Година XXIX

Варна, 25 Авгуетъ 1916 год.
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С Е Д И И ЧНО

Ц-Ьната на вестника е винаги
предплатено ;
за годниа саяо . • •.' . \ .'. . . . 3 дева
за ^г година . . . . . . . . Г50 лева

-Пари, писва и всичко за вестника да се праща
Лдо Град. Общинско Управление въ гр. Варна.
V''.•/.. За обявления се плаща на дума:
•ЗаТ страница . . •. . . :'. • ..'• . 5 ст
За II'страница '•'.'.. . . .'-•• . . • • 3 ст
За III и IV страница I . . . . . . :"> ст

Единъ брой 5 стотинки.
Издава

Варненското

Общинско

П ротоколъ
• ;--'-;;' - : " • • • • • • '

№ 4

Г.':.

,'•*.г'

Брой 17

•'•'•.Р'-':

На Заседанието на Варненския Градско
Общинска Съветъ. .държано въ извънредна
та иу сесия иа .16 Авгу^ть'1916 год ",.>Ч:''.

Управление

17. ЮЛЕЙ т. г. на общия, юрисконсултъ •••-.за
взеиане решение да се иодаде касацвоно жалоа срещу решението на Варнен. Окр Сждъ
по гражданското му дело № 276/915 год.
-

;

-ч

Съвета РФШИ:

-.,":'.';'•'

:;

Да ей ;подадв каеаспвна жалба срещу
решението
на Варлвн Окр. Садъ по граж
П Р И 0 & Т СТВ У В-А X АЙ ''
данското дело № 276:1915 год. и. натовар
Зам. Киетъ Г. Ив Ноевъ като предсв- ва общ. юристконстлтъ .да я изготви. •'•.
датель на ^съвета щ,нОпшицн Кмета: Дсръ В.
Оаълномошава Кнета съ всички нрава
Параековъ" ^;;.'.^иЧ'ЧЧ1Ч,.~-;. ,..„:,„;.':-^ЧЮ/' _>'•;' по"закона да защищава-това д*.го прЪхт- ка-:
сациония схдъ, съ право" да преопълнозгощаЧленове на сввета: :
ва и адвокати еъ сащите права.
Вен. Поновъ, Кост Гвновъ, Сам. ЮлзаСвкретарь: Д. Н. ДОКОВЪ.
ри, Г Серафиновъ, Пан. Кжржиевъ, Ай. Дан Верно,
чечъ, Ан. Байчевъ.
^
-•/••'{, Л--:г]-' Р Ъ Ш Е Н И Е:
.-•;'
Заседанието е пр!и втора покана, за то
ва се състоя при явилите се само общински ч ' - ^ V-:;;;/;': ".№.'180; V ' ' - " - ' • ' ,;.;'; ;•
Докладва се рапорта вх . ^ 8108 отъ
съветници. Прв секретаря Н.Мдячковъ а
5 того, на обгдин- юрисконеултъ 5а вземане
ОТС&ТСТВУВАХА:
'{ ; к
р*швние д.а се подаде' апнвлативна аизба проПом. Кмета, Ст.Георгиввъ,;съветници тввъ решението на Варненския Окр. Ождъ
те: Ал. Ваеилиевъ, В. Сираковъ, Г.; Фили- ио гражданското иу дело Ш 24 616 год. съ
риди, Г. Самоковеки, Т. Страшнмировъ, Лв- Мария Пейчева, съвета,
Павловъ, Г. & Поповъ, Д. Кондовъ, Ж:Днквджпевъ, Р. Василевъ, Д-ръ >В. Карамяхалевъ и М. Вълковъ; ("по вечето отъ които съ
Да се подаде апелативна жалба срещу
:
решението'отъ
28 ЮЛЙ* Ш б год. иа Варн.
нилитеразпран«).'к.'•;•'••>•-л-.^ •;'".'.- ^.•••'.•<:^\ .Ч
Овр.
Оъдъ
но
граждан.
му Д%ло № 24 916
Прочете се протокодътъ отъ миналото
го*
и
натоварва
:
общин.
юрисконеултъ съ
заседание на; еъвета, който ее одоври и под
..:'::писа отъ членовете, която съ. взели участже нейното изготвувене. ,;
въ разиекванаята, изложени въ него, екедъОпъляомош&ва Кмета да вода н аащивоето се приеман- къмъ разглеждана поста щава това дело пр*дъ пр*дъ втората инстан
вените на дневенъ редъ въпроси.
ция еъ всичка по закони права а ну дава
Р Ъ Ш I Н И Е: № 179
право да преопълнокощава и" адвокати еъ
. Докладва еа рапорта вх. № 7132 отъ съшите права.
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Стр. 2,

РЪШИ:

РЪШЕНИЕ: № 181
Докладва се отъ иом Кмета Д-ръ Парасковъ рапорта *•№ 72 отъ 15 того на об
щинския грпдинаръ за изплащане на фирмата
Ернстъ Бенари въ Ерфуртъ (Германия) дългътъ отъ 231-85 марки, или 28980 аа.- за
доставените отъ тая фирма за общинската
градина презъ 1914—1915 год. семена.

