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БСТНЙКЪ
И З Л 19 3 й С Е Д М И Ч Н О
Ц е н а т а на в"Ьстнииа е винаги
пр-Ьдплатено •. .•,
за година сажо .
/
за 1*;
2 година

••.;••.:-} ;•• ••'..- •

•

3

Пари, пнеиа и всичко за в*стника да се праща
до Град. Общинско Управление въ гр. Варяа.
За обявления се плаща на дума:
За I страница . . . . . . . . . . . 5 ст.
За II страница . •. • '. . . . . . . 3 ст.
За III я I? страница:. . -.I•'..':•., . . :'» ст.

лева

• • . . . . 1-50 лева

Единъ брой 5 стотинки.
Издава

Варненското

Общинско

ПрОТОКОЛЪ -^ 29
Въ редовната ау сесия на бЮзий 1916 г.
зам. Ктетъ Д. Ив. Ноевъ пом. , Киетъ Д ръ
, Парасковъ. Съветници: Ко*га Геновъ, Пан,
Кърджиевъ, Сан. Юлзари.
П

Управление

решка втори пхть за общипска връхнина
върху заплатите на служащите въ ежщата
комисия за м. Маргъ т г срещу кв. кв. №
№ 5239 и 5 П 8 1915 год.
'ч

Р Ъ Ш Е Н И Е № 159

- ,

Докладва се рапорта вх.: Л& 6438 отъ.
27
Юний
т. г. на Ветеринарното отделение
•.;•'•. Понеже сесията е редовна и днесъ е
при
общината
да му се достави другъ здравъ
второ по редъ на не състояло се по неявка
габриолетъ
за
обслужване до екотобойната,
на съветници -заседание, заеееанието ее съевместо
сегашния,
който бвлъ съвеемъ разнетоя при явилите ге само общински съветници.
битенъ, изпокъсанъ, съ изпотрошени части,
РЪШЕИИЕ № 157
; ;
привързани съ връви и телове, въ каквото
•',••• Докладва ее въпроса за изплащане на положение е етаналъ съвършвнно негодвнъ,
налбантина Руфатъ Ибрямовъ възнагражде представлявадъ опастносъ ако се употребява
нието за нодковаването на общин. коне въ съвета
РъШИ: .:.".•.
пожарната команда, съвета
:
1

,, Разрешава да се разходва една сума
отъ 800 лева за покупка на единъ здравъ
Определя да се заплати на налбантина габриолетъ или файтонъ за ветеринарното
Руфатъ Ибрямовъ но : три лева на конь за' отделение при общината и избира комиеия
1
нодковаване общинските коне въ пожарната отъ едннт. пом. Кметъ, общин. съветници:
команда.
Коетадинъ геновъ, Ангелъ Данчевъ и общ.;
Докладва ее нисиото на Варненската контрольоръ, която да намери: и удобри в
;. , ;
,
градска Реквизиционна кониеия вх. № 4047 извърши покупката му.
Общ. съветиикъ П. Кярдживвъ е проза възвръщане една сума 1'98 лв. внесена
тивъ купуването въ наетояще време на ка
два пхти по погрешка, съвета. .
къвто и да е новъ кабриодетъ или .файтонъ
РЪШИ:
РЗШЕНИЕ ,;Л1 160
Разрешава да се възвърне на предсе
Докзадва се заявлението вх. М 1145
дателя на Варнен- Градека Реквизиционна
на
Димитъръ
С Ковачевъ, отъ Варна, за
вомисня сумата 1 л. 98 ст. внесени по пог

'.у;;'}:, ^у-\,-

РЪШИ

• Л; ':^-;.':^;

Стр. 2

Варнееки Общински Вестникъ

/-.

