Година XIV.

Варна, Четвъртъкъ 7 Юний 1901 г.

Брой 7.

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСК И ВЕСТНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРИ ПЪТИ ВЪ МЕСЕЦА,
Обикновенно на 10, 20 и 30 числа.

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

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

Умоляватъ се всички редакции на вестниците
до които испращате вестника си, да испращатъ и
т е въ замена по единъ брой въ редакцията ни.
ОБЯВЛЕНИЕ
Кр4постний аклъ № 75 О1ъ 1899 година съмъ изгубилъ. Отъ когото се представи, където и да било, да
се счита за невалиденъ
Ахмедъ Биджанъ-

Обявление
Варненското женско образователно дружество „Саморазвитие" съобщава, че съ предписание № 6063 отъ
29 Май т. г. Министерството на Търговията и ЗемледЬлието му е разрешило да разиграе лотария отъ изра
ботените предмети въ издърженото отъ дружеството
професиовално училище „Мария Луиза" за увеличение
фонда на еж щото училище.
Председателка: С. Стоилова

Изводъ отъ решенията на Варненский Градско
Общинский Съветъ
(Продължение отъ брой 6-й).

58.—Да се позволи на Гарабетъ Ховасапиянъ отъ
гр. Варна, повереникъ на В. Ясаянъ да постели съ ци
ментови плочи трогуара пр*дъ новостроящото си здание въ
гр. Варна I уч. улица „Преславска" подъ название „Сите
—Варна" и то по образеца, който ще се даде отъ Техни
ческото Отделение при общината.
5».—Заявлението на Петръ Ааостолидисъ да се
остави безъ движение до окончателното разрешавание подигнатий вече въпросъ за тротуарит*.
60,—д а с е сключи единъ заемъ за сметка на об
щината въ размеръ на 140,000 лева зл. съ лихва отъ
8% отъ гдето се намери най износно, за време отъ деееть години, считанъ отъ деньтъ на екдючвание нужднигЬ

