Година XIV.

Варна, Четвт>ртъкъ 31 Май 1901 г.

ИHCK

Бром 0.

ВЕСТНИК

мп
ИЗЛИЗА ТРИ КЪТ.. lib МТ>СКЦЛ.
Обикпзвенпо ва 10, 20 и 30 чпсда.

Писма, статии пари п всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна

Цена на вьотника за година е

За обявления се плдш.1 за дума:
На първа страница
3 стот
„ втора страница
2 я
1
„ трета и четвьрга страница

4 лева.
Отделенъ брой 10 ек

Умоляватъ се ВСИЧКИ градски управления въ
Княжеството, както и частните лица, до които се из
праща в. „Врненский Общински Вестникъ" и които
още не съ си заплатили абонамента на вестника за
м. 1900 година, да побързатъ и го внесжтъ въ едно
най скоро време, въ общинската касса.
Огъ Варненско Град. Общ. Управление.

предвидена въ бюджета и като представя нуждната
гаранция да му се допустне да встжпи въ длъжность.
Si) Да се назначи временно лице ввщо по счетовод
ството и финансови операции, което да се испрати на
иомощь на финансовин ннспекторь до окончателното свършвание на ревизията.
За тъзи цель да се назначи Варненица Иванъ Ив.
Поповъ който е вЬщь по тия рабоги, съ 8 лева дневно
възнаграждение за всеки единъ работен?, день.
39) Да ее отпустнатъ отъ Общинската Касса по - 2

Умоляватъ се всички редакции на вестниците лева 50 сг. на ВСЕКИ едннг отъ тпя пожарникари за да
до които испращаме вестника си, да испращатъ и си набавятъ само това облекло т. г. както стана и за
те въ замена по единъ брой въ редакцията ни.
миналата година (решение № 128 отъ 7 Юяий ИЮОгод.
ОБЯВЛЕНИЕ
Крепостния актъ М 75 О1ъ 1899 година съмъ пзгубилъ. Отъ когото се представи, където и да било, да
се счита за невалиденъ,

Ахмедъ Биджанъ.
Изводъ отъ решенията на Варненското Градско
Общинско Управление.
34 I) Уннчтожава се сключения договоръ между
бившето Кметство и Димитръ Кирановъ за назначаванието му бирникъ за три години.
2) Уволнява се още днесъ съций бирникъ Д. Кира
новъ и ВМБСТО него се определя п. Кмета Тодоръ Живковъ да испълнява временно тая длъжность до назнача
в а м е подходящо лице.
35) Да се назначи на вакантно место за Градскпй
Ияжинеръ Юрданъ Данчевъ съ заплата предвидена въ
бюджета.
36) По заявлението на Матеевъ В. Явашчиевъ, пред
приемачи по постройката на тротуарнте въ градътъ ре
ши: За да се вземе по тоя въпросъ какво годе решение
и се даде по нататъшенъ ходъ на предприятието, да се
помоли предварително Г-нъ Председателя на адвокатский
съветъ тукъ и заедно съ членовете на същип съветъ
да даджтъ мнение по него въ смисълъ да се продължа
ва ли работата по тоя търгъ или да се преустанови.
Да се упълномощи отъ страна на съвета Адвоката
Г. Ст. Дервенски да докладва на Адвокатский Съветъ
търженото д*ло и взетото по него решение да представи
въ едно отъ най близките заседания на Общинский
Съветъ,
37) Да се назначи за Обшински Бирникъ на вакантно
место Варненица Петръ М. Боговъ като отговоряющъ
напълно на изискуемите се по закона качества съ заплата