Брой 16

оевобожваване гаранцията му гаранцията му 'за работата и на пишуща машина въ общи
като бившъ *финансовъ атентъ при общината. ната, считано отъ 7 Юлий т. г. ..-'.-,
.. Предъ видъ дадените отъ финансовото
I ',',
РФШЕНИЕ Л? 163
отделение сведения, че Ковачевъ е ш>едалъ
длъжноетьта си въ изиравность съвета
'Докладва се' въпроса за направата на
формено облекло на разеилните, пожарника5
РЪШИ:
7ите и горските стражари при общината за
Разрешава да се освободи гаранцията сметка 1916 год. съвета
.
на Димитъръ С Ковачевъ представена за
ддъжностьта му като бившъ фвнансовъ агентъ
на общината.
:
За свободната сума по § 10 на бюдже
та
за
1916 година, която въ бюежета е
У
РЪШЕНИЕ № 161
.
предвидена въ размерк на 2000 лева, да
.'' Докладва се заявкението на Минка К се обяви търгь за направа на формено об
Велянова, отъ Варна, за да и се. повърне лекло на разсилните, пожарникарите и гор'сумата 52*50 лг. внесена отъ нея на името ската стража при общината,
на синъ и Ташко Веляиовъ за 70°/ 0 общин
'\
тъштт ж 164;: ''::Ч;'-:
връхнина върху кръчмарски натентъ за ;11-о
полугодие на 1916 год., понеже зданието,
Докладва се заявлението на Кръстю
въ което търгува свнъ п, сега войникъ, ще Петковъ, отъ Варна, за възвръщане на една
се събора отъ общината и по тая причина сума отъ 22 лева, внесена отъ него въ по-,
та- не се спабдида съ натентъ.
'
вече срещу стойностьта на два електромера.
Предъ видъ сведението отъ чиновника
съвета РЪШИ
._-;••. ''-••;,'.-.^
по клиентите на електричеството че Кръстю
• ', Понеже квитанцията М 1282 <>ть 30 Петковъ действително е надвнесълъ горната
Юиий т. г., срещу която Минка К. Веляно сума, съвета
ва е внесла на името на евнь си Ташко ВеРЪШИ:
ляповъ 52-50 лв. 7 0 % общинска връхнина
не е представена па акцизната власть за да
Да се повърне на Кръстю Петковъ су
се снабди еъ кръчмарски пат нтъ за II-о по мата 22 лв, като погрешно надвнесена въ
лугодие на 1916 год и тя не се е снабди общинската каса. .;
.'••;-••••'•.••'•.:•.•'•
ла съ натентъ за туй, че зданието, срещу
• •>•;.
Р Ъ Ш Е Н И Е м 166
'•^••:,:'}<:
флотските казарми където всички поегройки
по хагиеничееки причини сега се еъбарятъ,
Докладва се заявлението на Димитра
разрешава, да се повърне на ехщата—Мин Хр. Стоянова, отъ Варна,. вх. № 6096 ' за
ка К. Веляиова тая сума отъ 52 50 лева
обезщетение за повреждането на единия и ,
РЪШЕНИЕ А, 1в2
Докладва СР заявлението на Невенка
Пейчева нвсарка съ надница на пишуща мапннавъ общината за увеличение на надничното и отъ 2 50 лв. възнаграждение по при
чина на многото работа, която извършва на
веичкяке ночта отделения на общината.
Съвета уважи молбата н, и
РЪШИ:
Да се увелича отъ 2-50 на 3 лв. дневно възнаграждението на Невянка Пейчева,

файтонджийски конь вследствие .падането му :
нощно време въ една канална яма разкопана '*'
отъ общински работници, безъ да е било по
ставено осветление за предпазвание, съвета \
РЪШИ:

*•

Остава безъ послЬдствие тая молба. Ако
миели тя, че има право на иевакво обезще
тение, да се отнесе въ съда.
. РЪШЕВИЕ № 166
Докладва се рапорта вх. М 8654 на
началникъ—Инженера на електрическото от-' .
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Варненски Общинска Вестиикъ

