Сипделско Селско Общинско Управление.

Правилно гледане на млечни*
тЬ крави.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 549

Само здравия добитькъ може да донесе
на стопанинътъ достатъчни продукти, затова
пъкъ той требва да се гледа добре. Ъто защо:
Всека храна, която се дава на добятъкъть, трйбва да бхде чиста и да не е раз
валена. Отъ развалената илеснева храна, кра
вите се повреждать, особенно теляите. Хра
ната тр4бва да се дава най-малко по три
пати на день — сутринъ, пладне и вечерь,
като вечерь — ва прйзъ нощьта се дава по
вече груба храна. Преди храненето нЬкой
храни требва да се подготвять ва да се направять по-хранителни. Така: мекипата се запарва, като й се сложи малко трици или яр
ма, кръмното цвекло се нарязва.
Кравите требва да се поятъ съ чиста
вода, а ако пйма такава, то добр* е да се
вписа водата съ едипъ котелъ въ обора, да
постои х/г часъ и вземне топлината па обора
и тогава да се дава.
ВсЬкога при кравите и добитъкъть въоб
ще требва да има камъкъ еоль и животното
си ближе, колкото му се иска.
Помещонието, оборътъ, требва да бжде
чисто и топло. Въ студените обори, животни
те ядатъ повече за да се топлятъ и иле<шостьта се намалява. То требва да б_де свЬтло и всЬки день да се проветрява. Развале
ния въздухъ е вреденъ за здравето на жи
вотните.
Всеки день кравите трЬбва да се изкарватъ да се поразходлть- Умереното движение
е полезно за здравето па живйтпитЬ.

С. Синд4ль, 15 Мартъ 1914 год.
Понеже търговете, произведени на 20
януарий т# г. не съ утвърдени отъ Г-па Варнепский Овр. Управитель, на 31 Мартъ 1914
год., отъ 2 до 6 часа после обедъ, въ кан
целарията на .общинското управление ще се
произведътъ втори търгове съ явна коикуренция, за отдаване на закупувачъ събирането
на общинскигЬ прнхоци отъ: 1) Интизапъ; 2)
Кръвнина; 3) Сергийно право; 4) Султанларско общинско блато; 5) Мострите; 6) Скели
те за товарене вагони; 7) Налогъ върху ту
хларниците и керемидарпицитЬ за вр-Ъме отъ
1 януарий 1914 год. до 31 декемврий 1915
година.
Първоначалните оцЬнки иа предприяти
ята възлизатъ на лева I—600,11—100,111—
800; IV—1000; V—1000; VI 2,000; УП—
500. Искания залогъ за правоучастие въ тър
га .е 5*/о върху първоначалната оценка.
Членове 11 и 12 отъ закона за оцществените предприятия еж задължителни за кон
курентите.
ТържнитЬ книга могатъ да се видятъ
всеки прис&твепъ день и часъ въ вдпцеларията па общинското управление.
Общински кметъ: С. Щеревъ
Секретарь-бпрнпкъ: М. Георгиевъ
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Телото на кравнт* требва да се държн
чисто. Особено е важно щото вимето да е чи
сто. Пр4ди доенето вимето требва да се из
мие съ чиста, хладна вода, и се истрива съ
сухъ мекъ варцалъ, Ако вимето се държи чи
сто то ще се получм и чисто млеко. Всеки
день животните тр'Ьбва да се чистятъ. Вс4кога тр4бва.:да има подъ животните чиста
постеля. Най-добра иослаля е ръжената сла
ма. Да се не оставяте никога животните да
лежатъ въ изверженията си.
Гледа ли се така добитекътъ, то той ще
бжде здравъ й имаме отъ него вс4кога по
вече продукти.

I ириходи. Освенъ това, така ннвата се очистя
и отъ бурените.
Какъ требва да се извърши сеидвата и
какви работи се вършатъ презъ време на рас
тежа, за това ще се говори въ идущите броеве.
Браната или граблапга.