40) Да се даде отъ находящите на отхранвание въ
Общинското Управление подхвърлени деца на Варненски
те жители Димитръ Ивановъ и съпругата му Киряки
Димитрова детето именуемо Констандиня, следъ като те
испълнятъ всички формалности предваденп въ закона за
усиновяванието.
41, — Да се даде етъ находящите се на отхран
вание въ Общинското Управление подхвърлени деца на
Варненския житель Владимиръ В. Абаджиевъ детето иминуемо Дпмигръ, стледъ като той непълни всички фор
малности, предвидени въ закона за усиновяванието
42. — Да се' даде отъ находящите се на отхранва
ние въ Общинското Управление подхвърлени деца на
Варненските жителя Юрданъ Малджаевъ и жена му Сте
фана Малджпева детето именуемо Парашкева, следъ като
те испълнятъ всички формалности, предвидени въ закона
за усиновяванието.
45. -— Да се помоли предварително г. Мннистра на
Вътрешните Работи да разреши за ново преработвание
иа тъзгодишния общински бюджетъ, като невъзможенъ
да се приложи въ действие поради обстоятелството, из
ложено въ самия докладъ, който и да сз представи на
првгледвание, а до новоутвържденнею му Общината да
работи по бюджета за миналата година.
46. — Да се събира за напредъ такса за сметъ
отъ всички натоварени кола и добитъкъ, които влизатъ
въ градътъ — на първите по 20 ст., а на последните
по 5 ст. съ псключение ония ндящи отъ горада. правото
на които е продадено на предприемача Вр. М. Анкови.
Получената отъ тая такса сумма да се вписва въ
съответствующия § на бюджета.
Начина за събиранието на тая такса натоварва се
постоянното приежтетвие да направи потребното.
47. — Отъ 8 май 1901 год. до второ распореждание продаваемай се въ градътъ х.твбь да се изважда и
продава по оледующето тегло й цена:
I качество бе.тъ х.тЬбъ 800 грама 20 ст.
И
„
»
900
„
20 ст.
я
Ш
„
ЮОО „
20 ст.
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Натоварва г. Кметъ да издаде надлежна заповедь
за превежданието въ испълневне настоящето решение и
то още днесъ.
48. — Възлага се на постоянното пристжтствие съ
участието на Началника на Техническото Отделение при
Общината да направятъ сметка колко пари ще требва
да се похарчатъ за постиланпе на предметните улици и
то съ ломенъ камъкъ, която сметка да представятъ на
Съвета въ едно отъ най блиските заседания за взема
ни е нуждното решение.
4 9. — Да се натовари п-Кмета Георги Ноевъ, г. г
съветниците Д Траковъ, Джендо Георгиевъ и Началника
на Техническото Отделение при Общината, ВСИЧКИ съставляющн КОМИСИЯ да прегледатъ пжтьтъ отъ железнопжтната гара по крайморскля брегъ до приморската гра
дина и докладватъ чрезъ протоколъ въ едно отъ бли
ските заседания где именно ще требва да стане поправ
ката и колко пари ще требва да се похарчи за нея.
50. — Да заплати Хасанъ Бей Шюкрю Бееаъ по
20 лева на декаръ за взетото му общинско место при
„Топозовлу Чешиесп" всичко 100 лева, до като прибере
тъзгодишнитЬ посеви, следъ което да го освободи като
същевременно направи на истинското место и окопа,
51. — Вместо да се произвежда търгъ за доставка
на летно облекло за горската стража да имъ се отпустне
отъ общинската касса по 22 лева и 50 стот на всеки
единъ отъ тия стражари, за да си набавячъ сами това
облекло.
Суммата да отпустне отъ § 26-й на тъзъ годиш HUD
бюджетъ.
52. —• Да се удовлетворятъ тия отъ гражданите,
които ся представили вече утвърдени планове за постройки
И КОИТО еж влезни въ разноски като Стойно Ивановъ и
X. Стойчо Ивановъ, Нарненци, защото това е станало по
вече по вината на общината, а освеяъ тия, да не се поз
волява за напредъ, до тогава, до като не се испълнятъ
всички Формалности по закона за благоустройството
II. Натоварва г. Кмета да издаде нуждното обявле
ние, съ което да намомни на гражданите, че т!> еж
длъжни строго да се придържатъ въ предписанието на
чл. 5 отъ закона за благоустройството".
53. — Приема за основателно уволнението на бивший Общинскпй Инжинеръ М. Г. Флори отъ Председа
теля на бившата Общинска Тричленна Комисия, а пода
деното му заявление за възнаграждение, като неоснова
телно, остава безъ последствие.
54 — Да остане и за напредъ еегашнпй п-Аптекарь при Общинската Аптека—Айвазовъ, а заявлението
на Попова да остане безъ последствие.
55. — Натоварва постоянното приежтетвие да из
работи правплникъ за тайните простигутки, които въ едно
отъ най близките заседания да го докладва на удобренпе.
50. •— За напредъ транкарите въ градътъ ще циркулиратъ и спиратъ за мющерии само на следующите
места и улици: 1) Презъ улица „Цариградска" ще мияаватъ п спиратъ при „Търговското кафене-' на Стефнни;
2) Презъ улица ..Преславска" — ка „Мусаллата" и при
„Паметника"; 3) Огъ тамъ по улица „..протека" и ще
спиратъ до кжщата на Хараламбп Лефтеровъ; 4) Отъ
тамъ по улица „Сливница" до кръчмата на Никола Боевъ;
и 5) отъ тамъ презъ улица „Св. Кприлъ" ще спира до
кафенето на Александръ Гика
Спиранието на горните места ще трай не повече отъ
5 минути.
За тъзи цель натоварва се г. Кмета да издаде нуждната заповедь.
57. — Сключения контрактъ отъ бившето постоянно
приежтетвие на Варненский Общински Съветъ: К. Раякопъ, Р. Бояджпевъ и А. Д. Ирипряновъ съ предприе
мачите Матеевъ Cie Явашчпевъ за постилание на тро
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Втсгникъ