Писма, статии нари п всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна
За обявления се плаща за дума:
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книжа,- за която цЪль натоварва постоянното приежтетвие
на съвета, като срещу заема за гаранция да се даджтъ
сигурните общински доходи: 1) Прихода отъ дамгите,
който дава годишеяъ доходъ и е освободенъ отъ всеко
задължение
6459 лева
2) Прихода отъ интизапа
8286 „
3) Прихода отъ гората който е събранъ презъ
1899 година
12900 лева
4 Прихода отъ борсата събранъ презъ 1899
година
2043 лева
Всичко 29691 лева
II Да се помоли Г-нъ Варненский Окржжеяъ
Упрайитель за по скорошно го представянне настоящето
решение на Г-нъ Министра на Вжтрешните Работи за
утвърждението му.
61—Да се, освободи Атанасъ Димитровъ отъ плащание на общинската касса исканата сумма 200 лева за
горение варь презъ 1897 —1898 година, понеже по по
грешка е окладвано по каесовите книги въ повече отъ
200 лева.
62—Приема за редовно иехарченптв 26 лева за
погребението на Маркова.и която сумма да се прокара
за сметка на общинский бюджетъ за т. г.
63—Да се купятъ десетъ лупи (увелячителни стъкла)
за сметка на общината, суммата на които да се вземе
огъ § . . . на бюджета.
64—Да се отпусгне отъ § 12 на тъзгодишний бюджетъ
(ЮОО) хилядо лева помощъ за въздигание въ столицата
паметника на „Царя Освободитель".
65—Да се остави заявлението на Андонъ Тодоровъ,
съ което иска опрощавание на наложената му съ пос
тановление глоба отъ два лева, безъ последствие като
неоснователно, а да се събере отъ надлежний общински
чиновникъ
66—Заявлението на и. Геометра Господияъ Железковъ да се остави за сега безъ движение по бюджетни
причини, а се има предъ вндъ при разглежданяе наново
тъзъ годпшний бюджетъ
67—Молбата на Иванъ Иовчевъ отъ гр. Варна, съ
която иска да се отсрочи за дееетъ години исплащанието на дългътъ му къмъ общината, който възлиза но
907 лева Ь1 ст. проистекающъ отъ покупка общинско
место, да се остави безъ последствие.
68—МолбитЬ на Варненците Стоянъ Михаиловъ,
Атанасъ Отояновъ и Стефана Щерева, съ които искатъ
отсрочка за исплащание на дългътъ имъ къмъ общината,
да се оставятъ безъ последствие.
69—Молбите на Варненските търговци Парушъ
Георгиевъ C-ie съ които искътъ да се определи лихва
за пресрочено време по издадените имъ отъ общинското
бирничество платежни заповеди подъ М № 1226, 1227,
2-7, 288, 284 и 2037 на сумма 1499 лева и 42 ст.,
като неоснователни да се оставятъ безъ последствие,
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71—Да се отпустне една сумма отъ 150 лева за страни планина за 110 лева; 18) Нива ..Безаргянъ-Тар
заграждание гробътъ на покойнии М. Колони, . бпвшип ла^ отъ 20 уврата, при съседи: отъ дветв страни пжть
Варненский Градско Общински Кметъ. която да се взе и отъ третята притежателя за 400 лева; 1.9) Нива „Дургунъ-Тарла' отъ 100 уврата при съседи: отъ двете страни
ме отъ § 28 на текущий общински бюджетъ
72—Молбата на Сотира А. Паруптева, съ която мо нивите на Хасанъ и отъ другите страни пжть за 200 л.;
ли да й се заплати лихва на неисплатзната й до сега 20 Нива „Геренъ Тарла" отъ 30 уврата. пра съседи:
сумма, която общината и длъжи отъ наемъ на здание, да Мустафа, Хасанъ Ага, притежателя и пжть за 600 лева;
2;) Нива „Къшла-Алтж' отъ 100 уврата, при съседи:
се остави безъ последствие.
7 3 - Рапортътъ на Началника на Техническото От Юмеръ и отъ трите страни притежателя за 2000 лева;
деление подъ № 92/99 год. съ който моли да се купи 22) Нива „Чонжи" отъ 15 уврата, при съседи: Хасанъ
за общината единъ паренъ валякъ, да се остави безъ Ага и огъ трите страни планина за 300 лева: 23) Нива
„Каха-Тарла" отъ 15 уврата, при съседи: Хасанъ Ага,
последствие.
Юмеръ,