Да се освободи гаранцията отъ 500 лв.
на Слави Георгиевъ представена отъ него
като бившъ надзирател* на общинското га
зово влагалище.

съвета, РЪШИ:

Докладва се колективното заявление вх.
№ 8847 на служащите при Варнен Градска
Община за допълнително Възнаграждение
върху заплатите имъ отъ 1-й юлий т г. до
три месеца следъ деяобилизациота, каквото
държавата съ законъ е отпуснааа на чинов
ниците и служащите си. съвета,

Разрешава да се изплатя.ъ отъ кредитъ
по § 35 н. 1 на т. годишния 1916 бюд
жетъ 2 8 9 8 0 дв. на фирмата Ернстъ Бенари
за доставените отъ нея семена за общин.
градини.
•••' Р Ф Ш Е Н И Е :
Докладва се рапорта на общинския контроьоръ № 817 за усалванив изчерпанъ кре
дитъ. съвета
. ..,.'•••...• Л

"..'..

Разрешава да се взематъ отъ ираграфа на заиасния фондъ гд. 1 § 33) по бюд
жета за 1016 год. и се отнесътъ .1000'-дв.
къмъ глава I % 5 п. 1 на ехщия бюджетъ
за възнаграждение на външяя лица, незна
чавани на специална общинска работа ио ре
шение на общвн. съветъ и пр.
-".;'"
.'..'•'

;•;•'•;•'

'

• '••••..._' \ Ж " 1 8 2 . \ : . • > / > : . ••;•''•'.

, .'•'•;•:. • РъшИ:';;..

Р Ъ Ш Е Н И Е:

:

1 8 5

-•:•.-

РЪШИ:

• "••' I Приема по принципъ да плаща на об
щинските служащи допълнително възнаграж
дение върху заплатите имъ въ размените по
категории и за времето които държавата пла
ща на своите чиновници и служащи. ;
Натоварва комисия въ съетавъ: Кмета,
общ. сьветникъ Ан. Данчевъ а общин. кон
трольоръ, която да окисли за средствата за
посрещане на тоя извънреденъ разходи съ
надлеженъ докладъ, придружен* съ: допълнителенъ за тая цель бюджетъ за времето
отъ 1-й Юлий до 81 ; Декеавриз т. ,г. да
представи въ съвета на удобрение. :

РЪ ШЕНИЕ:
:

• и

РЪШЕНИЕ:
:

''•''•[ ;" ".''/'•№ч83..^'..\:\С;..•;/'.'• ' "-1 "[{ ..-. /.-";;;..^-."^Ч__18б. >''^'. _";•'--• .. ' .'*
Докладва се рапорта$ 316 на общин.
: Докладва се преписката заведена ио
контрольоръ за усилване изчерпанъ кредитъ. молбата на Тодоръ Динвтровъ, етъкяаръ въ
Варна, за да му се изплати сумата 130 лв.
V
съвета РЬШЙ:
';•-.••'
стойноетьта на 28 нови стъкла, поставени
Разрешава да се взематъ отъ параграфъ отъ него вместо счупени въ общинския бю
на запасния фондъ (гл. I § 38) по ; бюджета фетъ въ приморската градина по порхчка на
за 1916 год. и се отнесатъ 300 лв. къмъ общината за сметка на-бившия наематель на
гл. I § 28 на сащия бюджетъ за тържества тоя бюфетъ Васидъ Хр. Поповъ, Който е
и осветления на града но случай на нразд- билъ длъженъ да предаде бюфета-въ исправници.
ность, която сума общин. контрольоръ неизплаща, защото залога на Василь Хр. Поповъ
РъШЕН^ИЕ:
билъ по рано освободенъ.
;
№ 184
Въ свръзка съ товаГ заявление доклад
Докладва се заявлението на Олави Геор- ва се и рапорта на общвн юриетвонсултъ
5
пиевъ отъ Варна, за освобождавало гаранци •/В 82 съ.мнение както за тая сума 130 лв.
ята му отъ 500 лв. дадена въ битноетьта така и за друга отъ 121 лв.«50 ст. ; стой
жу яадзиратедъ на общинското газово вла ноетьта на непродадени въ речения /бюфетъ
галище. съвета,
електрически лампа й дрг-да се Заведе сре
щу сащия В. Хр. Поповъ граждански иг»-'
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за обща сума 251 лв. 50 ст.
Отъ разменените мнения между съвет
ници, въпроса ее сведе, кой е виновния да
се повърне залога на Васялъ Хр. Поповъ
преди да блдв удържана, сумата за влектри
ческит* материали и сумата 130 вв. за стък
лата на Тодоръ Димитровъ, който има безуе
ловно право да иска общината сега да му
ги изплати.
'•' •
Отъ дадените къмъ преписката писмепи обяснения отъ общин. контрольоръ, общин.
служащи по общинските имото и търговете,
ее вижда, че всеки единъ отхвърля отъ себе
ен отговорноетьта.,
Общин. съветъ, като взе предъ видъ,
че етъклала Тодоръ Димитровъ не е вино4
венъза да чака изплащането етойноетьта на
стъклата му, а има право да и. получи още
сега съвета