Отр. 3

деление за изплащане сумата^ 115 л., 10 ст.
РФШИ:
по две разписки, стойность на електрически
Разрешава, да се доставятъ за мерени
материали , доставени за общинския бюфетъ
те
бани
гащи яа 150' лв. и въжета «а 30
въ приморската градина, за сметка на бив
лв.,
а
всичко
да се разходватъ 180 лв. отъ
шия му навтатель Василъ ^ р Поповъ, кой
§-фа
на
непредвидените.
то е бнлъ длъженъ да ги предаде на общи
ната при предаването на бюф°та, но не ги
№ 70 Г на Зам. Кмета Г. Ив. Новвъ
предалъ. съвета
обясни на съвета, че мпого жени на бедни
те Варненски граждани катл се кхпятъ въ
- • - ; . / - - . ' - ' •• .'•.•••.••.'•V.'
Р Ъ П Щ \
'>.•/-'• ' - . у : ,
морето вънъ отъ морските бани и се събднРазрешава да се изплати отъ общин чатъ на песъка, изложени ех на погледите
V ската каса ; сумата 115 лв. 10 ст. по две на войниците отъ мхжкнте бани, при всичко
разписки за доставените въ. т е Н електричее че има преграда, а огобепо тогава, когато
ви ватерияли за общинския бюфетъ, въ при минава трена край баявте, или когато раморската градина в да се изиска тя отъ.бив ботятъ по железния пхть войниците. Пред
шия надматель, Василъ Хр. Попов* въ единъ лага да се вземе решение, да се аускатъ и
онределенъ срокъ да а внесе на общината бедните жени на гражданите, въ морските
а ако не я внесе, да се удържи отъ зало- бани, за да се кхпятъ безплатно, като за
контролъ имъ се дава отъ общината бележки
гътъ- му:
- " • '"•
•:'.'••'•'
:'УГ .'.
;
че ех бедни Варненски Граждани, и че имъ
, ; ; РЪПГЕНИЕ: Д« 167
се разрешава да се кхпятъ безплатно въ
Докладва се тържната преписка за от морските бави.
даване подъ наемъ общинския павелвонъ № 1
Съвета възприе мнението на Зам Кме
на рибния пазарь, презъ т. 1916 г. •
та Ноевъ и разреши безплатно да се А Нредъ видъ, че за тоя павелвонъ ех
пятъ, въ морските бани жените на беднит*
произведена два търга: на 20 Юни и 8
варнвнеки граждани, като бхдатъ снабдени
Юлий т. г., който не ех се състояли по неотъ общината съ бележки, че ех бедни и
.явка на, конкуренти, съвета . 1 . : - ;
медицинско свидетелство; че пматъ нужда
отъ бани. '
•
РЪШИ:
: :
;

:

"••№ 172 Докладва се рапорта вх. № 3622
" Отдаването подъ наднъ на тоя павелионъ да стане съ търгъ по доброволно: еъг-, ва чиновника по общинските имота, съ кой
лаеие.
• „".••'..•,;-; ..•••:."•
; :• то съобщава, че некой отъ наемателите яа
общинските мееареяи дюгени не ее явявали
Л 168 Докладва се тържната препис да еклю чатъ договори в че следва да виъ
ка за продажбата на общинските овошки отъ се конфискува залозите. съвета
дърветата въ приморската градина.
' : РЪШИ: .'.•:.
На търга, произведенъ днееъ,' Яни Димитровъ е далъ 190 лева за всичкит* овошки.
Еа ее конфиекуватъ залозите на Илия
Съв4та нам*ри тая еума за много еф Д. Мухлввъ за дюгенъ М* 2 20 жв\; на Ив.
тмна, за това
Брайковъ за дюгенъ № № 6 и I 50 лева
и на Илия Мухлввъ за дюгенъ № 5 40 лв;
РЪШИ:
Чиновника на общинските имоти да заключи
Да се произведе новъ търгъ за продаж тия дюгени и да ее обяви търгъ за отдава
бата ва тия овошки. : ;
' ; : " , /
нето имъ подъ наемъ.
№ 169 Докладва езе отъ Г-на зям. Кме
Кг 127 Докладва е» ваявлението вх. **
та Новвъ въпроса за доставката на неволно
8701
на Георги Узуновъ да му се - изплатя
чифта г. и н4колко въжета, отъ каквито са яви
три
куб.
метра натрошвиъ отъ тухли чахълъ
ла нужди въ морените бани които общината
който
произволно
бмхъ задигиатъ пр*дъ хъексплоатира по стопански начинъ. съвета

