Година XII.

Варна, Понедвлникъ 13 Сеитемврпй 1899 г.

Брой 23.

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ! Ю С Т Ш Ъ
ИЗЛИЗА ЧЕТИРИ ПЪТИ ВЪ МЕСЕЦА,

Писма, статии нари п всичко що е за
вестника се праща до Градеко-Общпнското
Управление въ Варна

Обикновенно вейка Сжбога.

Цена на вестника за година е
4 лева.
Отделенъ брой 10 ст.

За обявления се плаща за дума:
На първа страница .
. . .
3 стот
и втора страница
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я трета.и четвърта страници .

ВАРИЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
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Варна, 7 Септемврий 1899 година.
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1

Известява се на Г. г. интерееующите се, че съгласно реше
нието на Варненский Общинский Съв^Ьтъ подъ Ж231 отъ 30-й
миналий Авпустъ, експлоатиранието на градскитъ* берии, октроа
(отъ ДГБСТНИ предмети), бариерно право (бачь), тегление стоки (кантаръ-парасж) и магазинажа отъ вносимитъ1 въ общинското влага
лище леснозапалителни вещества, е отнето отъ досегашния откупчикъ Г-на Атанаса Каракашевъ изъ София, и че съгласно чл. 4
отъ сключенемй съ него, за тия берин, договоръ, за негова емъчгка
Общинското Управление ще произведе на 9-й Октомврий н. г. съ
переторжка на 11-й сжщий, новъ търгъ, за отдаванието на пръчеупувачъ сжщитЬ берии за отъ 1 Ноемврий н. г. до 31-ий Декемврий 1901
година, който день истича срока на поменатий погорЬ контракта».
Първоначалната ггЬна е 451,941 лева.
За право участие въ търга се иска: 1) Залогъ 5°|0отъ горнята сумма, въ удостоверение отъ Българската народна банка или
общ. бирникъ и 2) свидетелство за честность.
Офертите (предложенията), ще се приемать, както на 9-й така
и на 11-й Октомврий,—ако, разбира се, тоя день състои переторжката-до 5 часа вечеръ.
Поемните условия еж буквално сжщите, подъ които еж отда
дени предметните берии г. Еаракашеву. Всекойинтересующъможе
да ги прегледа въ приежтетвенните часове въ Общ. Управление.
Кметъ: К. РАНКОВЪ.
Секретарь: II. В. Петрановъ.
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Стр. 2

ра зданието, въ което ще кръчмарува. (участъкъ, ули
ца и №), съ какъвъ капиталъ ще търгува, въ кой
О Б Я В Л Е Н И Я
разредъ е и кой ще управлява заведението — самъ
или чрезъ слуга и да се прилага свидетелство за
М 1099.
честность.
Варна. 4 Септемврий 1899 год.
Когато едно заведение е на неколко лица — съ
За улеснение нуждающите се отъ медицинска
дружници, требва да се показватъ имената и на вси
помощь, бедни Барвенци, жилищата на които стсточките, а не само на едногото.
ЕВТЪ далечъ отъ сегашната общинска амболатория,
Заявленията не направени споредъ това обявление
Варвенский общ. с ъ в е т ъ съ решение подъ № '202 оть
ще се оставжтъ безъ последствие, безъ да се съобщи
4-й Августъ н. г. постанови да се открие мпжду IV за тая це.ль на подателите.
ВАРНЕНСКО ГРАД. О Б Щ . УПРАВЛЕНИЕ