тоарвте съ циментови плочи по всичките уригулиранп
улици на гр Варна, носящъ дата 17 юлий 1900 год. да
се счита за незадължителенъ за общината,
II Издадените на сжщат* предприемачи записи на
заповедь срешу стонностьта на изработените отъ техъ
работи по това предприятие да се обезсилятъ като не
законно издадени.
HI. Ако предприемачите Матеевъ С ie Лвашчиевъ
заведатъ дело противъ Общината за некакви вреди и за
губи по това предприятие упълномощава г. Кмета или
преупълномощеното отъ него лице да защищава интере
сите на Общината.
IV. Да се иска разрешение отъ г. Министра на Вът
решните Дела за възбуждание на углавно преследвание
противъ бившето постоянно приежтетвие : Кмета К. Раяковъ и Помощниците: Рачо Бояджкевъ и А. Д. Ирипря
новъ, за гдето еж сключили контрактъ по това пред
приятие въ явна вреда на общината, а съ благоприятствие на предприемачите
V. За дно съ настоящето да се представи на Г-нъ
Министра на Вътрешните Дела и целото праизводство
съ особенна молба за утвържденя , следъ като се ислуша
заключението на особенна юристь-консултация ако се на
мира това за необходимо отъ сжщий Министръ.

(Следва),
Издадени постановления за снабдявание съ крепостни
актове за притежаеми отъ турско време
недвижимост
(Продължение отъ брой 5-й).