Подготовка на почвата за захарното цвгъкло.
Съ създаването на захарните фабрики
въ насъ, въвежда се една нова култура —
захарното цвекло. Тазн култура може да за
доволи нуждите на стопаните твърд* добре,
тъй като тя дава доста добри приходи. Презъ
изтеклата година на много места захарното
цвекло 64 отгледвано, като негде даде добри,
а негд4 слаби резултати- Както при вс4ка
една култура, така и тукъ, реколтата зависи
главно отъ иодходящностьта и подготовката н$
почвата, за захарното цв-Ькло, условие отъ ко
ето зависи главно реколтата.
йзв4стно е, че захарното цв4кло обра
зува глава • въ земята- Отъ това е явно, че
ако земята е дълбока и рохкава, то главите
свободно ще могатъ да с е увеличавате, и об
ратното — ако земята е плитка, збита и твър
да, главят* ще останатъ дребни. Като се знае
всичко това то стремлението на всеки стопанинъ е да гледа да подготви почвата за за
харното цвекло така, ч е да я направи дъл
бока и рохкава, такава, каквато требва за
тая култура. А това става така:
Нивата, която ще сЬемъ съ захарно две
кло, требва още следъ жътвата да се заоре
плитко, като се зарови стърнището. СлЬдъ
2—з седмици се нреорава дълбоко и оставя
така до пролетьта, за сеидбата. Ако ли не«
маме възможность да разоремъ нивата следъ
жетвата, то това требва д а направимъ непре
менно ирезъ есеньта, като това оране се на
прави по възможность дълбоко.
Разработената още оть есеньта земя презъ
зимата отъ зимните студове, дъждове и сне
гове се разиада и става рохкава, а въ така
ва почва цвЬклото се развива добре. Напра
вено всичко така, то ще се очаквать н добри
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Едно оть орхднята за разработването па
почвата или което довършва работата на плугьть, е браната.
Браната служи за много цели: тя служи
за раздробяване едрите, останали при оране
то буци, като по този начинъ прави почвата
рохкава; да разрохква отгоре повърхностьта
на почвата и по този начипъ задържа иочвената влага ИЛИ задържа водата вь почвата;
за зариване семената при сеидбата; за изчистене бурените отъ нивата и за разредяване
гъстите посеви.
Всички тия работи извьршва браната съ
голйма полза, стига само да се запази момента за това. Така напр., брановането не
требаа да става никога вь влажно врЬме, за
щото ще се образувате пукнатини и бразди,
а освенъ това, порите на почвата се затваряте,
тя се затепква. Затова брановането требва да
става въ тоило и сухо врЬме и когато почва
та е умерено влажна. Вь тежките, клисави
почви да става въ сухо време. Ако ли иска
ме да разрохкваме почвата, то грабленето ста
ва пр^ди еЬянето, а за изчистване на буре
ните тогава, когато се има нужда. Ако ли
следъ сеидбата се образува отгоре кора, то
тя се разрохква съ граблатв и то като се
обърне съ зъбите на горе. Браната всйкога
требва да се кара полека, а само когато ще
се раздробяватъ буците, тогава се кара бързо.
Грабли има железни и дървени. За мал
ките стопани е добре да си направите дървени брани, на които отгоре скарата е дър
вена, а забите железни, които може да ги
направи вс4ка единъ ковачъ.
Брани има съ едно, две и иовече кри
ла. Една двукрилна жедЬзяа брана „Сакъ,*
струва 65 — 70 лева.
(Агрономъ).