Стр. 3
РЪШИ:

Разрешава да се изплати на предпри
емача Ар. Я. Деондиевь сумата 229 06 лв.
за извършената въ повече работа по пред
приятието му измазване в боядисване на об
щинското здание—централното управление,
презъ 1816 год.

Р Ъ Ш Е Н И Е: •
'-• № 188
Докладва ее заявлението на Никола Стефановъ, пълномощникъ да Миланъ Петровъ
отъ Варна за допущаяе да ее прехвърли
продажбата на едно общинско место, купено
и нзплатнпо огъ Миланъ Петровъ върху Фана От Мирчева, отъ Варна, та направи на
последната общината да изжаде нотариялвнъ
актъ за това место.
г. Кхрджиевъ е противъ удобряваже на
подобно
прехвърляне защото ее заеягатъ
:?''..'' ':
РЪШИ: : д'-^-. ]У.;".1 "фискални интереси, държавата губи 2 % кре
:-. .1 Д а с е заведе граждански иекъ- предъ постно мито и общината губи 2 % общинско
надлежния ехдь цротивъ Ваевль Хр. Поповъ право.
По мнение на. пом Кмета Д-ръ Парасотъ Варза, бцвшъ ваемателъ наъобщинския
съв*тъ въ призгорската градина, за сума копъ, съвета
РЪШИ:
261 л. 50 ст. етойноетьта на непредадени
Молбата да се изпрати на общян. юрвет«отънего-.ДД; лампи отъ по сто свещи по 5
л. 80 ст. 1 лампа отъ 25 свещи" по 150 л. консултъ да даде мнение.
I
и дъждовни фасунги. по 10 лв.
40 лв
Р1ШЕНИЕ:
•'
както в за 28 стъкла счупени и направени
отъ'общината на стойноеть 130 лв
Докладва се рапорта на общ. коитроII разрешава да се изпрати отъ общин льоръ подъ № 335. отъ 20 Юлпй т. г. за
еката каса суиата 130 лв. на Тодоръ Димит
подновяоанв осугуровките предъ застрахова
ровъ етойноетьта на поставените от* него телното дрз'«ество .Балканъ", яа пЬшожко
нови вместо счупени стъкла на общинския общински имоти застраховани до сега срещу
пожаръ, усигурителните полици на които
бюфетъ въ горната^ градина.
презъ т г. ех изерочвни и за изплащане
/
Р
Ф
Ш
Е
Н
И
Е
:
№
187
;
?
първиг4 вногки. съвета
.
Докладва се тържната приписка по из
РФШИ: ;:•:
казването и боядисването яа централното по
Разрешава I да ее яодновятъ предъ
мещение на. общин. управление пре»ъ т. т- застрахователното дружество „Базкаиъ" оси
доееашо исплашането на сумата 265 лв. 06 гуровките срещу пожаръ на 9 обшшвека омо
ст съ каквото е било увеличено тържната та, осигурителните полици на които ех взсрочени пр*зъ т. г., за оше 7 годим, яастойность на предприятието.; •..
чиная отъ 22 Юяай т. г. до тая дата 1922
:
Възъ основа приемателния протокот*
год. като ее •'взематъ иовн полици за това
отъ б Юняй 1016 год. на комисията, че
етойноетьта на предприятието възлезло _на врймв.
II Да щ изплати «умата 483 лв. аа пър127406 лв. а тържната *у стойность 1048
вят*
премии по застрахователните нови полв и рапортите № М 367 и 368 отъ 13
днци
Н*№
Ш 3 1 5 , Ш 3 1 4 , 1 4 6 3 1 3 , 146312
й 14 Юлвй т. г. на общпн. архнтемъ че
146211,
146310,
148809, 146308, и 146318
увеличението е станало поради необходимоетьта да ее боядиса еъ мазна боя прозорци за застрахованите «мота на Варнен. община
те и таваните на общин. управление.съвета през* в. 1916 год.
•
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9
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Стр. 4