Да се издаде на Варненския житель Хасанъ Бей
Арифовъ удостоверение за сяабдяванието му сь крепосгенъ
актъ върху: 1 Нива „ТепеТарла' отъ 20 уврата, при
съседп: Юмеръ, Салия, притежатель и река за 400 л;
2) Нива „Ургаджи" отъ 25 уврата. при съседи: Хасанъ
Ага, отъ двете страни пжть и гора, за 500 л.; 3) Нива
„Юзунъ оту-ч !Ш.ме, отъ 2 ' уврата, при съседи отъ три
те страни гора и пжть зз. 400 л.; 4) Нива „Теке-Тарла
01ъ 10 уврата, при СЪСЕДИ: ОГЪ четирите страни планина
за 200; лв. 5) Нива „Мара-Тарла отъ 10 уврата, при съсе
ди: Молла Юмеръ, самия притежатель, планина и дере за
2' 0 л; 6) Нива ..Сая ардж" отъ 5 уврата и при съседи:
оть четирите страни чалъкъ за 100 лева; 7) Нива „СаяАрдж" отъ 5 уврати пра съседи: отъ двете страни чалъкъ,
ropai отъ едната страна река и самия притежатель за
100 лева; S) Нива „Дживизи-Тарла•• отъ 40 узрата при
СЪСЕДИ: отъ една страна анлъкь, притежателя и отъ две
те сграни Юмеръ за 800 лова: У, Нива „Вахаръ-Тарла
отъ 20 уврати при съседи: Хасанъ, праздно место п отъ
двете страни планина за 400 лева; 10) Нива „Кумъ-Тарла" отъ 30 уврата прп съседи, река, пжть, чалъкъ и ни
вата на Юмера за 600 лева;. 1) Нива „Чукуръ Тарла"
отъ 10 уврата при съседи: отъ дзетЬ страни нивата на
Юмера, самия притежатель и чалъкъ за 20 ) лева; 12)
Нива „Акче-Агага Тарла" отъ 5 уврата при съседи съ
нивите на Хасанъ Мустафз, пакъ Хасанъ и планина за
Km лева; 13У Нива „Куле-Тарл t" отъ 25 уврата при
съседи: нивата на Хасанъ Ага, отъ двете страни
пжть и гора за 500 лева : 14) Нива „ Сърма - Тарл а" отъ
5 уврати при съседи: нивите на Мустафа Ефенди, Юмеръ
и гора за 00 лева; 15) Нива „Чукуръ-Тарла отъ 15
уврата, при съседи : нивата на Хасанъ Ага, нивата на
притежателя, дере и планина за 300 лева; 16) Нива „Адж,
Тарла" отъ 60 уврати, при съседи: отъ трите страни
ливади и нивата на притежателя за 200 лева: 17; Нива
„ЬараАгачъ Тарла" отъ 5 уврати, при съседи: отъ четерте сграни планина за 100 лева: 18) Нива „БерергънъТарла- отъ 20 уврати при съсвдц •. отъ двете страни
пжть и отъ едната страна самия притежатель за 400 л •
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19) Нива „Дургунъ-Тарла" отъ 100 уврзта, при съседи:
отъ двете страни нивата на Хасанъ и отъ другите страни
пжть за 200 лева: 20) Нива „Триянъ-Тарла" отъ уврата
при съседи: Мустафа, Хасанъ Ага, самия притежатель и
пжть за 600 лева; 21) Нива „Кашла-Алтж" отъ 100 увр.
при съседи: Юмеръ и отъ трите страна притежателя за
200 лева; 22) Нива„Чонжи" отъ 15 уврата при съседи;
Хасанъ Ага и отъ трите страни планина за 300 лева;
23) Нива „Кахж-Тарла" отъ 15 уврата, при съседи: Ха
санъ Ага, Юмеръ, баиръ и пжть за 300 лева; 24) Нива
„Чалж-Ачъ" отъ 5 уврата, при съседи : отъ четеритехъ
страни гора за 100 лева; 25) Нива „Дюсъ-Чалж" отъ
5 уврата, при съседи: отъ четирите страни чалия за 100
лева; 26) Нива „Базаргянъ-Тарла" отъ 100 уврата, при
съседи: притежалеля, отъ двете страни Юмеръ и пжть,
за 200 лева; 27] Нива „Мешели-Тепе" 45 уврата, при
съседи: отъ четерите страни чалъкъ (гора) за 900 лева;
28) Нива „Дюсъ-Чатж" отъ 7^2 уврата нри съседи :
нива на притежателя и отъ двете страни сазлъкъ за 15о
лева; 2-'i Нива ,.Инджикъойска Граница" отъ 44 уврата
при съсели: притежателя, Хасанъ, пжть и чалжлжкъ за
800 лева; 30) Нива ,,Мешели-Тепе ' отъ 80 уврата при
съседи: нивите на Хасанъ Бей и на Хамамджи Хасанъ
оценена на 1600 лева; 31) Нива ,.Дюсъ Чалж" отъ 5
уврата, при съседи: отъ четирите страни чалълъкъ (гора)
за !00 лева; 32) Нива „Дюсъ Чалж" о-.ъ 5 уврата, при
съседи: отъ четирите страни чалълъкъ за 100 лев.; 33)
Нива „Дюсъ-Чалж" отъ 4 уврата, при СЪСЕДИ: отъ чете
рите страни чалълъкъ (гора) за 80 л; 3 .) Нива „КоджаТарла" отъ 20 уврата при съседи : отъ двете страни
Юмеръ и отъ другите две — Хасанъ за 400 лева; 35)
Нива „Дере Бой ' отъ 5 уврата, при. съседи: чалълъкъ,
дере и нивата на Хюсеинъ, за 100 лева; 36) Нива „Ясакта" отъ 10 уврата при съседи: пжть, притежателя,
нивата на БОмеръ и къшла за 200 лева; 37) Нива „Дюсъ
Чалж'' отъ 5 уврата при съседи : отъ четирите страни
чалълъкъ за 100 лева; 38) Нива „СултанъОтлу" отъ 10
уврата при съседи: Юмеръ, Хасанъ и отъ двете страни
гора за 200 лева; 39) Нива „Адж-Тарла" отъ Ю уврата
яри съседи: нивата на Хасанъ Бей. Юмеръ и Хасанъ за
'сОО левв; 40) Нива ^нузъ-Иолу-Чешме' 1 отъ 10 уврата
прп съседи: нивата на Исмаплъ, Хасанъ Бей и пжть за
200 лева; Нива „Мешелп-Тепе" отъ 150 уврата при съ
седи: нивите на Риза и Хасанъ Беюви, нивата на Ха
санъ и отъ двете страни пжть за 3000 лева; 42) Ливада
„Гиранъ-Чаиръ ' отъ 20 уврага, при съседи: нивите на
притежателя и на Мустафа, ливадата на притежателя и
нивата на Мустафа за 400 лева; .3) Ливада ,НалбантъЧешме" отъ 20 уврата, при съседи: Ливадата на Хасанъ
Ага, нивите на притежателя и пжть за 400 лева; 44) Ли
вада „Налбантъ-Чаиръ" отъ 15 уврата, при съседи: пжть,
гьоль, ливадата на Хасана и съзлъкъ за 300 дева; 45)
Кория, находяща се въ землището на село Кадж-кьой
отъ 600 уврата, при съседи: Ташъ йолу, дере и прите
жателя за 30000 лева. (Постанов. Но. 13).
Да се издаде на Варненските жители Емине и Хатче
Хамамджи Хасанови удостоверение за снабдяванието имъ
съ крепостенъ актъ върху: 1) Нива ,.Кьовъ Кенарж"
отъ 30 уврата. при съседи: притежателната, ливада и
бахча за 600 лева; 2) Нива „Куру-Алта' 1 отъ 12 уврата
при съседи: Хасанъ Бей, чаиръ и притежателите за 240
дева; 3) Нива „Ташъ-Иолу.Бою ' отъ 30 уврата, при съ
седи: Хасанъ Бей, пжть и чалълъкъ, за 600 леве; 4)
Нива „Муска Тарла" отъ 20 уврата при съседи : пжть
и чалълъкъ, 3 1 400 леза; 5) Нива „Урганджи" отъ 25
уврата при съседи: Хасанъ Бей, пжть и чалълъкъ, за j
.600 лева.
(Следва).