По случай праздеицитФ* Въскресение Христово вестника ще
излЬзе на 10 Апршшй вместо
на 1-й.
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Извлечения отъ протоколите на II редовна
сесия на Варненский Онр. СъвЪтъ.
(продължение)
ПРОТОКОЛЪ № 5.
На Варпенски окр. съветъ, отъ заседанието
му на 10 октомври 1913 г., IX избирателепъ
периодъ, 2-а редовна сесия.
РЪШЕНИЕ № 25.
Приема се втория допълнителепъ бюджеть на окрхга за 1912 година съ нриходъ
20,000 лева и разходъ 20,000 лева.
РВД1ЕНИЕ № 26.
Процента па връхнините по кооператив
ното водоснабеяване въ окржга, се определя
4°/о върху редовните приходи на сел, общини.
Определяне дневния редъ за следующето заседание:
1) Разглеждане въпросите отъ днешното
заседание, и
2) Разнп доклади.
Заседавието се закри въ 5 72 ч. сл. обедъ.
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имъ се заплатять одържаните 2/з отъ запла
тете, се остава безъ последствие.
РЗДПЕНИЕ № 31.
Натоварва се постоянното присжтствие
отъ постоянната комисии, да влезе въ спора
зумение съ наемателя на зданията на окръж.
стопанство, да уговори наема, кой ще го пла
ща и какъ, за да се отпуснатъ те за поме
щения на бежанците.
Определя се дневенъ редъ за следующе
то заседание:
1) По доклада за образуване самостоя
телни общини отъ селата, отцЬпени оть Бал
чишката, Добришаата й Куртъ-Бунарската околии и образуване самостоятелни общини}
2) За отцепване нЬкой села огь Ченгенската и Кьопрюкьойската общини и образуване
самостоятелна община, съ центръ с. Сандъкчий.
3) Определяне таксите за издаване отъ
комисията преписи, книжа и пр.;
4) Продължение днев. редъ отъ 10 того, и
5) Разни.
Заседанието се заври въ 5 х/г ч. сл. обЬдъ.
ПРОТОКОЛЪ № 7.

ПРОТОКОЛЪ № 6.
Отъ заседанието на. 11 октомври 1913 г.
РЬШЕНИЕ № 27.
Въпросите по опр4деляне връхнините за
общинските пътища и мрежата на последни
те въ окръга, се отлага за друго заседание,
когато да прис&тетнува и окр. инженеръ
РЪШЕНИЕ № 28.
Разрешава се да се възвърне на х. Юрданъ х. Еневъ отъ с Долня-Ореховица, су
мата 329*60 лв. за 8 декара и 24 метра за
1912 г. отъ окр. градини при манастиря „св.
Константинъ," понеже той нея година неможилъ да работи, по причина, че била отишла
за подъ. шосето, и да се предвиди сумата
за изплащане като дългъ въ бюдж. за 1914 г.

Огь заседанието на 12 сктомлри 1913 г.
Приематъ се протоколите № № 3, 4, 5
и 6 безъ изменение.
РЬШЕНИЕ № 32.
Наематъ се зданията отъ окр. стопан
ство за помещение на бежанците.
РФШЕНИЕ № 33.
По молбата па окр. инженеръ, съвета
се съгласи да се пр4реди дневния редъ и още
сега да се пристани къмъ разрЬшепие въпро
са за мрежата на общинските п&тища.
РЪШЕНИЕ № 34.
Определя се мрежата на общинските
пхтоща въ Варненски окржгь, I класни, II
класни и III класни шосета.

РЬШЕНИЕ № 29.

РВД1ЕНЙЕ № 35.

Подарява се, находящата се въ манасти
ря "Св. Константинъ" стара котва о п 47 кг.
на Нейно Величество, като едновременно да
се отпише и отъ инвентаря на окр. стопанство.

Разрешава се отпускъ по домашни причино па окр. съветници: Ганчо Миховъ, Хасанъ Реджебовъ, Юрданъ Ивановъ и Атанасъ Черневъ.
Нареждане дневния редъ: Понеже врЬметобе доста напреднало, то председателя
прЬдложи и съвета прие слЬдния днев., редъ
за заседанието на 14 того:

РЪШЕНИЕ № 30.
Молбата на чиновниците и служащитй
отъ постоянната комисия, съ която искатъ да
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1) Въпросите останали отъ дневния редъ
на 12 того;
2) Докладъ отъ молбата ва х. Юрданъ
х. Еневъ, бившъ ваематель на зеленчуковите
градини, за опрощаване наема 1500 лева съ
лихвите, дльжими къмъ окр. каса;
3) Довладъ по въпроса за ремонта и
условията по отдаването подъ наемъ на ку
пената отъ К. Панчевъ Вадтасъ воденица съ
33 декара ниви;
4) Докладъ на отчетната комисия по
приемане отчетите за 1911 и 1,912 години, и
5) Разви.
Заседанието се закри въ 6 ч. сл. обедъ.

Варненска

Окржжно.

Овр. Пост, Комисия

До г. г. Кметовете
въ окржга

N1120
17 марть 1914год1ва
гр. Варна.