РЪШЕНИЕ:
№ 190

•.,;••

Докладва ее рапорта № 69 отъ 8-8
Авгуетр т. г . н а общия, дееничей аа отнущаве единъ кредитъ отъ 350СО лв. вънъ
отъ обикновените текущи разходи, които възлизатъ месечно на 3000 лева, за изсичане,
изнисане и кубиране дървата отъ тазгодиш
ното и миналогодишно сечиша и това, което
се сече по стратегически причини, съвета
".•,'•••'•• Т .
-'•'•'•' РЪШИ:' '••:••-•;'...;• •'.':'-'•' ''. ;
Натоварва комисията, избрана съ реше№ 185 отъ днесъ, именно: Кмета, общ. съветникъ Ан. Данчевъ и общин. Контрольоръ
да съставятъ извънреденъ допълнителенъ
бюджетъ специялно за исканата цель, като
предвидятъ ориходътъ отъ супата разпре
делена върху всеки приготвенъ кубически
метъръдърва, която ще се прибира за сЬче
не къмъ стойнвстьта на ехщвте и ще се съ
бира отъ купувачите на дървата, както е
било, до сега
РЬ ШЕНИЕ:
.

.

•

•

'

:

.

^ :

:
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№

1

М

Р0Й

ее отдаватъ имотите спорвдъ поемните усло
вия, е износна за общината, за това, да се
искаже мнение, да съ утвърди търгътъ.
V •-':.'

;%

съвета Р-ЬШИ:

Изказва мнение да се -утвърди върху
Милка ст. Попова търгътъ за отдадената и
подъ наемъ общинска клша въ У "рч. ул Ма
кедонска № 62 на' гр. Варна за време отъ
сключване договора до 31 Декемврий 1916
год.. съ 190 лв. годишенъ наемъ
;, ; ' • ' ,

Р 1 Ш Е Н И Е:

"•-: : ; :"^.;-;- : ; ' - > - ^ ' ' ^ и ? ' - 1 9 2 '"•'

•

-.

:.;• Докладва се отъ пом.- Кмета Г. Ив. Но
евъ тържната преписка за продажбата на
овошките: крушм и-, ябълки отъ общинската
градина въ м „Пейнерджикъ-.
- '
Търгътъ е възложенъ върху Петъръ
Нейковъ за 61 лв. ,.г. нъ, пом. Кмета Ноевъ
обясни, че повечето отъ овошните дървета
въ ;. Пейнерджикъ" ее отдадоха подъ наемъ
презъ тъзи готина заедно съ зеленчуковата
градина, за това прихода отъ останалите по
краищата неколко дървета е толкова малъкъ.
Отъ друга страна те ех испокаоалн и ако
ги събира общината, едва ли ще си струва трудътъ и разноските по пренасянето.

Докладва ее тържната иреппска за от
даване иодъ наемъ общинската к&ща въ У
съвета РЪТИИ
уч. на гр Варна на ул ...Македонска № 62
аа три години, отъ деня на сключване до
Изказва МНРНИО да се утвърди върху
говора до 31 Декемврий 1919 год.
Петъръ Нейковъ тлргъть, произведенъ на
г. Байчев), е на мнение да се отдаде 12 Августъ т. г. на който му е възложена
..къщата за една годила саио.
продажбата на овошките отъ общинската гра
Т. пом Кмета Ноевъ обясни че тая кх- дина па гПенерджвкъ".
ща презъ 1911 1912 и 1913 год. е дава
РЪШЕНИЕ
на подъ наекъ по за 155 лв.'годиш, презъ
1814 1915 и 1916 г по" 375 лв годишнц
Докладва се о'тъ! иом. Кмета Г. Ив, Но
а сега сме добпди .наемъ на търга 190 лв. евъ тържната преписка за продажбата на
годишно, но предъ впдъ на не нормалните овошките отъ дърветата въ общинската при
времена пи,врежпвяваяе: че мхчно ще, се морска градина Санъ Отефтнска -България-"
намери човекъ, които сега да плаша редов презь 1918 год.
-.-...
но такъвъ наемъ, както се е отказълъ н»поеТъргътъ извършенъ на 12 Августъ т.
ледъкъ да плаша и последния наематель та г. е възложенъ върху Петъръ Нейковъ- за
' я • нвпуетнадъ; че къщата ще остане безъ 121 лв. г нъ пом. Кмета Ноевъ обясни, че
пазачъ, ако стои праздна и се излага на
за тия овошки е билъ произведенъ търгъ
разрушение и че общината не взема ангана 8 й Юлий когато е добита цена 190 лв.
жимевтъ да прави некои съществени поправ
но съвета не тдобрилъ търгътъ, като неиз
ки сега, а я оставя въ туй боложение, въ
носна за общината цена. Отъ тогава общи
което се намерва сега, и че за малки поп
ната е събрала отъ .продажба на ' исповапали
равки ваза се устно на наехатедката сама да
си ги попрахи, г-нъ Ноевъ е на мнение, че овошки 153 л 60 ст. плюсъ добитата на
сумата 190 лв. годишно за три години както втория търгъ цена" 121 лв. за останалите
невепокапали още овошки 121 лв. правятъ
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•'.274 лв. 60 ст. Тая цена е износна за обШината нредъ видъ- че тази година овошки
те не станаха, черния ветърь ги 'развали
Понеже постоянно продължаватъ да капятъ и ех останали твърде малко, общината
не желае да вма постояно работк съ цродаж
бата имъ за да се отвлйчатъ чиновниците
отъ работата си, за това е на мнение тър
гътъ'за 121 лв. да се утвърди.•<'•":
съвета РБШИ