Стр.' 3

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИН УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
№ 614.
Варна, 25 Май 1901 год.
Вследствие окржжното предписание на Министер
ството на Вжтрешните Работи отъ 15 того подъ №. 3190,
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
интересующите се, че споредъ чл. 7 отъ измененията,
които еж направени въ митническите тарифи на Отоман
ската Империя и Българското Княжество, обнародвани
въ брой 266 на „Държавенъ Вестникъ* отъ 1900 год.,
произведенията, които има да се рзнасятъ за въ Турция,
за да бждатъ освободени тамъ отъ мито, требва без
друго да бжджтъ придружени огъ свидетелство за место
рождение, издадено отъ кмета на общината, отъ кадето
ироисхожда стоката, когато се касае за стоки, стойностьта
на които не надминава триста лева, за стоки, имекщя
стойносгь по голема отъ 303 лева, такивато свидетелства
ще се издаватъ огъ Околийскнй Началникъ или отъл
върховната административна власть на местопропехождението.

Кметъ: Р. Матеевъ
п. д. Секретарь: П. Атанасовъ
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 5879
гр. Варна, 22 Май 1901 година.
Вследствие приказа на Г-на Варненский Акцизенъ
Надзиратель отъ 13 того подъ М 12, Варненското Градско
Общинско Управление обявява на интересующите се, че
съгласно чл. чл. 38 и 48 отъ Закона за патента и акциза
върху питиетата, всеки, който презъ второто полугодие
на т. г. ще търгува съ тюгюнъ и питиета, д.тьженъ е
отъ 1-й Юний до 29 сжщий непременно да се снабди с ъ
нуждний за това патентъ, въ противенъ случай, несъобразившите се съ това, ще се нредаватъ на еждъ и имъ се
налагатъ глоби предвидени въ чл. 65 отъ Закона за
акциза и чл. 61 отъ Закона за тютюня.
Кметъ: Р. Матеевъ
и. д. Секретарь: П. Атанасовъ

ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩИН, УПРАВЛЕНИЕ
З А П О В - Б Д Ь
J\s 112
гр. Варна, 23 Априлий 1901 год.
Тъй като твърде малцина огъ Варненските Граж
дани, които пмдтъ слуги, еж се съобразили съ заповедьта
ми отъ 8 Мартъ т. г. подъ А5 39, а повечето отъ ТБХЪ

Брой 6.

Варненский Общинский Вестникъ

Стр. 4.

ПОДПАЛКИ IIОГЪНЬ

и до сега не еж снабдили слугите си съ задължителната
за тия последните, сиоредъ Чл 3. отъ „Правилника зазлугите въ Варна" книжка,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
Всеки Варненски Гражданинъ п Гражданка, конто
нматъ слуги или слугини, най кжено до 15 Юний т. г
да се явятъ въ Общинското Управление лично или чрезъ
свои човекъ, придружени отъ слугата за да се снабдятъ
съ надлежната книжка
Ония отъ Господарите на слуги, които не се съобра
зятъ до срока съ тая ми заповедь, ще се наказватъ съ
глоба до 50 лева съгласно Чл. 23 отъ правилника и Чл.
.72 отъ закона за Градските общиниИзпълнението на тая ми заповедь възлагамъ на
Упастковите агенти, Санитарните пристави и Администратпвно-полпцейскпте власти.
Кметъ: Р. Матеевъ

ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩИП. УПРАВЛЕНИЕ
З А П О В Ъ Д Ь
Л? 108

д-р-ь Н- Червенъ^!

*bi

ея нродаватъ въ ВАРНА,
срЪщо 1Ги Полицейския участъкъ
ОЦЕШСШ ДЮГЕНЬ .
НА

ст. X. ДАНАИЛОВА.
ПРОДАЖБА

на Д Р Е Б Н О и Е Д Р О

i ПАКЕТЪ ИМА IOO ПАРЧЕТА

с ъ к о и т о щ е с и з а п а л и т е 100 п ж т и о г ъ н я

\ струва сано 25 стотинки
Пазете ся отъ имитация.

гр. Варна, 22 Май 1901 година
Въ допълнение на заповедьта ми отъ 19 Априлъ н.
т. подъ № Y3 и отъ сведенията, които управлението ми
лма, се установява, че почти по-вечето отъ кафеджиите,
кржчмаригЬ, бакалите и др. които изнасятъ и. постовятъ
лредъ заведенията си столове, маеси и разни други
стоки, и до сега не съ снабдени съ нуждните за тъзи
згвль позволителни, възъ основание чл. 64 отъ закона за
Градските Общини,

0 Ц i •Т Ъ
Добъръ оцетъ ся добива само отъ добро вино.
ВИКЕНЪ ОЦЕТЪ

Продажба

НАТУРАЛЪ

на е д р о

и

д р е б н о

HISHA:

г

•f

и
г

о\

ЗАПОВеДВАМЪ:

1) Всички граждани, които еж изнесли предъ заве<A' донията си маеси, столове и разни други стоки, въ раз
стоявие на 10 деня отъ днесь да се снабдятъ съ нуждннт/Ь
за горнятата пель позволителни. Сл*дъ истичанието на
торнии срокъ ще се направи ревизия и които отъ кръчмарите. кафеджиите, бакалите и др. се окажатъ безъ
вуждните позволителни, ще имъ се съставятъ актове и
ще се наказватъ съ глоба 50 лева, съгласно чл. 72 отъ
закона за Градските Общини.
2) Изпълнението на настоящата ми заповедь възлагамъ
на финансовите, участъкови^ и санитарните агенти и
на полицейските власти.