п Т-й участъци па града още една амболатория.
№ 10356.
Тая амболатория е вече уредена и отъ д-й того
Варна, 10 Септемврий 1899 год.
(понедгьлникъ) се открива. —
За шшещаванието й е наето зданието на Юрданъ Обявява се за знание на стопаните лозя въ рай
Лекаровъ, до хана на Стойно Мваноеъ при Ллдлзъ-она на Варненската община, че никому не ще се допусгне да бере лозята си, до като предварително
табпя.—
Всички, отъ ГУ* и V у-ци, нуждающи се отъ ме
дицинска помощь, »ще се явяватъ за преглтждание въ
тая амболатория, всекий присътственъ день отъ 9
—12 часа сутринь.
Въ сегашната амболатория ще се явяватъ само
нуждающите се, отъ подобна помощь, граждани отъ
I, II и III участъци.
N°
10242.
Варна, 9 Септемврий 1899 год.
Варненското гр. общ. Управление обявява ва зна
ние на населението въ г. Варна, че тъзи годишните
върховни праверочви, на наборите, коммиссий, ще
васедаватъ отъ 1 -й Октомврий до 15 Ноемврий вклю
чително т. г.
№ 10357.
Варна, 10 Септемврий 1599 год.
Спортдъ Чл. 9 отъ закона за Народното Просвеп к в в е всички д!ца на възрастъ отъ шесть (навър гневи) до дванайсетъ годиви еж длъжни, да следватъ
курса ва началното учение въ Народните училища
а с п о р е д ъ чл. 40 отъ сжщий законъ ония роди
телк или настойници, които и с л е д ъ напомнювание
отъ учил. Н-ство неиспращатъ децата си въ у-ще,
се наказватъ отъ същото Н-ство съ гло.ба отъ 1 — 3 л.,
а следъ трикратво подобно глобявание по предло
жение отъ учил. Инспекторъ се наказватъ и отъ окр. учил. с ъ в е т ъ също съ глоба отъ 5—40 лева. — При
все това, както миналата така и презъ настоящата
година, едно значително число деца, подлежащи на
яадлъжителното учение, непосещаватъ училищата.
Като сбращамъ ввимавието на г. г. гражданите
къмъ кававвиче поставовлевия на закона, поканвамъ
ги, да не оставьътъ, безъ уважителни причини деца
та си отъ у ще, защото за всеко чехно отсътствие
отъ последвото, ще бължтъ глобявани.
№

10363.

Варна, 10 Септемврий 1899 год.
Последствие писмото на Г-на Варнен. Окр. Акцивевъ вадзиратель отъ 31-й Августъ т. г. подъ № 4092,
обавявамъ ва питиепродавците, които и презъ иду
щата година ще продължаватъ търговията си и на
лицата, които миглятъ да откриьътъ питейни заведе
ния, не требва да подадътъ прошениета си за това до
общинското Управление, най късно до 15 Октомврий т.г.
Тия, които до тжзи дата, не подадътъ заявлени
ята си, или останътъ незаписани въ списъка отъ
после заявленията имъ лема да се взиматъ подъ вни
мание, следователно нема и да имъ се позволява да
връчмаруватъ презъ първото полугодие на 1900 год.
Въ заявленията обязателно требва да се показва:
подательтъ отъ где е родомъ, на колко е години, отъ
каква народность, какъвъ поданникъ е, где се нами

не заплати за тЬхъ следуемото се право за вардението имъ (бекчихакъ).
Това право всекой ще заплаща на самите падари и въ лозята си — прели да почне гроздобера имъ.
Кметъ: К. РанкОВЪ
Секретаръ: П. В. Петрановъ

Д-РЪ Д 9 И, ГЛАНЦЪ
14 ГОДИШНА П Р А К Т И К А

Акушеръ
СПЕЦИАЛИСТЬ по детски и ЖЕНСКИ Болести
Се завърна отъ странство и се установява въ г.
Варна ъ г ъ л а на ул. „Преславска" и „Охридска'' домъ
№36 (на Г. Пантилей Сигаловъ) Приема болни отъ
7 —9 и отъ 1—4.

2—4

ЗЗ^днни: безиагатЕзго.