;/

Нскатва мнение да се утвърди върху
Петръ Нейковъ търгътъ произведенъ на 12
того за продажбата на овошките отъ дърве
тата въ Приморската градина' Санъ Стефан• ска България-' за 121 лев» ; ;
V ?Гг

Стр.

5

по изпълн. листь № 6876/1915 год. издаденъ отъ I Добрич. Мирова съдия, които той
има да взема отъ Богасъ, Манукиянъ, отъ
местото № 18 на когото въ квар. М 65
се дава по утвърдената дворищна регулация
парцръ на Г. Сандалжиянъ и поедедний •
внеъедъ стойноетьта на парцела на името на
общината въ Бълг. Народна Банка като взе
мане на отежтетвующия отъ Варна Богосъ
Манукиянъ. (Молба вх. «М> 16689 отъ 8ХП
1915 г. на Сюзмвянъ я писма на I схдеб.
приставъ дра Варнея Окр. сядъ № № 152
и 388 отъ П 1 и П Я 1915 год.
Сдедъ; доклада, съвета удобри тоя протоколъ и'по мотивите въ него
:'::^,?;-.=•"•;••:•

РЪШИ '

:

'•:. : '".'"- !: :-.-;7'>; ; ъЩЕ н И , Е , : . ; - ! - - ' Ъ*-':

Разрешава на постояното приглтетвнв
да; изтегли отъ сумата по разписка № 21
отъ 2й I 1915 год. внесена въ Варне.клонъ
, Докладва се отъ, пом,-Кмета Г. Ив. Ярна; Българската Народна Банка отъ Гараввъ тържната.преписка, за, продажбата оребедъ сандалджиянъ въ заверена безлихвена
хит^отъ дърветата . находящи ее край, шо текупш сметка на Вариен. Градска - Община,
сето Варна-Довричъ и,Варна;Бургазг презъ една еума отъ!810 ли, пдюсъ еаедуемите; с*
: 1916; г о д . . , . . ; • = •;.:<>\;:•',;/ .•.;... ',-^?уш/^:Г. лихва и разноски по изпълнителния листь
'Търгътъ е останалъ върху Петъръ Ней № 5876 911 год. издаденъ отъ 1 Добришки Мяроли Съдия въ полза на Иарсвкъ Г.
ков* за 46 лв.
'.•.'•-'• ^
"ч ' Г-нъ пом. Кмета1,обясни че(.0ри;обикол Сюзмвянъ противъ Босзъ Манукиянъ Й се
ката си,- забелезалъ доста плодъ по орехо; испгати на I Варнен.; Съдвбвнъ цристакъ въ
вите дървета край шосетата и като Оезсто- отговоръ. на запорвата ау призовка № 152
панекв/ общината се явила като етопанинъ отъ 17 1 915 год. и пиемота на еъщвя подъ
да продаде плода съцель да запази дръв № 388 отъ 17 Февруаряй 1915 год.
четата. Обаче^ явидъ; <:е окр. Инженеръ и заРЪШЕНМЕ
яв^д^честия дръвчета .съ.дьржавни. Съ не
№ 196 •
гово съгласие общината извършила търгътъ
като се каза на инженера че сумата ще се
• Докладва се, зе удобреппе, специалните
предаде въ инженерството, съвета
поемни уедовия за доставка облекло на об
щинските служащи презъ 193.6 год
РЪШЙ
съвета РЪШИ
Изказва мнение да се утвърди ..върху
Ириеяатъ се специялнвте поемни усло
Петръ Нейков* . търгътъ извършенъ на 12
вия
за
доставка на облекло на общин. слу
того за иродажбата на орехите отъ дърве
жащи
презъ
1016 год. както се прочетоха
тата край шосетата Варна-Добрпчъ н Варна
именно: (следватъ поемните условия) и да се
Б1ргазъ презъ 1916. год. за 46 лв.
обяви търгъ следъ тЬхното утвърждение,
решЕНИЕ
Р Ъ ШЕ НИ Е
Л2 195
№ 197
Докладва се отъ г. ' пом. Кмета Д ръ
Докладва сеа. отъ г. пом Кмета Д-ръ
Парасковъ протокола отъ 13 Май 1516 год.
Парасковъ
рапорта №-72- огь 15 того на
на комисията назначена за да проучи пре
общин.
г
р
а
д и щ а за доставка отъ странство
ниската,по претенцията на .Месропъ Мурадовъ, пъднокощпикъ на пареекъ.Г. Сюзмв на, разни,семена.и луковични растения яуж*
янъ срещу Вт, Градска .община зажумите ни за общинскат** врадани. съвета
•

