града Варна, младежи поканватъ се тех
даже длъжностни Ллица безконтролно, ;разпро
давани еж: лотарийни билети н ех .схбирани ните родители или ако пе.*атъ такива, ад
помощи безъ инициаторите да еж искали нуж- некои отъ близките пнъ, да етоярятъ това, да не
и попаднатъ
дното разрешение, устройвани ех вечеринки останатъ младежите незаписани
= ;;
: .
':
'
и пр., всичко се за 'въ полза на .-•ранени и подъ ; накезанве. •
При
явяването
ей"въ
•
общината,
веекой
болни войници безъ да е известно, кжде е
да се заиознае добре, въ кой участъкъ, ули
внесена, сумата.
,^ . . 1 Л: • '•'••..'..' •?•.'•; '•.."' ',' ца и №-ръ е живедо семейството вмъ: въ
Но нарежданията* на* чл. 2 й 3 отъ пра-' края на 1915 год. когато стана преброява
вилника за доброволната санитарна служба нето на яаселеияпто, та да ; ногатъ са наме-,
.въ военно време, утвърденъ съ указъ № 1В
ри по семейните книги на общината.
отъ 1912 -.год. (Държаввнъ вестникъ огь е.
:: Независимо,отъ това, за удостоверение
г., -брой 2 0 8 ) ' Г л а в н и я Представител*, на
точната годишна възрасть и дата, па ражда
доброволната служба шомощь) е Българското
нето на младежите, необходимо, е да ся жоДружество; ЧервенъКръстъ" и го •{дружесг
несатъ. в кръстителааге свидетелства, поне
вото) упражнява надлеженъ контролъ върху
же тия данни, лиасватъ по семейните книги.
обществената благотворитвлность Освенъ това да узнаватъ добре, и въ-възНредъ видъ на гореизложеното разгла
растните имъ братя отъ кой ех наборъ и
сете, че събиране помоши подъ каква и да е
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родъ орхжие. А за неслужилите—отъ коя
година ех обложени съ воененъ данъкъ.
Съгласно чл. 8 отъ схщия законъ, умоляватъ се началнвците на разни учреждения
когато приематъ младежи, навършили 11 год
въздасть на служба, да имъ изискватъ при
зивните свидетелства и тия, които не прптвжаватъ такива, да не се приематъ на служ
ба, ехщо се отнася и до частните индустри
алци, които приематъ слуги, така схщо до
директорите на мхжката гимназия и търгов
ското училище.
Съгласно чл. 9 отъ е~хщия законъ, умоляватъ се административните власти да следятъ, щото всички младежи, достигнали 18
и повече годишна възраеть, притежаввтъ ли
свидетелства; за че ех записани въ некой
примватеденъ участъкъ и който не притежа
«атъ такава, да ги испращатъ въ общинско
то, управление, за да бхдатъ записани йена
бдени еъ нуждните свидетелства, защото на
вършилите 18 годишна възраеть и не запи
сани въ наборните книги и въ последствие
заловени отъ административните власти, подлежатъ за отдаване подъ ехдъ, споредъ наказаеелния закннъ.
Тия отъ младежите, живущи въ 'града
Варна, които се сметатт. за чужди поданици.
да представятъ документи за техното чуждо
поданство отъ надлежните консулства, иначе
ще бхдатъ записани на общо основание.
п. Кметъ. Д-ръ В. ПАРАОКОВЪ.
за Секретиръ. Р. ИАРУШЕВЪ.
Варненското Градско Общинско Управление.

Обявление •
Мг Б275
. гр. Варна, 6 Юний 1916 год.
Веледетвме предписанието на Миниетер
ството на Вхтрещните работи н Нъроднохо
Здраве отъ 1 3 Май т. г. подъ № 8522 пра
тено въ препиеъ отъ Г. Варненекия Градски
начадникъ при нидпиеъ № 3377, съ което
съобщава, че векой си Адолфъ Кремеръ пред
ставители на една кхща въ Берлинъ съ за
явление До Министерството на Фвнансиите
еъобщилъ, че кхщата която той представлявать възнаиерявало събирането на семена

отъ дини и пхпеши изъ Царството за инду
стриални цели. V
•••.'••••
Предъ видъ ра горното обявява се за
знание на населението въ гр. Варна, че ко
ито отъ техъ събиратъ семките отъ дините
и пхпешите отъ предстоящата реколта, те
ще итъ се плаща на тегло.
(екретарь. Д. Н. ДОКОВЪ
Варненско Градско Общинско Управление.

; / : Обявление
• • ^ •.';.:• •'"'••'•;•'"> Л» 5257
гр Варна, 5 Юний 191Йгод
Вследствие писмото на началника на 8"
полково военно окрхжие отъ днесъ подъ
№ §426 обявява се на населението на гр.
Варна че всички турски поданници на въз
раеть отъ 20 до 46 години включително жн-вущи въ гр Варна, да се явятъ тия отъ I
II и III участъци на 6 а тия отъ 4 и 5
участъци на 1 того, въ помещението.на Вар
ненското Градоначлство точно въ 7 часа еутримьта и въ 2 часа следъ пладне, за довер
ка отъ комисия при 8 полково военно окрхжие, като всекой носи съ себе си документи
те за че е признатъ за турски поданикъ и
документи?,че ек си иеплатвли воения откунъ
предъ торените военни власти и документи
за удостоверяване годишната възраеть. Всич
ки ония, които не се явятъ на определените.
они, ще бхдатъ залавяни и подлагани на на
казание за неизпълнение на разпореждания
та на лоените власти въ воено връма.
п Кметъ! не ее чете