Д-ръ Борисъ Я. Шейнинъ
Се установява въ гр. Варна, улица „Драгоманъ"
(на Мусалата) № 1208 до Протестанската Църква
и срещу зъбния лекарь Папазиянъ.
Приема болни; бедни безплатно.
2—4
Издадени постановления за снабдявание съ крепостни
актове за притежаеми отъ турско време недвижимост»
(чл. 4 отъ Зако на замен. турскить документи и пр)
пръзь 189У г.
(Продължение отъ бр. 22)
1218. На Кириякъ Стояновъ за едно лозье в ъ
м, „Ваяларъ" отъ 3427 кв. метра, при съседи: Хри
сто Павловъ, Яманди Николовъ, Василъ Николовъ,
Дьдрико Василаковъ и пъть.. (пост. N0. 61).
1219 На Деспина Д-ръ Ив. Флорева, родена Апостолакева за една магазин въ 1-й у-къ подъ N0. 447"
съ праздното й место. (пост. N0. 62).
1220. На X. Сотира Апостолиди за едно лозье
въ м. „Св. Никола" отъ 16187 кв. метра, при съседи:
Жеко Ив. Жековъ, морски брегъ, отъ д в е т е стра
ни п ъ т ь и Панайотъ М. Чехларовъ. (пост. Л» 63).
1221. На Алекеандръ Апостолиди за една мага
зин въ (-й у къ подъ N0. 21|382. (пост. Ж 64).
7222. На Атанасъ Апостолиди ва една магазин/
въ 1-й у-къ. N0. 418, за една къща 1-й у-къ № 377.
и за още една къща въ 1-й у-къ Мо. 518. пост. М 65).
1223. На Георги Апостолидисъ за У2 часть о т ъ
кьошка въ м. „Мллка-Кокорджа" и 23467 кв. метра
отъ лозьето, което е 46934 кв. метра, при съседи:
отъ трите страни п ъ т ь и отъ едната страна Юмеръ
Юсеиновъ. (пост. №. 66).
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1224. На Александръ Д. Ставриди за 7з часть
отъ дюгеня въ 1 й у-къ подъ Л?о. 192. (пост. Мо. 67).
1225. На Салимъ Мурадовъ за една къща ъ ъ ГТ-й
у-къ Н-о. 960. (пост. Н-о. 68).
1226. На Овадисъ, Такуфи и Агавни Гарабедови
за една къща въ Н и у-къ Но. 741. (пост. Но. 70.)
1227. На Анна Хазарова. родена Пилибосева за
едно лозье въ м. „Руини" отъ 3422 кв. метра, при
съседи: Вероникъ Саркизова, Боозъ Бедрозовъ, Катина Георгиева и Никола Стефановъ. (пост. Но. 71)
1228. На Михо Стояновъ за едно лозье въ м.
„Кочмаръ" отъ 4059 кв метра, при съседи: Тодоръ
Станчевъ, Недю Найденовъ, Яни Станковъ, Барба
Георги Атанасовъ и п ъ т ь (пост. Но. 72).
1229). На Руфатъ, и Дюрие Салиеви и АйшеМехмедова за Ь3|48 части отъ една ареа въ Ш у-къ Я-о
643 и то както следва: 14]48 части на Руфатъ, 7|48
—на Дюрие и 12148— на Айше. (постанов. Н-о 73).—
1230). На Ставра и Тодора Захариеви за една .
к ъ щ а въ П у-къ Н-о 222. (пост. Н о 74).— (Следва).
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО О Б Щ . УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЯ
.№ 102.
Варна, 9 Септемврий 1899 год.
Варненското гр. общ. У-ние възъ основание окръ
жното предписание на Министерството на общественнит е сгради, пътищата и съобщенията отъ 28 Августъ
т. г. подъ № 17072 обявява за знание на населени
ето отъ г. Варна, че отъ 1 й текущий железнопътната линия,, Плевенъ — Сомовитъ" ее открива въ
редовна експлоатицая за пренасяние пътници, ба
гажи, стоки и пр.
Треновете ще циркулиратъ ежедневно по следующето расписание: Тренъ «л# 422|522 тръгва отъ
Оофия въ 7 ч. 40 м. сутринъ, пристига Плевенъ 3 ч.
34 м. вечеръ, тръгва отъ Плевенъ въ 3 ч. 55 м.
пристига Самовитъ въ 5 ч. вечеръ.
Тренъ № 52Д[421 тръгва Самовитъ въ 11 ч. 25 м.
сутренъ, пристига въ Плевенъ въ 12 ч. 30 м.вечерь;
тръгва отъ Плевенъ въ 12 ч. 55 м. и пристига въ
София 9 ч. 29 м вечерь
ЛГа 10432.
Варна, 11 Септемврий 1899 год.
Подъ надзора на Шабленската община, Балчикска околия, се намира една биволица „юва" 10—12 г.. съ
белези: косъмъ черенъ, на челото и опашката има бедо.
Ако до 20 дни, ступанина й не се яви и си я
прибере, ще се продаде въ полза на окръжната каса.
М 1033.
Варна, 11 Септемврий 1899 год.
Варненското Градско Общинско Управление извЬ
стява, че болестьта, краста по коньете въ с. Турско
Бей-кьой, Карнобатска околия, е прекратена.
Болестьта „Прилетивъ-отокъ" по едрия рогатъ
добитъкъ въ гр Сезополъ е прекратена.
Болестьта „Шарка" по, овцете е конетатирана
в ъ с. К ъ з ъ л г а р ъ . Поповска околия.
Болестьта „Шарка" по овцете е констатирана въ
с. Паламарица, Поповска околия, и въ с. Дриново, същата
окрлия- -.болестьта „ Б е с ъ " по едрия рогатъ добитъкъ.
М 1043*;
Варна, 11 Септемврий 1899 год.
Въ Новозагорската земледелчиска касса биле за
ловени у некой си Никола Трифоновъ, две фалшиви
еднолевови монети които се различавали отъ обикновенните по това, че ц в е т ъ т ъ имъ билъ лъскавъ и
синкавъ, по ръбовете немали букви, по тежина биле по
легки, грапави и съ т ъ п ъ звонъ.