Комисията е констатирала, че напоследъкъ на много места, секр.-бирниците въ окрага, въ отсхтствието на г. г. общ. кметове,
подписватъ разните бумаги, преписите отъ
рйшения, заповедите и др. вмйсто последни
те, каквито книжа, споредъ закона за селс
общини не могатъ да се считагь за валидни.
Понеже подобенъ редъ е вабраненъ
въ селските общини отъ закона за последни те, затова комисията вменява въ длъжность
на секр.-бирниците въ окръга, за напредъ да
спазватъ наредбите на. закона и да не вършать подобни нарушения, които ех дори и
пр4тсхпни, а на г. г. Сел.-общинските кметове
предлага да обърнать вниманието на секр,бирниците си, върху тази наредба на к-сията.
Несъобразившите се съ тая ни наредба
г. г. секретарь бирници ще бхдатъ най-строго наказани.
Председатель: П. Едрецовъ.
Секр.-Бирнвкъ: Ст. Калдъръмовъ.
Варненска

Окр. Пост. Комисия
# 1080
20 марть 1914 година
гр .Варна,

Окржжно.
Д0

Г.

Г. С е л . Общин. К м е варнеНв 0Кр^гь

тове ръ

Некой отъ Секр.-бирниците въ окрдга,
особено секр.-бирника отъ Аптаразакската об
щина, като секретари п ржководителн на за
седанията на сел. общинските съвети, въпре

ки категоричностьта на чл. 60 ал. послЬдня,
отъ правилника за прилагане закона за сел.
общини, не впиеватъ предъ деспозитива въ
решениста на съветите, мотивите, а така схщо не указвать и на законитЬ, на които обосноваватъ тия р4шеаия.
ПрЬдъ видъ на горньото, и за да се из
бегне воденето излишна преписка за напредъ,
комисията предлага:
1) г. г. Секр.-бирниците въ окрдга, да
обърнать но-сериозно внимание на възложе
ната имъ лдъжноеть;
2) Решенията на селс. общ. съвети да
бхдать изготовлявани съ обстойна мотивиров
ка, които, обязателно да обосяоваватъ на за
конните предписания, що съ станали прЬдметъ на разискване за вземане решението.
Решения, несъдържащи тия данни, ще
бъдатъ повращани обратно за ново разисква
не отъ съвета, а виновните въ случая г. г..
тгекретаръ- бирници, ще бждать наказвани дис
циплинарно.
Председатель: II* Едрецовъ.
за Секр.Бирникъ: П. Симеоновъ

Разгледани отчети отъ постоянната коми
сия, на селските общини, отъ Провадий
ска околия.
/ . Ла Ашъ-Вейлйска община,
За
„
„
„
,
„
„

1906 г. първоп и оконч, безъ начетъ
ЮОУ г. „
„ съ начетъ 2399'18 л.
1908 г.
„
3466-89-л.
1909 г. първоначално
1910 г. я
»
1911 г. и
п
1912 г. »
я
II.

Ла Аптаразашка община

За 1911 г. първоначално
III.

Ла Градинаровска община

За 1906 г. първон. и окоя. съ начетъ 672 # • л.
„ 1907 г. 9
съ пачетъ 7^
Я
я 1908 г. първоначално
я 1909 г.
„ 1910 г.
, 1011 г. «
»

IV. На Девненска община
За 1906 г. пьрвон. и окон. без~ начетъ
„ 1907 г.
п
„ 1908 г.
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За 1909 г. първоначално
. 1910г. „
V. На Елесг-Факгнска община
За 1911 г. първоначално

XII.

Стр. 5
На Новоселска общгта.

За 1906 г. първон. и окоя. съ пачетъ 130*12 л.
„ 1907 г. първоначално
„ 1908 г. първоначално
я 1909 г. първоначално
„ 1910 г. първоначално

VI. На Каджкьойска община
За
„
п
.
*
»

1906 г. първон. и окон, безъ пачетъ
1907 г. първоначално
1908 г. „
1909 г. „
1910 г. „
1911 г. „
VII.