Варненски Общински в* ет яйкъ

Стр, 4

щата му отъ Германските войници и еъ не
го настлали удидата „Караджа*. съвета
(У "'...-«,••-.:.•

РЪШИ:'

•.•.•;•.-: . ':-..",- .':1г

Определя да се зандатп на Георги Узуновъ но 6 лв влп за 3 куб. метра чавъдъ
18 който чакълъ му ,билъ вднгнатъ отъ. Гер
манските в.-йнвци и съ него настлали улица
та г Караджа1.
• • ,-.
№ 173 Докладва се заявлението вх.
• 4462 на Кръстю Иетковъ пълномощник*
на- Надежда Г. Апостолове за повръщане на
една сума отъ 97*92 лв. внесена отъ нея на
Снменеъ-Шукертъ за егЬтка н» общината за
материялъ на частното и електрическо раз
клонение,' понеже съ такъвъ материялъ не
разполагала и/отпосле пакъ внесла въ общи
нската каса срешу кв ,'1® 568-ь отъ 14 Мартъ
1915 гоД.. таксата 80 лв. за това съединение.

БроЙ16

Варн. Град. Общ. Управление;

дь; г № 4.1,:,";^
гр Варна, 28-и ЮДий 1916 г.
На оснъвание пи см о т о
Ш 23587 отъ 26 того на цен
тралния комитетъ, съ което съ
общава, че утвърждава норми
раните бтъ общината цени на
месото,: подписания предеедатель на местния комитетъ на
обществената предвидливость

ЗАПОВЪДВАМЪ:
Отъ днесъ до второ разпо•• .-, > съвета Р-ВШИ:'
• :;
режеанце месото БЪ района на
Да се повърнатъ на Надежда Г. Апо гр. Варна да се продава по след
столова еамо 80 лв. а не 97 лв. 92 ст.
ните цени:
№ 174 Доккадва се заявлението на ;
Говеждо, овнешко и агнеш
Василъ П. Петрановъ, проверителъ по елек
ко по 1'80 лв., кгр. овче,.Л'60;
тромерите въ електрическото отделение на
общината, за назначението му на вакантна козе и биволско по 1*40 , лева
длъжность ..Заведующъ частните електри , килограма.- - У 1;^.Р::У;Л-' '•••'•'•'•.
ческй инсталации", съвета
,
Изпълнението на тая запо:
:
- : ' : . . Г > - '..•:''-' ..'^П1И^7 У.У : .:- ; -\^; V';.. ведь възлагамъ на членовете
Предназначава досегашния проверитель и чиновниците на комитета, на
по електромерите Василъ П. Петрановъ за
всички общински агенти5 и;"по
заведующъ" частните електрически инстала
ции съ предвидената по бюджета 4,200 лв. лицейски чинове, които за всегодишна заплата, ечитано отъ 9 й того.
ко копсгатирано нарушение да
-М 175 Докладва се ропорта вх. .Л? 6718 съставятъ актове въ присътиа общ. Юрпсткопсултъ въ-свръзка съ заяв ствтето най-малко на единъ
ленията на Георги Яневъ за възвръщане на
залога му но наемането на два рибарски дю- свидетель и ги г . представлягевя въ общ. хака. еъвЬта .
. " ватъ въ комитета за налагане
глоби на нарушителите.,
' РЪШИ:
Председ". [нодп.] САВОВЪ.
Въпроса да се разреши, сдедъ като чи
новника но общинските ияотв събере сведе
ния какво е.ставало съ дюгените отъ деня
на произвеждането" на търга до днееъ

верно.