Кметъ: Ранковъ
Секретарь.- П. В. Петрановъ.

Стр. 3

ЗАКОНЪ
за изменение Закона за окръжните съвети.

§ 1. Втората алинея на чл, 4 се изменява така:
„Въ същото васедание, подъ председателството на
избрания председатель, съветътъ нвбира, тоже по тай
но гласуване, двама члена за постоянна комисия при
окръжното управление. Председательтъ и секретарьтъ
на съвета, както и членовете на постоянната коми
сия, се утвърдяватъ въ длъжность съ княжески указъ,
по представление отъ Министра на Вътрешните Ра
боти, за презъ целия периодъ, догде трае мандатътъ
на съвета".
§ 2. Ч л . . ч л . 5 и 6 се изменяватъ така: „Длъжностьта членъ на постоянна коммиссия е несъвмести
ма съ мандата на народенъ представитель, както и
съ всека плащана държавна и обществена служба.
Членовете на постоянната комисия не могатъ да бъдатъ съдебни заседатели, нито пъкъ да упражняватъ
адвокатска професия".
§ 3. Пунктъ ж на чл. 67 и чл. 68 се отменяватъ.
§ 4. Чл. 70 се изменява така: „Решенията на
съвета, означени въ чл. 67, влизатъ въ сила, ако въ
продължение на единъ месецъ отъ получаванието имъ
не се отменятъ отъ надлежния министръ; решенията
по пунктъ в отъ Министра на Общите Сгради, ония
по п. д отъ Министра на Земледелието и Търговияат.
а всички останали отъ Министра на Вътрешните Ра
боти.
Решенията по п а на чл. 69 подлежатъ на ут
върждение отъ Министра на Общите Сгради.
Решенията по п. б на чл. 69 се полагатъ въ дей
ствие по реда, указанъ, въ специалните финансови
закони.
Решенията означени въ п. п. в В и д на^чл. 69,
влизатъ въ сила, следъ утвърждението имъ съ кня
жески указъ, по докладъ на Нинистра на Вътрешни
т е Работи, а ония по п. е и ж на същия членъ —
само ако се утвърдятъ по законодателенъ редъ".
§ 5. Чл. 74 се изменява така: „Постоянната ко
мисия има назначение да изпълнява решенията на ок
ръжния съветъ и да го представлява презъ време
когато той не заседава. Тя работи при окръжонто
управление ежедневно, освенъ неприсътствените дни.
и заседава всеки пъть, когато работата го изисква.
На заседание се свиква отъ окръжния управитель,
който е неинъ председатель, или отъ заместника му".
§ 6. Чл. 75 се изменяна така: Членовете на по
стоянните комисии получаватъ годишна плата, опре
делена отъ окръжните съвети, както следва:
1) въ окръжие съ население до 150 хиляди, 2100
л. едному, и
2) въ окръжие ст» население повече отъ. 150 хи
ляди, 2400 л. едному".
§ 7. Ч л . 76 се изменява така: „Когато вземе отпускъ за повече отъ Ю дни некой отъ членовете на
постоянната комисия, длъжностьта на отсътствующия,
по решение на същата, се възлага върху едного отъ
членовете на окръжния съветъ, който изпълнява служ
бата на отсътствующия и получава неговата заплата.
Отпускъ се дава по същия вачинъ ц въ същия
размеръ, както на чиновниците при окръжното уп
равление".
§ 8. Чл. 77 се изменява така: „Заседанията на
постоянната комисия се считатъ редовни, ако съ приеъчствувалп двамата членове и окръжния управптель.
Нейните решения ее взиматъ по вишегласие.
Разногласията между окръжния управптель ц