баиръ и пжть за 300 лева; 24) Нива „Чалж72—Молбата на Н. Таатжклж, сь която моли да се
1
•
А
ъ
'
отъ
5 уврата, при съседи: отъ четерите страни
отмени решението на общинскпй съветъ подъ Л1. 250
гора
за
100
лева; 25) Нива „Дюсъ-Чалж" отъ 5 уврата
1900 год да се остави безъ последствие, като неосно
при СЪСЕДИ: ОТЪ четирите страни чалжя за 100 лева; 26)
вателна.
Нива „Базергянъ-Тарла" отъ 10 уврата. при съседи: при
тежателя,
отъ двете страни Юмер& и пжть за 200 лева;
Съгласно предписанието на Министерството на На
•27)
Нива
„Метлели-Тепе" отъ 45 уврата, при съседи:
родното Просвещение подъ J\S 5487 отъ 30 Май т. г
отъ
четеритъ
страни гора за 900 лева; 28) Нива „Дюсъсе съобщава, че съ заповедъ А§ (И; 9 е постановено:
Чалж"
отъ
7*/г
уврата, при съседи: талжя, притежателя
I Утвръждаватъ се следните лица избрани на 11
и
отъ
двете
страни
сазлъкъ за 150 лева; 29, Нива „ИнФевруарий т. г. за членове на училищните настоятелства
джикьойската
граница"
отъ 44 уврата, при съседи: при
въ гр. Варна.
тежателя,
Хасанъ,
пжть
и чалжя за 880 лева: 30) Нива
а) На българските училища: Ст. Дервентскии Ата„Машели-Тепе'
отъ
80
уврата
при съседи: Хасанъ Вей
насъ Брусевъ, Венедикть Ноповъ и Ат. Вангеловъ ;
и
Хамамджи
Хасанъ
за
160»
лева;
31) Нива „Дюсъб) На гръцките: Димитръ Тракоглу, Ар. X. Нетровъ,
Чалж"
отъ
5
уврата,
при
съседи:
отъ
четирите страни
Д-ръ В. П. Нарасковъ, Ст. Д. Ставридисъ и Темистокли
гора
за
100
лева;
32J
Нива
„Дюсъ-Чалж"
отъ 5 уврата
Теофаносъ.
при
съседи:
отъ
четирите
страни
гора
за
100 лева 33)
в) На турските: Хюсню Налбантоглу, Халилъ ИсмаНива
„Дюсъ-Чалж"
отъ
4
уврата
при
съседаотъ чете
пловъ Каварнала, Мюнюръ Афузъ Еюбовъ, Хамдн Сюдерите
страни
гора
за
80
лева;
34)
Нива
„Коджа
Тарла1'
мановъ и Юмеръ Мурадовъ.;
г) На израилскигЬ: Леви Бони, Давидъ Аладжемъ, отъ 20 уврата, при съседи: отъ двете страни Юмеръ и
отъ другите Хасанъ за 500 лева: 35) Нива ;Дере-бой",
Яхнелъ Даниелъ, Маиръ Овадпя и Соломонъ Коенъ и
д) На арменските: Пилибосъ Халаджиянъ и Артюнъ отъ 5 уврата, при съседи .-чалълъкъ, .дере и Хюсеинъ,
за 00 лева: 36) Нива „Ясакта" отъ 10 уврата, при съ
Енгибарянъ
II Касира се изборя на Михранъ Искониянъ и Кир- седи: пжть, притежателя, Юмеръ и къшла за . 00 лева;
коръ Тосбжйкянъ избрани за училищна настоятели на 37) Нива „Дюсъ-Чалж" отъ 5 уврата, при съседи: отъ
ерменското училище, понеже не притежаватъ изискуемата четиретв страни чалълъкъ за 100 лева; 38) Нива „Султанъ-Отту" отъ 10 уврата, при съседи: Юмеръ, Хасанъ
се отъ закона възрасть.
Следните подъ редъ подгластници ще бжджтъ утвър и отъ двете страни гора за 20 > лева; 39) Нива „Адждени отъ Министерството допълнително вместо касираните. Тарла" отъ Ю уврата, при съседи Хасанъ Бей, ЮмеръА
и Хасанъ за 200 лева;. 40) Нива' Юнузъ Йолу-Чешме
отъ 10 уврата, при съседи: Мсмаилъ, Хасанъ Бей, ча
Издадени постановления за снабдявание съ крепостни лжя и пжть за 200 лева; 41 Нива „Метлели Тепе" отъ
150 уврата. при съседи: Риза и Хасанъ Беюви, отъ 2-гЬ
актове за притежаеми отъ турско време
страни
пжть и Хасанъ за 3000 лева; 42) Ливада Гинедвижимост
ранъ Чайръ" отъ 20 уврата, при съседи: притежателя
(Продължение отъ брой 6),
отъ двете страни й отъ другите две Мустафа за 400
6) Нива „Сая-Ардж" опъ 5 уврата. при съседи: отъ лева; 43) Ливада ,,Налбантъ-Чешме" отъ 20 уврата, при
четиретв страни чалълъкъ за 100 лева: 7) Нива „Сая- съседи: Хасанъ Ага, притежателя и пжть за 400 лева; 44)
Ардж" отъ 5 уврата, при съседи: отъ ДВЕТЕ страни ча Ливада Налбантъ Чаиръ" отъ 15 уврата, при съседи:
лълъкъ (гора), отъ едната страна река и самия врите пжть, гьоль Хасанъ и съзлъкъ за 300 лева; 45) Кория
жатель за 100 лева; 8) Нива „Дж-визли-Тарла" отъ 40 находяща се въ землището на с. Кадж-кьой отъ 600 увр.