,

При Вари. Град. Общин.
Управ. Секр.: Д ..Н. ДОКОВЪ.»
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Варненсси Общински Бестникъ

МИНИСТЕРСТВО;

Преписъ

Вхтрешнпте работи.и На- г . Р К Р & Ж Н О .
Родното Здраве
• -._ Отделение избор, Учреждение ''(•-., Д 0 Г. Г.

№ 1550

*/

Окржж Управители

...,...._.1916.Г0Д.<

гр. СОФИЯ

: ' : в ъ Ц а Р етво ™

-

Въ интереса на страната и 'на населе
нието и за да не се увеличи извънмерно раз
хода на дребния и едъръ добитъкъ Минис
терския съв4гъ.съ 17 то постановление отъ
10 юни т. г. е наредило за напредъ два
дни отъ седмицата; среда и нетъкъ, да не
се коли никакъвъ допитъкъ да не се продава
и. употребява месо, сз изключение само на
болниците.
На тази наредба^ Г н ъ Управитвлю, ще
дадете най-широка гласносте и ще наредите
за точното и спазване.
Наредбите дадени еъ окрхано №; 1041
отъ 16 Февруарай т. г. се отленяватъ.

Н-къ на отделението; (н.^ Лукановъ.
5

•'.-.••<..""••

При надписъ до Господа Градски Кме
тове Околийски началници за точно изпълне
ние $ 3244, 11 Юлий 1816 г гр. Варна
За Окрхж Управ,: ( п ) Д. Тодоровъ,
За Секрвтаръ: (а.) Карабатаковъ
; ?;

•'' ^Х--^-";

:

;

ВЪРНО.

испратено при надписъ отъ г. Варнен. Окр.!
Управитель съ № 3478 отъ 29 Юлий т. г.
обявява се за знание на населението въ гр.
Варна, че динените и пъ пешове. семки ще
се купуватъ отъ едно Германско дружество
«а използуване маслото което съдържатъ.
Поменатото дружество е разпратило вече сво
ите агенти, които ще закопуватъ семките,
Цените по които дружеството ще куиува сем
ките ех: 25 ст. кгр динепяте и но 30 ст.
кгр. пхпвшойите, отъ това сгбпрание на тия
семки ползата ще да бхде двойна, както за
отделните събирачи, така изобщо и за стра
ната. •
..''.'-••

- з а Секретарь: Д Н. ДОКОВЪ.

Варненско Градско Общинско управление.

Обявление
..""'•

Л? 7862

гр. Варна, 28 Юлий 1916 год.

Главенъ Секретауь: (и) А Златановъ,

-'-•-:.-';;.. ^ . : - - ; , ; , ' ; / ' : В х . . № 6911

Стр. 5

;.г ;-

Съгласно пиемото на господина комен
данта на гр. Варна № 945 отъ 27 Юдий т
г. съобщава се на всички чузкди поданица,
носейки съ себе си всички документи удоето
веряющи самоличностьта имъ да ее явягь въ
градоначадството яо участъци, • както следва:
I уч яа 1 и 2 Августъ. 11 уч на 3 и 4
августь, III уч. на 5 и 6 августъ, 1? уч. на
7 и 8 августъ и V уч. на 9 н 10 августъ.
ц. Кметъ: Г. И в . НОЕВЪ.
«а Секретарь: Д Н. ДОКОВЪ

При Варненското Град. Обш. У-ние
,

;,

За Секретарь; Д , Н. ДОКОбЪ
Варн. Окр. Финан. Управ.

Варненско Градско Общинско Управление.-

Обявление
№ 6163

.

гр Варна, 1 Августь, 1916 год.
-

Вследствие окр., предписание на Мипиегеретвото на Вътрешните Работи и Народ
ното Здраве отъ 20 Юлий т. г. подъ № 4982

;

Обявление ;.',:,.
№ 1 3 6 3 . ••:•;•;-г-::"';-;.;.'--.:
Гр. Варна, 17 Юний 1916 година.