Еметъ: Р. Матеевъ

ИСТИНСКИ

Подпалки заОгань
Ефтени, чисти.
хигиенични, бързозапалителни и пр. пр.
Издава Варненското Врадско Общ. Управление

<

отъ 25 ст. нагоре 1 литръ (1 кмо)

въ къщата па винаря Хаджи Данаилъ Василевъ въ 11
уч. J» 401 и въ дюгеня на Ст, Хаджи Данаилова на
„Ибрямъ Капия"
до Мъжката Гимназия
„Ферди-нандъ 1->и ул., 6-и Септемврий ,№ 19 въ гр. Варна
продава най добрия вгшенъ оцетъ натуралъ.
П. Г. у потребители на оцета! Искатели да Ви
бъде здравъ за винаги, безценния Ви стомахъ? Упо
требявайте отъ натуралния оцетъ, който се продава
.само въ горгь казанитп мгьста.
Купете си отъ продаваемия HU штураленЪ виненЪ
оцетъ, и го опитайте ьъ чорбица, гозба — манджа,
салата, соеъ, тараторецъ, шербети раехладителни, мустарда—горчица, туршии и пр. пр. и тогава ще се
уверите, че до сега не сте имали щастие (късметъ)
и случай, да дадете на вашия добъръ стомахъ добърЬ
оцгьтъ натуралъ
Купете Cll U ще се уверите Я ж т е добра храна,
употрпбтайпт моя Виненъ Оцшпъ за да имате най
голпмото богатство—Здравието.
гр. Варна
1—5.

Съ отлично почитание:

С. X. Данаиловъ
Варна, Печатница на Хр. Н- ВоАниковъ.

нд

ВЬСТНИКЪ
(Шеста притурка)
Кратко изложение за работптЬ
п положението на Варпен. Градско Общинско
Управление.
(Продадгжекле отъ петата притурка),

две пмсма отъ 27/1 М 448 и 31/1 М 489, както следва:
Телефония постъ е заппсанъ на името на г. К. Ранковъ,
откритъ на 1/.Ч 19 () г. „Домъ Коста Ранковъ" Между
градски телефонни разговори отъ дома на г. Ранковъ се
водени отъ 19/XI до 14/1 1У01 г. включително за 132 л.
50 ст. и на 15 сжщий месецъ за 4 л. 50 ст, а всичко
за 136 л. Расписките се издадени на негово име. А отъ
общ. постъ за същото време е израсходвано 519. 20 сг.
Съ писмо отъ 18/1 N
. « 6в9 е писано на г. Ранкова да
повърне на общината предплатения абонаментъ за поста
въ дома му, отъ I/X 1900 до 1">/1 1901 г. въ размеръ
на 73 л. 33 ст., но още не е внесенъ

X.
За адвокатско възнаграждение. Окржж. Управптелъ
съ едно писмо отъ 20/1 1901. № 629 като повръща въ
общ. управление решението на съвета отъ 18 Декем.
1900 г. подъ J¥s 273, протоколъ М. 3 ;, пита:
Какви еж тези усилвания на §. §. по бюджетя, като
обръща особенно внимание по усидванпето § за еждебните разноски въ разм4ръ съ още отъ 8000 лева.
Отъ изучвание на преписката ся установи, че кмета
е внеслъ предложение отъ съвета за усилвание следующите параграфи отъ запасния фондъ за 1900 г , по който
суммата възлиза на 33,236 лева, а именно:
§ П.
Канцеларски разноски съ. . . . 5000 д.
§ Ш.
Отопление и осветление съ . . . 2600 л.
§ IV.
Исплащанп . общински дългове . . 3000 л.
§ V.
Наемъ на здания съ
2000 л.
§ VHI. Поддържание библиотека . . . . Ю00 л.
§ XVTI. За уничтожени меса
2000 л.
- § XIX. За съдебни разноски
8000 л.
§ XX. За възвръщание неправилно съб
рани сумми
. . . 2 00 л.
А всичко 25000 л.
Съвета съ решението си отъ 18/ХП № 27<5, прот
М 33, постановидъ да се усилятъ казаните параграфи,
и, пратено на утвърждение, постоянната комисия сложил?,
резолюция съ подписи, че ся съгласява съ иоканието като
законно, нъ председателя - окр. управитель — преди да
подпише, направи горнето запитвание.
Никакви сметки за да ся дължатъ на некоп адвокати
векакви сумми не ся намериха, напротивь отъ бирниче
ството се извлекоха следующите сведения.
Презъ 1899 год. еж платени на:
1) Д ръ Вачовъ - Русее
150,— л
2) На В. Папанчевъ
445.— л.
3) На Л-ръ Стояновъ .
315-Ю л.
4) На Петръ Драгулевъ
87567 л
5; Па Самарджяевъ . . . • • • •
35-— л
6) На. Перединговъ . . . . • • • •
2429 5 лI) На Д-ръ Ранковъ . . . • • • •
^'ЪО л>
8j На Пай, Дюлгеровъ . . . . . . 2 8 0 - - л.
А всичко 2387 32 л.»
f А презъ 1900 г. до 5Д/901 г . както сл*двв:
1) На Д-ръ Ранковъ
382 РЮ -.
\ п\ F a Пепвиингпвт
3484 20 д,