За
*
„
„
"
„

1906
1907
1908
1909
1910
1911

XIV.
За
.
„
„
%
„

На Еараджаотска община

За 1906 г. първон. и оков. съ начетъ 11 '34 л.
„ 1907 г. първон. и окоп. безъ пачетъ
„ 1908 г. първоначално
я 1909 г. първоначално
/ X На Кьопрюкьойска община
За 1906 г. първон. и окон. обжалвано
„ 1907 г. първоначално
„ 1908 г. първоначално
я 1909 г. първоначално
я 1910 г. първоначално
„ 1911 г. първоначално
X. На Лопушенст община
За 1906 г. първон. и окопчат. безъ начетъ
я 1907 г. първоначално
. 1908 г. п
» 1909 г. „
„
„19Юг. „
XI. На Невшанска община
1906
1907
1908
1909
1910
1911

г.
г.
г.
г.
г.
г.

първон. и окон. безъ начетъ
първоначално
първоначално
първоначално
първоначално
първоначално

На Тестиджийска общгта

1906 г. първон. и окон. съ начетъ
1907 г. „
„
„
1908 г. „
безъ начетъ
я
1909 г. първоначално
1910 г. първоначално
1911 г. първоначално

5'08 л.
8-63 л.

XV. На Тюркъ Ариаупгларска община
За
"
„
"
„
.

1907 г. първон. и окон. съ начетъ 614*10 л.
1908 г. „
„
810-44 л.
п
1909 г. „
.
1350 л.
п
1910 г, първон. и окон. безъ пачетъ
1911 г. първоначално
1912 г.
,
XVI.

На Ченгенска общгта

За 1906т. иървон. и окон. съ начс-гь 676" 17 л.
„ 1907 г. първоначално
п 1908 г.
. 1909 г.
• ,1910г.
е. 1911 г.
XVII.
За
„
„
„
„

1906
1907
1908
1909
1910

За
„
„
„

1906
1907
1908
1909
1910

Па Черкоененсна община

г. първон. и окои. безъ начетъ
г. първоначално
г. първон. и окон. безъ начетъ
г. първоначално
г. първоначално

XVIII.
За
„
„
„
„
„

На Рша- Цевнснсна общгта

За 1906 г. първон. и окон. безъ начетъ
*1907г. „
. 1908 г. „
,
„ 1У09 г. ^
„
я
„ 1910 г. първон. и окон. съ начетъ
1*37 л.
„ 1911 г. „
„
4 8 2 6 л.

На Кара-Агашка община

г. първон. и окоп. безъ начетъ
г. „
г. първоначално
г. първон и бкон. съ начетъ 249 # 60 л.
г. първоначално
г. първоначално

VIII\

XIII.

На Шаджкьойска общгта

г. първон. и окон. безъ начетъ
г. "
г. първоначално
г. „
„
г.

XIX.

Варненска Окр. Постоянна Комисия.

На Ясжтепенска община

За 1906 г. първон. и окон. съ начеть 236*31 л.
,1907г. я
,
„
152-66 л.
„ 1908 г. първоначално
„1909г.
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ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1077
г. Варна, 20 мартъ 1914 г.
Въ канцеларията на Варненската Окр.
Постояна Комисия на 30 й априлий.т. г. въ
3 часа следъ обедъ ще се произведе тьргъ
съ тайна конкуренция, за отдаването на прЬдприемачъ направата водопровода въ с. Солуджа-алж, Варненска околия, за сметка на фон*
да ио кооперативното водоснабдяване па се
лата отъ Варненский окрхгъ.
Приблизителната стойность на предпри
ятието въялиза на 40,000 лева.
Залогь се изисква 5°/о върху предпри
ятието въ банково удостоверение.
Документи се нзискватъ по чл. 11, 12*
13 и 14 отъ закона.за обществените пред
приятия.
Офертите ще се приематъ до 5 ч. следъ
обедъ презъ деня на тьргатъ. Подадените та
кива слЬдъ това врЬме нема да се приематъ.
Поемните условия, ведомостьта за це
ните, сметката и плана могатъ да се прЬгледатъ всеки присътственъ день въ канцела
рията на Окр. Постояна Комисия.
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Брой 6

Варненски О&ржжепъ Вестникъ

Стр 6.
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ОТЪ КОМИСИЯТА.