;,

. Обявява се .за знание на янтвресующите
СР, че Варненската подкомисия по наемане по
мещения за държавни учреждения цри Вар
ненското финансово управление, търси да ва-

Стр. е

Варненски Общински В*стиикъ > -

еие отъ 23 Октомври! т. г. едно здание за
допълнително пои*щение на мхжката Гимназия.
—Зданието требва- да има 11 —12 пригодни
за класни занятия стаи, и да се намира въ
околвостьта на Гимназията.

V

'•

Б

Р0>

1

*

Бургазско Окръжно Финансово Управление

;
'•':••-;'-}/:

Обява
;,;'-

••

№

2400

гр. Вургазъ 8 Юли! 1916 год.
Офертите се приематъ ежедневно отъ 8
.Бургазското Окръжцо Финанеово У прав
— 12 преди пладне и отъ 2 — 6 часа следъ
пладне отъ днесъ до 29 того отъ преевдателя ленив известява на интересующите се лица
на подкомисията - окрхжний финан. Началникъ. че на 18 Августъ т г. еъ 3 часа следъ обедъ въ помещението на същото, Финанеово
Въ офертите си навиодавците се покануправление,ще се произведе втори пжтъ търгъ '
ватъ да опишатъ подробно зданието си. Колко
съ явна конкуренция за продажбата на.409
етан има. Каква конструкция. Какъвъ наемъ
.овци отъ които .202 еж обагнени (безъ аг
годишно исватъ. И за келко години. нетата) и 201 ялови;
За правоучастие въ търга се изискватъ
Пр*дседатель на подкомисията Окрхженъ Фидокументите, предвидени въ чл. чл. 11 44
нанеовъ Началникъ: Д-ръ Йлиевъ.
отъ закона за обществените предприятия и
залогъ 253 лева за обагнените овци и 201
лева за яловите.
Бургазско Окржжно Финансово Управление.
Поемните условия за продажбата на ов
ците могатъ да се видятъ въ Финансовото
О б я в а •';.••.•'•
управление всеки присътетвенъ день и часъ.
Л17 2360
Окр Финан, Н-къ Г БРЪНЗОВЪ.
гр. Бургазь; 6 Юли! 1916 год..
Бургазското Окрлжно Финансово Управ
Кюстендилско Градско, Общин. Управление.
ление обявява на интересующите се лица,
че на 17-й Августъ т г. въ 3 часа следъ
: ' V Д; Обявление
•бедъ ще се произведе търгъ еъ тайна кон
куренция въ помещението на същото управ
V И0 6521
ление за продажбата на 96644 килограма
; гр. Кюетендилъ 10 Юлий 1916 год.
къклнца получена отъ реквизираните храни
за нуждите на храната.
• •' " Презъ изтеклата година градътъ ни
Пърпояачаляата цена на къклицата е беше посетенъ за бани и курортъ, отъ го
дено чисто Варненски граждани и гражданки
15 лева стот*хъ кил.граиа
особено отъ етрадающите отъ болести, за ко
V За участие въ търга отъ конкурентите ито се иека банско лечение.
се изискватъ документите предвидени въ чл. ••.'•;''•' За забелезване .'ег че тая година отъ
чл. 11 — 14 отъ закона за обществените пред вашия край посетителите ех еъвсенъ малко
приятия й залогъ 715 лв, л ^
а това ее отдава на пръсканите слухове, че
" Поемните условия както и мостра отъ въ града н*мало хлебъ и друга храна дос
къклицата, могатъ да се видять въ Финансо татъчно, че всичко било скхпо и пр.
Вследствие на това, общинското управ
вото управление всеки присътетвенъ день в
ление Ви моли най почтително, Господине
часъ.
Кмете, да благоволите и оповестите въ, об
Окр Фин. Н к ъ Г. БРЪНЗОВЪ. щината им, че всички бани ех открити и по
стоянно работятъ; че хлебъ и др. продукти
има въ достатъчно количество: че хотели к

1

/

Стр. 7

Варненски

частни кхщв тоже има доттатъчно; че цени
т е на всички продукти сл нормирани, и срав
нително дртгите градове, съ много по низки
че градътъ е чистъ отъ всекакви зарази и
че ех взети всички мерки, щото посетители
те да б&датъ задоволени въ всичките си
нужди./: . .' ;•-:.•;.
..•.; |,•..-.-.