.
I
\
I
i

3)
4)
5)
6)
7)
;
( 8)
I 9)

На
На
На
На
На
На
На

Н. Драгулевъ
835-70 л.
Пенчевъ въ Русее
216 65 л.
Вълкановъ
127-50 л.
Панапотовъ въ Русее . . . .
250. - л.
Самарджиевъ
75.— л.
Д-ръ Стояновъ . . , , . - .
1231 40 л
Янтовскп
146-95 л.
А всичко 10188-50 л.
Коммисията ве е отговорила още на запитванизто,
до като не изучи въпроса тщателяо

XI

Възнаграждението дадено на г. г. П. Ранковъ и Пе
релинговъ по 1655 л. за завеждание процессъ за 50 хил.
кв. метра противъ Военното Министерство, създаде прпчинат i sa изучвание на тоя въпросъ п ся указа стЬдующето:
Още презъ 1894 год. се била завела дълга препис
ка между общин. управление, отъ една страна,—и Воен
ното министерство и Министерството на Вътрешните
дела отъ друга за отстжпвание место за построявание
на сегашните казарми. Общинското управление най-после
съ решение отъ 23 Юний 95 г. JVJ 204 е отстжпило 50
хиляди кв. метра въ мерата кьмъ сегашната болница и
то въ замена на местото, находеше се въ Алп бей табия.
Това решение обаче не било утвърдено, защото Военното
Министерство не се съгласило за отстжпвание местата
въ Али-бей табия, защото били въ укрепление. И ако
могли даже да ся отчуждятъ, имало за това спецпаленъ
законъ, но за да ся отстжпятъ, требвало закона да ся
отмени.
Предъ видъ на това, общин. управление държало
протоколъ на 31 Автустъ 90 г. и съ решение подъ Но.
317 Съвета постановплъ да ся отстъпи местото срещу
парично възнаграждение. Нспратено решението на ут
върждение, Министер. на Вжтр. Дела внесю го въ воен.
министерско, но то пакъ не ся съгласило да приеме ме
стото срещу вьзнаграждение, защого било мера и немогло да плаща за такава, и като го повръща казва, че то
ще чака решението на надлежното съдилище.
Въпроса пакъ билъ внесенъ на разпскванпе отъ съ
вета на 4 Ноем. 95 г,, който съ решение Во. 423 удобрилъ
определената цена по 5 л: за всеки кв. м. и натоварплъ постоянния съставъ да изпека по установений редъ
стойностьта отъ военното министерство. Това решение,
испратено на Окр. Управитель за утвърждение, той сь
писмо отъ 20 Дек. 95 г подъ Но. 11500 отговорнлъ, че
го удобрява.
а
О Ь д ъ това се е водила преписка за пръхвърляние
тая сумма срещу дългътъ на Военното министерство за
цитадела на сумма 146,197 л. 87 ст,, но като не ся е
съгласило казаното министерство, преписката е останала
въ туй положение до 20 Д.П/900 г., когато кмета г. Ран
ковъ, съ писмо отъ съща дата, подъ J6 14794 пиши Е а Г
г г: П. Ранковъ и Серелинговъ да заведатъ процесеа и
придружава писмото си съ платежните заповеди отъ ['
30/XLI/900 г. подъ. Л? 1375 и 1376 за по 1655 лева, ис
тегленп на 10/1/У01 г.
XII
По/заема съ дружеството „Гирдапъ", отъ 250. хилядй§
лева зл. Отъ едно уешо съобщение на бирника и счетоводиЦ
теля се узна £че по край другите належащи нужди отж

(Следва) fjL