.

;

.

•

•

•

'

;

'

•

:

М

1

9

4

:

"

'

:

'

:

,

'

Стр.

:
Варненски Общинев [ В4стникъ

6

Брой

16.

молятъ да ей набавятъ още това лето по
реквизициенеяъ, начинъ, ступански, търженъ
Разрешава ха' бхдатъ неписани по сто или другъ начинъ необходимото количество
нански пачинг направо отъ фирмата Ернетъ дърва за гарнизоните за делата година, за
Бенари въ Ерфуртъ (Германия) нуждние се щото такива нама да имъ се набавятъ по
мена и луковични растения за общинските реквизиционенъ редъ отъ наесенъ нататъкъ.
градини, като за тая цель се авансиратъ на Спорвдъ нарядит*, които биха получили отъ
общин. граданаръ г. Новакъ стойноста местните гарнизони, Реквизвционвте комисии
183 лева и 85 ст.
ше се пегрйжатъ да набавятъ по раквизиционенъ редъ необходииото количество дърва и
щети докарватъ въ гарнизоните по-желез
Варненско Градско Общинеко Управление.
ницата, по Дунава или по сухо, споредъ слу
чая, гдбто ще ги цреда ватъ на съответните
_
войекови части,,. управления и учреждения
вътре въ градовете могатъ да се реквйзи
.;' № 1368
ратъ дърва отъ наеевнь на татъкъ еамо въ
крайни случай и то само отъ специални тър
гр. Варна, 22 Юлий 191 « г о д .
говця дървари.
,
Варненското Градско Общинеко Управ
Независимо отъ гореизложеното при все
ление дава; гласность на следното Окр. пред
ка
околийска
и Градска Реквазициона коми
писание на главната .реквизициона ^омиеия,
сия
да
се
образува
още отъ сега презъ л4а именно: -I
тото
по
единъ
складъ
отъ 1000 6"о 2000 ку
Военно министерство, Главна- Реквизи
бически
метра
дърва
за
горите привмущесгционна комвеня, № 7460-9 Юяий 1916год
зено
на
железнопхтни
гари
и дунавски'при
Ст. Оофия, окръжно до Окръжните Реквизи
станища,
или
на
блязо
до
тЬхъ,
като занаеъ
ционни комисии въ Царството.
;;
»Л
йа
непредвидена
.случаи.
^
.*..- ?.
Изпраща ви се извлечение отъ удооренвя отъ г-на ;Министра на Войната прото- Подпредседатель Гл. Р . К я: Нолковникъ:
водъ на Главната- Реквизициона Коаисия
!" (подп.) НЕДМКОВИЧЪ.
№ 196 за ръководство и изпълнение.
;.: .;,. За да се усигори на време Градското Деловод.: (подп.) Полков. КАРАОТОЯНОВЪ..
наееление и войсковите части, управления и • ' ) - • • ' : • • • . : • '•:'.:•• ••;:'.'.V? В е Р . Н О , . - . - . . , . . ; - , / (
учреждения въ вьтрешностьта на страната Дъловодит при Варн Град. Реквйз. Коми
съ достатъчно количество дърва за горене
сия (подп) ОТ. ХДДЖИЕВЪ!•
за презъ идущата зина, както и за да се
образува а непредвидени случайни нужди До Г-на Кмета на гр. Варна..
вдинъ запасъ отъ дърва при реквизициоиите
комисии. Главната Реквизициона Комисия, ,
Испраща ви еещрепиеъ съ предложе
РЪШИ