членовете се решаватъ отъ надлежния мпнпстръ, споредъ характера на работата".
§ 9. Чл. чл. 78, 79, 80, 81 п 82 се отменяватъ.
§ 10. Чл. 83 се изменява така: „За всеко засе-
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данпе на постоянната комисия единъ отъ членовете,
който испълнява длъжностьта на секретарь, държи
протоколъ. Протоколътъ се прочита, одобрява и се
подписва най-късно въ следугощето васедание отъ
всички присътвующи на заседанието, Въ него се записватъ имената на прпсътствующите членове, раз
глежданите въпроси и взетите по т е х ъ решения".
§ 11. Ч л . чл. 86, 87, 88, 89 пунктъ б на чл. 92
и забележката подъ чл. 101, пунктъ 1, се отменява,
а думите: „отъ окръжния управитель", поставени въ
края на пунктъ 0 отъ чл. 92, се изменява така: „отъ
надлежния министръ".
§ 12. Пунктъ 2 на чл 103 се изменява така:
„Заплата на единъ счетоводитель за бюджетите и
сметките на общините и на двама писари", а къмъ
пунктъ п на същия членъ се прибавя: и напечатване избирателни списъци".
§ 13. Къмъ чл. 103 се прпбавятъ следдующите.
„Забележка 1. Освенъ означените въ пунктъ 2
лица, никакви други чиновници и служащи при по
стоянната комисия нема. Деловодството, писмоводството и счетоводството, както и касата се държатъ отъ
двама членове, които требва да бъдатъ подготвени
ва такава работа, въ случай на усилена работа, темъ
помагатъ, по распореждаве на окръжния управитель,
чиновниците отъ окръжното управление. Преписките
по държавни търгове се държатъ въ фанансовото от
деление при окръжните управления, гдето ставатъ
и самите търгове.
Забележка 2. Забранено е на окръжния съветъ
да разнася пари ва работи, непредвидени въ горния
членъ. Направените досега отъ окръжнитя съвети
казарми, конюшни за бикове и жребци и други по
добни се предаватъ на надлежните министерства, за
да ги поддържатъ съгласно съ Закона за народното
просвещение ".
§ 14. Ч л . Юб се изменява така: „Разноските на
окръжието се изплащгтъ съ платежни заповеди, под
писани отъ окръжния управитель и отъ члена на по
стоянната комисия, който испълнява длъжностьта на
касиеръ, съобразно съ гласуваните отъ окръжния съ
в е т ъ кредити.
Кредитите, за които се отнася чл. 103, пунктъ
8, както и всички други предвидени за работа, за чи
ето иввършван ее нужденъ особенъ персоналъ, се тур я т ъ въ распореждане на надлежния министъръ, кой
то взема мерки за испълненпе решението на съвета,
вл което се т е отнасятъ.
Изпълнението става отъ надлежните държавни
чиновници и служащи; само въ краенъ случай, когато
т е с ъ недостатъчни, министърътъ има право да упо
треби часть отъ кредита за наемане временно допълнителенъ персоналъ, съгласно съ Закона за чиновни
ците, и то само превъ първата година отъ влизане
в ъ сила настоящето изменение".
§ 15. Чл. 117 се ивменява така: „СЛФДЪ като
влезе въ сила настоящиятъ законъ, ще станатъ все
общи избори ва окръжни съвети въ предвидения отъ
избирателния законъ (чл. 121) день ва да ваменятъ
сегашните и приложатъ въ действие новите наредби
за окръжните съвети. Миндатътъ на тия съвети ще
трае три години.