Яйленско Селско Общин. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ

*-Ч ©Ч СО

Арнаутларско Селсво Общ. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 942
с Арнаутларъ, 20 мартъ 1914 г.
Понеже търга за продажбата на една
юва говежда телица на 20 того не се със
тоя, то на 31 този м^тецъ ще се произведе4
втори търгь за продажбата на слщата телица,
Първоначална оценка е 50 лева.
Кметь: Г. Яневъ
Секр.-Бирникь: П. Колевь

№ 869 .
е. Яйла, 3-й мартъ 1914 год.
Обявява се на интересующите се, че на
3 идущи мееецъ априлъ н. г. въ канцелария
та па Яйленското селско общинско управле
ние ще се произдеде търгь съ явна конку
ренция за отдаването на закупчикъ общинския
доходъ „Оборно право" за време отъ деня на
произвеждането търга, до 31 декември 1914 г.
за селата отъ общината, както следва:
1) Отъ 8 до 9 часа въ селата: Яйла,
Петре, Галата и Пр4селци;
2) Отъ 10 до 12 часа по обедъ за се
лата: Х.-Синанларъ, Добри-голъ, Айрякъ-кьой
и Круша, и
3) Отъ 2 до 4 ч. за селата: Яс*-башъ,
Чокекъ и Бейджи-оглу.

Брой 6

Варненски Окрдженъ Вестникъ

Поемниге условия и други тържни кни
жа се намиратъ въ общин, управление, които
могатъ да бъдатъ прегледани отъ интересующите се вс4ки прис&тственъ день и часъ,
Чл. чл. 11—19 отъ закона за обществе
ните предприятия съ задължителни за кон
курентите,
За правоучастие въ търга се изисква отъ
първоначалната цена отъ тържната комисия.
Кметъ: М. Шишковъ
Секр.- бярникъ: С. Д. Русчевъ

Шаджкьойско Селско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 722.
с. Шаджкьой 20 мартъ 1914 г.
Произведения на 18 януарий т. г. търгъ
за отдаване на закупувачъ събирането на общип. приходи: Интизапъ и кръвнина отъ 1.1
1914 год. до 31.ХПЛ915 год. не се. утвър
ди по не спазване чл. 6 отъ закона за об
ществените предприятия, за това общинското
управление обявява втори съ съкратенъ срокъ
търгъ за същата ц4лъ на 8*У т. год.
Първоначалната цена е 1100 лева.
Отъ конкурентите се изисква 5 % залогь
и документите по чл. 11 отъ закона за об
ществените предприятия.
Отъ Кметството.

Стр. 7

стая за бакалия дв4 стаи за живеене съ нуждникъ и полов&нъ декаръ дворъ.
Първоначалните оценки на наема на гор
ните имоти възлизатъ: на 200 л. годишно.
Исканията залогь за правоучастие въ
търга е 5 % върху първоначалните оценки.
Членове 11 и 12 отъ закона за общес
твените предприятия еж задължителни за кон
курентите.
Тържните книжа могатъ да се видятъ
всЬки присжтственъ день и часъ въ канце
ларията на общинското управление.
Общински Кметъ: М. Георгиевъ
Секр.-бирникъ: М. Ботушаровъ

Елесъ-факжнсво учил. настоятелство.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 15
с Елесъ-факх, 7 Мартъ 1914 год.
На 30 Мартъ т. г. ще се произведе
търгъ съ явна конкуренция за отдаване на
наематель експлоатацията на следните учил.
имоти съ срокъ отъ 1.1. т. г. до 31.XII. 1915
година, а именно:
1. Нива „Балабанъ" отъ 39'9 дек.
ЖелающитЬ да я наематъ да се явятъ
него день въ общ. канцелария в наддадатъ.
Искания задогъ е 5 % върху първоначалната
оценка 5 лева на декаръ годишно.
Председатель: С. Добчевъ
Секр.-Бирникъ: П. Железковъ

Кара Агачско Селско Общ. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ

Новоселско Кметство, Провадийско.