уврата при съседи: отъ една страна анлжкъ, притежателя при съседи: „Ташъ йолу", _дере и притежателя за 300U
и отъ двете страни Юмеръ за 800 лева; 9) Нива. Bi лев.. (Постанов. № 14).
. .
харь-Тарла" отъ 20 уврата, при съседи: Хасанъ, праздно
Да се издаде на Варненските жители Емине и Хатче
мвсто и отъ двете страни планина за 400 лева; 10) Нива Хамамджи Хасанови удостоверение за снабдяванието имъ
„Кулгъ Тарла" отъ 30 уврата при съседи: ръка, пжть, съ крепостенъ актъ върху 1) Нива „Кьовъ Кенарж ' отъ
чалжя и нивите на Юмера, за 600 лева; 11) Нива „Чу- 300 уврата, при съседи: притежателката, ливада и бахча
куръ-Тарла" отъ 10 уврата, при съседи: отъ двете страни за 600 лева; 2) Нива „Тапи, йолу.бою" отъ 30 уврата,
нивата на Юмера, самия прптежатель и чалжя (гора), при съседи: Х.санъ Бей,. пжть и чалълъкъ за 600 лева:
за 20 i лава; l i ) Нива „Акче Агаглж Тарла4* отъ 5 увр. 3) Нива „Кору-алтж" отъ 12 уврата, при съседи:. Ха
при съседи : нивите на Хасанъ, Мусга, Хасанъ и планина санъ Бей, чаиръ и притежателите за 240 лева; 4) Нива
за 100 лева; 13) Нива „Куле-Тарла" отъ 25 уврата при „Муска Тарла" отъ 20 уврата при съседи: пжть и ча
съседи: Хасанъ Ага, огъ двете страни пжть и гора за лълъкъ за 400 лева; 5) Нива „Урганджа" отъ 25 увр
500 дева ; 14) Нива „Сарта-Тарла" отъ 5 уврата, при при съседи: Хасанъ Бей, пжть и чалълъкъ за 500 левасъседи: Мустафа Еф нди, Юмеръ и гора за 100 лева; 6i Нива „Урганожа" отъ 50 уврата, при съседа: река,'
15) Нива „Чукуръ -Тарла" отъ 15 уврата, при съседи: Хасанъ Бей и пжть за 100 лева; 7) Нива „Земликъ"
Хасанъ Ага, притежателя, дере и планина; 16) Нива „Адж- отъ 30 уврата, при съседи: Мустафа Ефенди и гора за
Тарла" отъ 60 уврата, при с ъ ^ д п : отъ трите страни
400 лева; 8) Нива „Съртъ-Тарла" отъ 15 уврата, при
ливади и притежателя за 1200 лева; 17) Нива „Карасъседи; Хасанъ-Бей, гора и чалълъкъ - за 400 лева; 9)
Ачъ-Тарла" отъ 5 уврата, при съседи: отъ четеритехъ
Нива „Баиръ-тарла" отъ 20 уврата, при съседа: Хасанъ
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Бей, градина на притежателите и пжть за 600 лева; 10)
Нива „Инджи-кьой-боюнда" отъ 200 уврата, при съседи:
Хасанъ Бей и притежателите за 400 лева ; 11) Нива
.Сърмачъ-тарла* отъ 15 уврата, при съседи: Хасанъ
Бей, чавръ и пжть за 300 лева; 12) Нива „Кара Ачъ"
отъ 40 уврата, при съседи: Хасанъ Бей, Юмеръ и река
за ?00 лева; 13) Нива „Коджа-Тарла" отъ 25 уврата,
при съседи: Хасанъ Бей, Исмаилъ и пжть за 500 лев?;
14) Нива „Коджа Тарла" отъ 1272 уврата, при съседи
Хасанъ Бей и пжть за 250 лева ; 15) 1.ива „Коджатарла» отъ 25 уврата, при съседи: Хасанъ Бей, Исмаилъ
и пжть за 500 дева; 16) Нива „Геря-С отъ 60 уврата,
при съседа: чаирь, Хасанъ Бей, и пжть за 1200 лева:
17) Нива „Муска-Тарла" отъ 25 уврата, при съседи:
чешма, гора и пжть за 600 лева; 18) Нива „Дургутъ*
отъ 50 уврата при съседи: Хасанъ Бей, Исмаилъ и пжть
за 1000 лева: 19) Нива „Чукуръ-тарла" отъ 35 уврата
при съседи: Юмеръ, Хасанъ Бей и чалълъкъ за 700 л.:
20) Нива „Чувуръ-Тарла" отъ 15 уврата, при съседи:
Хасанъ Бей и гора за 500 лева; 21) Нива „Коджа-тарла"
отъ 25 уврата, при съседи: притежаталите, Хасанъ Бей
и пжть за 500 дева; 22) Нива „Чешме-Еоню" отъ 29
уврата при съседи: чешма и отъ две се страни Хасанъ
Бей, Ибрямъ и пжть за 500 лева; 24) Нива „ЧешмеАркая" отъ 12^2 уврата, при съседи: чаиря на прите
жателите, Хасанъ Бей и Юмеръ за 250 лева: 25) Ли
вада (чаиръ) „Тарачки-чешме" отъ 60 уврата, при съ
седи: чаиря на Хасанъ Бей, чешмя и пжть за Г20О л.;
26) Градина до края на селото Кадж-кьой отъ 50 увр.
при съседи: Хасанъ Бей, отъ двете страни притежатежателигЪ и пжть за 2500 лева. 21) Ливада „Налбантъ"
01 ъ 15 уврата при съседи; Хасанъ Бей, Тахиръ, река
и блато за 450 лева. (постан. No. 14).