В*стнжкъ

Брой 19

Варнееко Окржжно Финансово Управление.

\ Обявление
№ 1838
гр. Варна, 4 Августъ. 1916 гож. "

Понеже 14 Авгусгъ т. г е иенриеътственъ день, то обявения за него день търгъ
съ обявление, подъ № 1790 отъ 1-й того,
При Варнвн. Град. Общинско Управление
за продажбата на оетаналите въ склада на
••:"•:."..' Секретарь:;Д\ Н. ДОКОВЪ: ; : Варненската Градека Рекввзицпона комисия
около 400 кгр, вълнени и памучни остатъци
около 20 кгр. нетепена лой за запунъ и око
ло 63 кгр. четина, ще се произведе на 15
* Плевенско Окр. Фанансово Управление.
схщий мееееъ въ Варнен. Окр Финан, У ние
;
въ часа 3 подиръ пладне.
•Верно .

Обявление

'.;•;-:'•'•>';. .'.

:.:"

; [:

№ 'зЗЗТ...--'-\; : .':"' ; '-,••; •;:':'

Плевенското Окргжно Финансово Управ
ление известява на интересующите се лена
23 Августь 1916 год отъ 2 до 3 часа пос
ле обедъ въ помещението на сятото управ
ление ще се произведе публиченъ търгъ съ
тайно наддаване за продаебата на 480000
кгр. къклица складирана въ гарите: Плевенъ
80000 кгр. Д. Дхвникъ : 20000; Левски
15000 кгр. Телишъ 15000 кгр. и Черввнъ
г
Бр*гъ 3,50000 кгр. ;^
*
Предложения предадени следъ 3 часа
после обедъ не ще се приематъ.
Приблизителната стойноеть на всичката
къклица е 86500 и залогъ 5 % за право
участие въ търга се изисква 350 лв.
Надаването ще става за 100 кгр. къкл.
Господата конкурентите требва точно
да се съобразаватъ съ постановленията на
закона за обществените предприятия.
Специалните поемня условия за тази
продажба могатъ да се видягь въ присатствените часове въ Плевенското Финансово
Управление.
г
гр. Пл*венъ 20 Юлий 1919 год.
ШЬв. Окр. Фянан; Н-къ не се чете

Окр. Финан. М-къ: Д-ръ Н ШШЕВЪ.

; Варненско Окр. Финансово Управление.

: • : Обявление *
- '. м то '.
гр. Варна, 1 Августъ 1916 год.
Понеже обявения съ обявление отъ 27
Юний т. г. за 30 Юлий т. год. търгъ за
продажната на вълнени и памучни остатъци
около 400 кгр. на нетоиена лой за сапуяъ
около 20 кгр. и на свинска четена около 62
кгр намиращи ее склада на Варненската Рек
визиционна комисия, не се съетоя, то обявя
ва ее на интересующите се, че на 14 Ав
густъ т. г. чаеа въ 3 после обедъ, въ Вар
ненското Окр. Финан управление, ще се про
изведе отново търгъ за продажбата на поме-,
ратите горе предмдти
'.'.,.':
Допуща се, щото жекающите да надда
вате по отделно само за вълнените и памуч
ните остатъци, или за лойта, или пъкъ за
четината.
За право участие въ търга се изисква
само залогъ, безъ предвидените въ чл. чл.
11 14 на закона за обшеетвените предпри
ятия.