ОБЯВЛЕНИЕ.
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ние веднага да пристъпите къмъ иептлненив
на наетоящето предписание, на- търговците
Търговията за дхрва за горене е сво дървори, които иматъ : складирани; дърва на
бодна въ пределите на Държавата; Реквиви- разни пунктове, гари, села или определени
ционите комисии да не реквйзиратъ за нуж места около 1 сечищата' да се внуши, че т$
дите на войскевите части, управления а уч не бива да изчерпват^ нзъ цбдо складовете
реждения дърва, които пристигатъ въ градо си въ продажбата, а колко продаватъ отъ
вете за проданъ или за частна нужди на една страна, съ толкова нови* дърва прибли
ваевлвнйвто, търговци, банан,- дружества, \ ко- зително да попълватъ складовете сн така че
операдии и ар. да се разгласи това решение въ вееко време въ поменатите складове да
за знание на нтселеннвто н да се подканяте се намира занаеъ отъ дърва. " г » "•;
венчкн да се снабдатъ още отъ сега прЬзъ
летото съ достатъчно количество дърва за
^
гр. Варна, 14 Юний 1916 год,
идущата зима. Реквизициенмт* комисии да
влезатъ в* сношение н споразумение съ На- Прежс. Каетъ! СТ. ОАВОВЪ.и Двловод. (подп;)
чалаака на кестните гарнизони като го но- СТ. ХАДЖИЕВЪ. п. Кметъ Д-ръ В., ПАРАСКОВЪ Сековтаоь: I . Ш ЮКОВЪ:
Г:-'-;;':;:.'; .%::;Р.Ф ЩИ: ••'^1:^[

]'.Л •''';'•
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Варненски Общински В4етнвкъ

Варненско Градско Общинско Управление.

/Обявление
>

'

;

•••.,

..- № 8542
гр Варна, 5 Августь 1916 год.

'.'.

Възъ основа писмото на Господина Вар
ненския Градоначалнвкъ подъ № 4999, отъ
5 того съобщава се на Г. Г. Варненските
граждани, че всички ония отъ гЬхъ, които
даватъ кхщите си подъ на*нъ, да се явятъ
въ градоначалетвото въ петь дневенъ ерокъ
начиная отъ понеделникъ 7 Авгуетъ й еъобшатъ имената на наемателите и квартирантит4 си и че неиспълнмтелите на тая на
редба ще вхдатъ строго наказани.
•

V

;

;

ОТЪ КМЕТСТВОТО.

Варненско Градско Общинско Уорамлевие.

Ь;П..-•:';
ч > ' - - - - - —

Заповедь ;"'Ч'.'•..;;
•>:••:"•.:]•

2 6 9

/::'•;'•'"^;:-

я ^ г ^ - г р . В а р н а , 4 Августъ, 1916 год.
Подписани* Варненски Градски Кметъ
възъ основа мотивите въ протокола отъ 4
того на комисията, назначена да определя
цените _на пресното и кисело млеко въ гра
да, именно, че липсата да се продава по ули
ците и по млекарниците достатъчно чисто
здравословно млеко се длъжала въ : голема
степень не само на контрола, но и на нор
мираната му до сега низка цена и възъ ос
нова решението на същата комисия,

3 А П ОВ.ВДВАМЪ:гГГ
1. Отяенявамъ заповедьта си № 2 9 3
отъ 14 Юни т. г. 2 Отъ днесъ за напредъ
до второ разпореждане, пресното млеко въ'
гр. Варна да се продава по 70 ст. литара,
а киселото но 80 ст. >
• ; ^,
3- Задължават* се всички мл*карв да
продаватъ пресното млеко чисто, както се
издоява и'киселото безъ никакви примеси съ
вода и др., защото за тая цель, за да има
ме чисто и здравословно млеко, се повишава
и продажната му уена.
4. Натоварват* се санитарните органи
при общината, и държавните санитарни властл се.умоляватъ, когато сами лично, или по

Брой 19

донесение отъ гражданите и полицейските
и военни хнасти констатирай., че >,е продава
нечисто млеко, вейнага да го конфискуват*,
а на млекаря да съставятъ актъ, .който да
му се препраща за налагание максимални ве
че глоби.
Преписъ отъ настоящата ми заповедь
да се представи на Господина Варнен. Окр.
Управитедь за сведение.
Кметъ: (подп.) СТ. ОАВОВЪ.
Оекретарь Д. Н: ДОКОВЪ.

Варненско Градско Обшинско Управление.