за допълнение Закона за градските общини
Членъ единственъ. Къмъ първата алинея на чл,
35 отъ Закова за градскитя общини, следъ думите:
„новиятъ съставъ прослужва толкова време, колкото
е останало на разтурения да служи", се прибавя сле
дугощето: „освенъ ако растурянето е станало презъ
годината, когато предлежи да ставатъ всеобщи град
ски общински избори, съгласно чл. 25 отъ настоящия

Брой 23.

Законъ и чл. 135 отъ Избирателния законъ, въ такъвъ случай редовенъ изборъ не се извършва и но
виятъ съставъ остава да служи презъ следующия
трпгодпшенъ периодъ."

за изменение Закона за съдоустройството отъ
19 Декемврий 1898 год.
I Чл. 141 отъ Закона за съдоустройството се
изменява така:
Отъ деня на обнародванието на настоящия законъ,
ставатъ несменяеми всички съдии, въ това число и
съдебните следователи, съ юридическо образувание,
които с ъ прослужили най-малко 15 години по съдеб
ното ведомство.
II чл. 142 отъ същия законъ се отменява.
III. Алинея първа отъ чл. 20в се изменява така:
Лицата които с ъ свършили правните науки до
1 януарий 1899 год., и ония, които макаръ и свър
шили по подиръ, но с ъ започнали изучването прав
ните науки преди тая дата, се освобождаватъ отъ
държавенъ изпитъ. Т е могатъ да бъдатъ назначени
за мирови съдии или членове на окръжни съдилища,
следъ като с ъ прослужили най-малко шесть месеца
като секретари, подсекретари или кандидати за съдеб
на длъжность.
IV. Чл. 209 се изменява така:
Въ случай, че нема достатъчно число лица еъ
юрюдическо образувание, могатъ въ продължение на
три години отъ влизането въ сила на настоящия 8аконъ да бъдатъ назначени ва мирови съдии и лица,
които с ъ занимавали длъжности по съдебното ведом
ство, като съдебни заседатели, членове на общите
съдилища, мирови съдии, секретари и подсекретари
въ окръжните и апелативните съдилища, въ Върховний Касационний С ъ д ъ и секретари на мирови съдит, а така също и лица, които с ъ адвокати или по
мощници на адвокати.
V Чл. 211 се изменява така:
Ако нема достатъчно число кандидати юристи
за нотариална длъжность (чл. 108), то въ продълже
ние на три години отъ влизането въ сила на насто
ящия законъ, могатъ да се назначаватъ за нотариу
си и лица, които с ъ навършили 26 годишни възрасть
и с ъ занимавали вече такава длъжность, или с ъ би
ли секретари на нотариусите, както и всички ония
лица, за които се говори въ чл. 209.
"VI Чл. 213 се изменява така:
Въ Продължение на три години отъ влизането
въ сила на наетоящия законъ, могатъ да б ъ д а т ъ на
значени 8а съдебни пристави и лица, които иматъ по
не третокласно образование и с ъ издържали предви
дения 8а съдебните пристави изпитъ, а така също
и тези, които с ъ бивали вече на такава длъжность,
или с ъ били секретари на нотариусите, както и всич
ките лица, ва които се говори въ чл. 209.

За-ко-Ехъ
за уничтожение прибавката къмъ чл. 172 отъ Закона за на
родното просвещ. и заменението й съ особенъ членъ.
Допълнението къмъ чл. 172 се изменяна въ новъ
членъ така:
Чл. 1. Всека учителка въ основните и средни
училища, щомъ се омъжи, престава да бъде учител
ка. Изключение се прави само аа вдовици и ва учи
телки въ селските училища, които еж омъжени за
учители и служатъ въ едно и също село съ м ъ ж е т е си.
Омъжените учителки, които с ъ сега на служба,
по никой начинъ не могатъ да служатъ повече отъ
15 години, следъ като се пенсиониратъДосегашна омъжена учителка,, веднажъ. уволне
на по дисциплинаренъ редъ (чл. 85), не може да се
назначи втори п ъ т ь ва такава.