Стр. 8

Варннсеки Общински Веетникъ

Брой;№^ 15

Лицата, върху който остане търта, ех
длъжни да .внесатъ стойностьта на предме
тите веднага, еледъ свършването на търга
а самите преднети ще имъ ее предадатъ въ
самия екладъ.
Желающите да видетъ предяетяте, да
ее отнесатъ до Варненската Градска Реквизищгоиа комисия.
Купувачите ще платятъ 2°/ 0 . отъ стой
ностьта на купените вмъ предмети за общин
ско прапо отъ публичните търгове. ./
Окр. Финан. Н-къ: Д-ръ Н. ИЛЖЕВЪ.

Варненско Окр. Финансово Управление.*

: Обявление, V; '
•'" "•'"'•'.•'"•'.••-.;"_ ^
гр. Варна,Л2

1599

;

:'•. •'••;':•''-: ..:•';

Юлий1916 год.

Понеже обявения на 10 того т. г търгъ
еъ обявление № 1443 отъ 27 Юний г г.
не се състоя, по • неявяване на конкуренти;
то еъ настоящето си Варнен. Окр. Финансово
Управление, обявява на интерееующите се,
че на 24 того въ понеДвлникъ < сутриньта,
отъ 8—12 часа отново ще произведе търгъ
»а продажбата въ полза на държавата, пре
дадените отъ Авреяската община 15 волеки
кола и 1 конска железна каруца;
Търгътъ ще се произведе въ предгра
дието на новите гробища, край шосето Вар :
на-Добричъ*
;
Залогъ за участие въ търгътъ се иска
°°/о о т * първоначалната цена.
Лицата които ще купятъ колата или
каруцата еж ДЛЪЖНИ, веднага да внесатъ
стойностьта и 2°/ 0 за общ право въръху
дадената сума
Окр. Финан. Н-къ: Д-ръ Н. ИЛИЕВЪ.
4-о Областно

Интенданство.

Обявление
№ 3813
Понеже назначените на 7 Юдий н. г.
първи търгове за отдаване на предприежачъ

доставката н- разни хранителни припаси нуж
ни за Шуменската, Варненската и Разград
ската Местни Военни Болници за време до
1 Януарий 1017 год. но неявяване конку
ренти несе ьъстояха, то известява се на
интерееующите се, че на 27 Юлий т. г, въ
канцеларията на Шуменското Финан управл.
за Шуменската местна болница и въ управ
ленията на Варненското Комендантско управ
ления за Варненската местна богница и въ
Разградското за Разградската местна болни
ца ще се произведатъ по спешносте втори
търгове еъ тайна крнсуренция.
Предложенията ще се приематъ отъ ко
мисиите отъ 8 до 11. часа предъ. пладне
:
ехгция день.
•••.- -Л ,•
Останалите подробности онносящи се до
търговете, оставатъ4 схщите4. изложени въ
обявлението на Интенданството подъ № 3137,
обнародвано вт хброй 120 на Държавенъ
ВЗСТИИКЪ.

' "'''::

гр. Шуиенъ. 13 Юлий 1916 год.
Отъ Областното Интендантство.
Варненско Градско Общинско Управление.

'•'•/у:- '№'Щ:Щ':'--''у':

;';' /''.•;•.;

гр. Варна, 14 Юлий 1916 год.
Възъ оенова решението на комисията,
определена да нормира продажнате цени на
месото и мд*кото отъ ,14 того,
-'.•;-.•ВАПОВЪДВАМЪ: ^ ••;-;
. ; Отъ днесъ до второ разпореждане прес
нето млеко в ъ г р . Варна да ее продава по
60 ст. литара, а киселото; млеко по 60 ет.
Изпълнението на тази ми заповедь възлагамъ на общипеките санитарни органи н
полицейски власти, който на нарушителите й
да съставляватъ актове и ни ги представдя;
вать за глобяване.
Преписъ отъ «щата да ее изпрати Гоеподину Варнен. Окр. Управител*, за сведе
ние.
(пожп.) Кметъ: СТ. САВОВЪ. '

верно.
»ам. Секретарь: Д. Н. ДОКОВЪ