. .... Обявление
№ 8853.
гр. Варна, 11 Августь 1916 год.
На основание чл. 6 от* закона за но
сене военните тегоби, Варненското Градско
Общинско управление, поканва всички кладе
жи отъ гр Варна отъ всички народности,
родени нрезъ 1898 и 1899 год .17 и 18
годишна възрасть, схщо и тия премийни
тъзи възрась, нъ не записани въ наборната
да се явятъ въ общинското управление ирн
военния отдедъ най кхсно до края на текукущия мееецъ Августь и се запишатъ въ на
борвата книга на. о б щ н н а т а срещу ко
ето ще имъ се издаде двидетвлство съглас
но чл. 7 отъ същия законъ; за отсжтствтющите по разна причини отъ гр Варна мла
дежи умоляватъ се техните родители, нли
ако нематъ такима, то най-ллизките имъ да
сторятъ това, та жа не остане некой не записанъ; защото твъ противенъ случай ше гуви право на облегченив ако и да яма право
по семейна причини.
При явяването си всеки да носи съ се
бе си сръетятеяното свидетелство, за да се
вида точната дата на раждаоето му; тъй съ-'
що да узнае въ кой учаетъкъ улица и .3$-ръ
е записано семейството му презъ 1905 сре
щу 1906 год- отъ когато ех съставени се
мейните книги, а така схщо да узнаатъ бра
тята имъ отъ кой ех наборъ родъ оръжие,
за не служилите (обложените), отъ коя годвва ех обложени.
Съгласно чл. 8 отъ схщия законъ, умо
ляватъ се началниците йа разните учрежде
ния,когато приемагь на елржба младежа,

Варненски Общински, Вестникъ
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навършили 17 годишна възраеть, да иаъ ис- ларията на Бургазского Окрхлсшк" Финансово.
катъ призивните свидетелства, иначе да не управление" ; ;,..,.'. ;•- ч с ; ; : ^ . ' ' \ •' . ';.' ?;.
ги приематъ; схщото ее отнася и до частни
. Окр. Фянансовь Началникъ: _
. 4
те индустриалци, които приеаатъ елуги, а
1
' X
Г: ВРЪНЗОВЪ
така сжщо и до директорите на гимназиите
в търговското училище.,
Ръглаенс чл. 9 отъ ежщвя законъ, умоляватъ се административните и полицейски
власти да следятъ за това, и всекой навър:
шнл'ь.'17. и повече годишна ~; възристь мла-.
Въ отговоръ на телеграма
дежъ да му че проверява, притежавали прианвно свидетелство или пъкъ бклетъ, че е та, която Варнен. Окр. У правсзужилъ или обложенъ, и които нема таки и Д-ръ Т. Боевъ е изпратилъ
ва докуяенти,. да се изпраща въ общината на Негово Величество ЦАРЯ,
за записването му й даване, подъ сздъ. Г
по случай Възшест. на Негово
Тия отъ младежите които се считатъ за
чузди поданици, да нредставятъ Свидетелст Величесто,: :. • получилъ я след
во отъ своето.диплсиатпческо агенегво, удо- ния отговоръ:
стоверяющъ поданството внъ, иначе ще биОкр. Упр. Боевъ Варна.
ватъ записвани въ наборните книга, на об
Благодаря най-сърдечно Вамъ
що основаиша,
,

5: -Телеграма - ;:; ';./

, Младежите отъ Роижнска Добруджа за
селени въ гр. Варне, требва предварително
да се заийшагь, по семейните книга на об
щината, скедъ което ще се записватъ въ на
борните киигп.
г
;
*

п. Кметъ: Г. НОЕВЪ.
за Секретарь: Р. ПАРУШЕВЪ.

Бургаско Околийско Фанансово Управление.

" ; - : ; - - 'Обява
.'•;•:'• •'.'.:.;.'"'•. .•.'""•• •'•'> Л1 2856
;

гр. Бургазъ 11 Августь 1916 год.

Обявява се на интересующпте се, че па
4 еептвнврий т. г. въ 3 часа еледъ обедъ
;въ.;, помещението яа Бургазското Огржяпо
Фннан. управление ще се произведе търгъ съ
явна конкуренция за отдаването подъ наемъ
държавния дюгянъ .Английска скеля" находящъ се въ землището на г. Созонолъ, Бургашка околия съ срокъ за петь (5) години,
считанъ отъ 19 Септвиврий 1916 год.
Задогъ за правотчаетне въ търга се ис
ка 115 лв. ж документи за поданство и граж
дански и политическа нрава.
Военните условия=могатъ да се видятъ
вейки присхтетвенъ день а часа въ канце

и на населението отъ Варнен
ския Окръгъ за поднесените
поздравления и,благопожела-й
ния по случай праздника на
14 Августъ:
ЦАРЪТЪ.
А ето и самата телеграма:
СОФИЯ .
Двореца Н. В. Царя
Чествува денътъ на Възшедствието на Ваше Велич.,
особено съмъ щастливъ да Ви
поднеса моите и на насел. отъ
окръга поздравл. и благопож.
Дано Богъ гюдслади живита
Ви съ скорошно осъществя
ване на великите Ваши и На
родни стремления—Обедине
нието на Българите подъ Ва
шия скиптъръ.
Д-ръ Т. БОЕВЪ
Окръженъ Управитель