на гр Бърна, подъ Но. 923 при съседи; Д. Филактовъ,
А. Панковъ, А. Граматиди ъ улица; 2) х/з часть отъ
лозето въ местностьта „Сотпра отъ 2926 кв. м. всичкото,
при съседи: Ж. Саввовъ, Ф. Локмарозъ, X. Маноловъ,
11. Ивановъ и пжть. (Постановление Но. 20).
Да се издаде на Варненската жителка Неделя Ко-~
стова Попова, родена Иванова удостоверение за снабдя
ванието й съ крепостенъ актъ върху: 1) Лозе въ мест
ностьта „Сотира- отъ 2010 кв. метра, при съседи: Ф.
Георгиевъ, Д. Фотевъ, К Атанасовъ, М Дончевъ, гтжть
и М. Иванова за 300 кева; 2) Лозе въ сжщата местность,
отъ 798 кв. метра, при СЪСЕДИ: Т. Стефановъ, Щ. Шпшмановъ, пжть и общинско праздно место за 150 лева
(ностан. J\s 21)
Да се издаде на Варненската жителка Янула Д.
Георгияди удостоверение за снабдяванието й съ крепос
тенъ актъ върху една кжща въ I уч. на тр. Варна, подъ
JV2 522 при съседи; П. Велизаровъ Т Я. Мумджиевъ,
Д. Стефановъ, Г. Валсашовъ и улица „Богданова" за
2500 лева (постан. J)s 22)
(Следва)