№ 845
с Караагачъ, 18 Мартъ 1914 год.
На 24 Априлъ 1914 год., отъ 2 до 5
часа слЬдъ обедъ, аъ канцеларията на об
щинското управление ще се произведе иубличенъ тьргь, съ явна конкуренция, за отдава
не на наематели, експлоатацията на следни
те имоти, принадлежащи на Капужи махлен
ското Осн. Нар. училище за врЬме отъ 1 яну
арий 1914 год, до 31 Декемврий 1914 год.
а именно:
1) Една кръчма надъ маза съ едннъ оборъ

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1172
с Новосело, 14 Мартъ 1914 год.
На 1 Априлъ т. г. 2 часа сл4дъ пладне
аъ иомЬщението на кметството ще се открие
пубяичепъ съ тайна конкуренция търгъ съ при
емане оферти до 5 часа следъ пладне за от
даване на прЬдприемачъ цострояването на учи
лище съ две кпасни стаи въ кварталъ 70 на
с Новосело.

Брой 6

Варненски Окржженъ В4стникъ

Стр. 8

Приблизителната стойаость на предпри
ятието възлиза на 20,500 лава. За правоучастие въ търгътъ се иска 5 % залогь—1025
лева. Чл. чл. 11 до 15 вкл. отъ закона за
обществените пр4дприятия ех задължителни
за копкуревтигЬ
ПоемнитЬ условия, плановетЬ, сметкит*
н др. тържни книжа може да се видятъ въ
канцеларията на общинското управление;
Кметъ: К. Томовъ
Секр.-бирникъ: П. Христовг

Николаевско Селско Общинско Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 586
с. Николаевка, 6 Мартъ 1914 година.
Понеже насрочеяий за 5 того търгь (обя
вление № 216 отъ 29.1 т» г. публикувано въ
Държ. вЪстникъ брой 36/914 г.) за отдава
не на предприемачъ направата нова ограда
па училището въ с Чатма не се състоя по
не явдвапе на конкуренти, за което съобщавамъ на интересующит4 се, че на 15 анрилъ
т. г. ще се произведе повъ гьргь въ сдщото
врЬме и при сжщитЬ условия.
Кметъ: М. Марчевъ
Секр.-бирникъ: А. Стойковъ

Лопушнепско Селско Общинско Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 346

Аджемлерско Сел. Общ. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 638
е. Аджемлеръ 15 Мартъ 1914 год.
Общинското управление обявява, че на
15 априлъ т. г. въ общ. канцелария ще се
произведатъ следните търгове: 1) отъ 8 — 1 0
часа сутриньта доставката на капцеларинскитЬ материали и 2) отъ 10—12 часа достав
ката на отоилителните, осветителни материали
и подържане мобелите на общинското управ
ление н^ждни за 1914 год.
Изкапия залогъ за правоучастие въ тър
га е 5 % .
Членовете 1 1 — 1 5 отъ закона за общ.
предприятия еж задължителни за конкурентите.
Тържните книжа могатъ да се видятъ
всеки присхтствеяъ день въ общ канцелария.
Кметъ: Г. С, Апостолоьъ
Секр.-Бирникъ: Н. Николовъ

Пр случай пр-Ьдетоящитй
светли праздници, наредено е
отъ Министерството, изплащане
заплатитЪ на чиновниците да
стане на 27 того.
Съобщава се за знание и из
пълнение на г. г. сел. общинс.
кметове въ овржга, да побързатъ съ внисането абонамента
на окржжния вйстникъ за т. г.
въ окржжната каса.

с Лопушпа, 7 Маргь 1914 год.
Общинското управление обявява, за зна
ние, че отъ 3 и по вече мЬсеци въ с. Ганчово се намира едно безстопанско сиво непеляво на около 2 години магаренце.
Ако стопанина му не се явп до21день
да си IX) прибере ще се продаде на пубдиченъ търгь ва въ полза на обаяната.
Кметъ: А. И. Георгиевъ
за Секр.-бирникъ: Р. Керемидчиевъ

Вменява се въ длъзкность
на г. г. сел. общ. кметове въ окржга, за напр^дъ да придружаватъ обявленията си пращани за
публикация въ окр. вЪстникъ съ
стойноетьта, като правятъ изчи
сленията си точни по реклама
цията па вестника.