въдомость
За чиглот) на и -клания добитъкъ въ Варненската
Гр. Обш. скотобпйна

за презъ месецъ Май 1901 год.
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Да се издаде на Варненския житель Киркоръ Су1
кязовЪ удостоверение за снабдяванието му съ крЬпогр Rapna, 1-й Юний 1901 год.
стенъ актъ върху една кжща въ гр. Варна, II участъкъ
М 769 при съседи: М. Муратиянъ, Ас. Мардиросова, М.
Степанова и улица „Витрасова" за 5000 лева. (Поста
новление J^S 15).
Да се издаде на Варненските жителки Кирияки и
Деепина Костадинови удостоверение за снабдяванието 1.мъ
съ крепостеяъ актъ върху едко лсзе въ местностьта
„Кованлъкъ" отъ 26884 [кв метра, при съседи: П. Д,
Карабатакъ, А. Костадинова, Н. Д. Провадилиевъ, С.
ЕФтени, чисти
Георгиевъ Д. Тиличевъ и пжть за 150 лева. (Постанов
ление Но. 16'.
хигиенични, бързозапалителаи и up. up.
Да се издаде на Варненската жителка Домна Андо
нова удостоверение за снабдяванието й съ крепостенъ
актъ върху единъ дюкенъ, находящъ се въ гр Варна,
Ш уч., Но. 745, при съседи: Ф Николовъ, К. Д Поликарпъ, Т. Станчевъ и пжть за 2000 лева. (Постанов
ление Но. 17).
в
Да се издаде на Варненский житель Андрей Нико
ловъ удостоверение за снабдяванието му съ крепостенъ
ея нродаватъ пъ ВАРНА,
актъ върху едно лозе, въ варненските лозя, местностьта
1
ерЬщо П-и Полицейския участъкъ
„Св. Никола ', състояще се отъ 1780 кв. метра, при съ
въ
седи: П. С. Фучиджиевъ, С. Ставрева, Н. Драгановъ и
М. Миховъ за 300 лева. (Постановление Н. 18).
ОЦЕТОСШ ДЮГШ
Да се издаде на варненската жителка Препия Геор
НА
гиева удостоверение. за снабдяванието й съ крепостенъ
актъ върху: 1) Една кжща въ гр. Варна, I у-къ М 367
и подъ вея дюг нь подъ Но 1308 при съседи: К Калвуреси, К Мекси, пжть, Я Календжиевъ и пжть за 5500
ПРОДАЖБА
дева; 2) Лозе въ местностьта „Вайларъ- отъ 5780 кв. м.
при съседа: П. Ивановъ, пжть и Евксиноградски лозя за
900 лева; 3) Лозе въ местностьта „Ачиларъ" отъ 3297
I ПАКЕТЪ ИМА 100 ПАРЧЕТА
кв. м , при съседи: Т Я. Мумджпевъ, Н Тодоровъ. на
следниците на Илия Ивановъ и Димитръ Мариновъ, за с ъ к о и т о щ е с и з а п а л и т е 100 П А Т И О Г Ъ Н Я
600 лева. (Постановление Но. 19).
Да се издаде на Варненската жителка Домни Полихронова удостоверение за снабдяванието й съ крепостенъ
актъ върху: 1) а /з ч а с т ь о т ъ половината кжща въ II уч.

ИСТИНСКИ

Подпалим заОгань
ПОДПАЛКЙ ЗАОГЪНЬ

Д-Р-Ь ц Черв@нъ*>И вановъ,

СТ. X. ДАНАШОВЪ
на Д Р Е Б Н О и Е Д Р О
i струва само 25 стотинки
Пазете ся отъ имитация.

Брой 7.

Варненския Общински! Вестннкъ
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1 х и л . надол-Ь
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900 { и 2 х и л . надолЪ
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и
835
3 хил. надолЬ]
95 ч. мед.
4 ч. кая
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1 на сто sa мед.
1)2 на ето з а к.
а цинкъ

тр.

гр.
12,902
6,450

2
2

75
50

25
17,500
10 10
10 50
15 (30

20 хилядни
1"
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* Вещества на 835 хилядни.

Съгласно закона отъ 27 май 1880 година, правото за резание монети въ България принадлежи исключително на дър
жавата. Въ тоя законъ съ предвидени всичките условия, на които
требва да отговарятъ нашите монети.
Нашата монетна система е подражание на Франнузската.
За монетна единица служи левътъ, конто както и Франкътъ,
тегли б гр. и съдържа 4 гр. 175 чисто сребро.
'J~- rife -lu •** •чкг' гЖ »i -'Г. ^ . ^ . -»- - ^ ,-^. . ^ л% .-Ji .^я .'1. .-i-, - ^ .*-. -*-•*-•. .
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Добъръ оцетъ ся добива само отъ добро вино.
ВИКЕНЪ ОЦЕТЪ НАТУРАЛЪ
Продажба

нае д р о и

д р е б н о

ЦГВНА:

Български сребърни монети, по настоящемъ въ обращение
има отъ : 5 лева, 2 лева, 1 левъ и половинъ левъ. Медни мо
нети има отъ: 10 стотинки, 5 стот. и 2 стот. Никелови монети
— : 20 стотинки, 10, 5 и 2'Л стотинки.
Освенъ горните монети има още и златни български мо
нети отъ 20 и 10 лева.
Въ предшедствующата таблица съ изброени всичките за
конни условия за нашите монети, както и различните имъ стой
ности и други любопитни сведения.
бъце вдравъ за винаги, бенггвнния Ви стомахъ? Упо
требявайте отъ натуралния оцетъ, който се продава
само въ горгь казанипт мгьста.
Купете си отъ продаваемия ни натураленъ виненъ
оцетъ, и го опитайте ьъ чорбица, гозба — манджа,
салата, сосъ, тараторецъ, шербети раохладителни, мустарда—горчица, туршии и пр. пр. и тогава ще се
уверите, че до сега не сте имали щастие (късметъ)
и случай, да чадете на вашия добьрь стомахъ добъръ
оцтпъ патуралъ

отъ 25 ст. нагоре 1 литръ (1 кило)

Купете си и ще се уверите Яжте добра храна,
употргьбгъвайпт моя Виненъ Оцтпъ за да имате най
въ къщата па винаря Хаджи Данаилъ Василевъ въ 11
голмюто богатство—Здравието.
уч. JN* 401 и въ дюгеня на Cm. Хаджи Данаилова на
гр. Варна
„Лбрямъ Капия" до Мъжката Гимназия „ФердиС;ь отлично почитание:
нандъ 1-й ул., би Септемврий Jw 19 въ гр. Варна
1—5.
С X. Данаиловъ
продава най добрия вгшенъ оцетъ патуралъ.
П. Г. употрвбители

на оцета' Искатели да Ви

Издава * Варненското Градско Общ. Управление

ffififffff J^ffffftf'fffff
Варна, Печатница на Хр. Н. Войниковъ.

ПА

СТНИКЪ
(Седма притурка)

Кратко изложение за работите
и положение на Варнен. Градско Общинско
Управление.
(Продължение отъ шестата притурка)

пари, требало още и други 2500 лева зл., които следвало
да ся платятъ и на друж. „Гирдапъ" още на 1 Януар.,
други толкова на 1 Юлий т. г. когато за погашение и
лихви други още 23000 л. та положението ся осложнявало,
защото НБмало никаква надежда да могатъ да ся събиратъ
до тогава толкова пари и да ся испълнятъ и тези задлъ
жения къмъ дружеството, което пмако право по кон
тракта и една неустойка отъ 40 хпл. л.
Огъ разглежданието на тая преписка и самия контрактъ ся констатира следующето:
Общин. управ. е сключило заемъ отъ друж. Гирдапъ
на сумма 150 хил. златнп л., при условия да плаща 10%
въ растояние на 15 год. начиная отъ 1 Юлий 900 г.
Договора е подписанъ на 4 Априлъ 1900 г..
По тоза договоръ ще гя издадатъ 2500 парчета
облигации отъ по 100 л. всека една и носящи 8%.
Всяка облигацивя ще нм. по 30 купони отъ по 4 л.
отрезвани всяки 6 месеца.
Общ. управление ще издаде и издало и други 30
записа на еаповедъ за исплащание некакви други допъл
нителни 2 % лихви, суммата, на които по приложената
особена таблица възли<а на 51000 лев. зл.
При подппсвание договара ся получени 60 хил. л. зл.,
а остатъка отъ 190 хил. на 1 Юлий 900 г. За обезпече
ние на първите еж издадени особени записи на заповЬдъ
до 1 Юлий до като ся издадатъ облигациите.,
При исплащанието на първите 60 хил. л. дружеството
ще задържи по 10% лихва до 1 Юлий и една друга
сумма огъ 4500 л. зл. за разноски по отпечатвание на
облигациите, компсиона, за събирание и пр.
За редовното исплашание на лихвите и амортпзаци
ята; общината отстжпва всецело на дружеството общин.
връхнини по чл. 86 п. 4 (по 2 5 % върху патентите и
10 0 /° върху другите даждия, които ще ся внаеятъ отъ
държавните бирници направо въ дружеството „Гирдапъ",
като предварително общин. управление ще снабди дружестввто съ документъ чрезъ финан. министерство, по ос
нование на който бирниците ще внаеятъ приходите въ Д-во.
Ако приходите се окажатъ недостатъчни, общината
е длъжна да плати остатъка въ единъ месецъ; ако ли по
некои законъ ся уничтожатъ, тя е длъжна въ растояние
на единъ месецъ да издействува указъ за залаганието на
други приходи. Ако общин. управление не непълни
горните задлъжения, дружеството има право да счита до
говора за унвчтоженъ срещу една неустойка отъ 40 хил.
лева и да събере и лихви и остатъка отъ заема по неопределенъ начинъ
Споредъ плана на амортизацията и лихвите, общи
ната ще плати за 15 година:
1) Амортизация
250,000 л. зл.
2) Лихви
204,000 л. зл.
3) По 30 записи по 2 %
51,000 д. Зд.
Всичко 505,000 л. зл.
До 1 Юлий т. г. ще плати:
5,000 л. зл.
1) За 2 записи
3,000 д, зл.
2) За погашение
2'\000 л. зл.
3) За лихви
А всичко 28,000 л. зд*

Какво е събрано п внесено отъ бирниците въ дружест
вото, неможе да се направи нуждната справка.
ХИТ
За електрическото осветление да ся направи справ
ка, даде поводъ една телеграмма отъ М-вото на Вжтрешните дела отъ 13/ХП подъ М 4787 до Окр. управите
ли, съобщена бързо въ общината на 14/Xj] съ J\S 14758.
Отъ преписката се установява следующето:
Още прЬзъ Октомврия 1900 г. общин. съветъ е билъ"
сезиранъ съ въпроса за електрическото осветление и като
намерилъ, че общината може да издържа и този расходъ
съ решение отъ З/Х/900 г. № 232, протоколъ М 29,
възложилъ търгътъ върху последния концесионеръ Божанъ
Д. Стояновь отъ Русее.
Испратено решението на утвърждение, Министерст
вото на Вжтр. дела съ писмо отъ 16/XГ/900 г. № 4389
до окржж. управитель, като възвръща тържнихЪ книжа,
казва;
„Като възвръщамъ представените отъ Васъ направо
Министру на общ. сгради и пр. книжа по производството
търга за отдавание на предприемачъ-концесионеръ елек
трическото осветление на гр. Варна съобщавамъ Ви. г. уп
равители), за надлежно распореждание, че съгласно закI лючението на комисията, назначена отъ г. Министра на
|общ. сгради да изучи и ся произнесе по тьрга, предпри|ятието може да ся възложи върху концесионера Стояновъ
J по цените, които той е далъ съ първата си оферта, но
като допълни тая оферта съ цената за електрическата
енергия като двигателна сила и като ся внесатъ въ поемните условия измененията и допълненията, указани въ
първата часть на протокола на комисията, преписъ огъ
който заедно съ настоящето Ви пепровождамъ". Приложенъ и единъ обширенъ преписъ отъ протокола. — Съ
получванието на книжата, кмета г. Ранковъ, съ писмо отъ
2/ХП/900 г. № 13777, съобщилъна Вожанъ Д. Стояновъ,
че търга билъ вече утвърдеиъ отъ Министерството и по
канва го да ся яви за сключванпе на контракта въ пред
видения срокъ. Предприемача съ заявление отъ ЗДП съ
общава, че приема търга съ ВСИЧКИГЬ изменения, напра
вени отъ технич. коммисияГ
***"**' ~*-4--^.^.Преди да се яви предприемача, последвала бърза
телеграмма охъ Минпстер. на Вжтр, дъла, съ дата ,8 Дек,
900 г. Но. 4675 до Окр. Управитель, въ допълнени^пгкГ
мото Ног 4398, съ която ся предлага да ся не сключ
ва никакъвъ контрактъ съ предприемача и искало теле
графически отговоръ за извършеното. Съобщена на кмет
ството телеграммата, кмега г. Ранковъ отговаря, че пред
приемачи билъ поканенъ вще на 2 Дек. да непълни задлъженията си въ предвидения срокъ и ако не устои,
ще испълни предписанието на Министерството подъ Но.
4675 и сжщевременпо ще конфискува залога му. Съ
друга бърза телеграмма отъ 13 Дек. Но 4787, Маннстер.
чрезъ Окр. Управитель, предлага, че безъ да ся гледа
какво ще прави предприемача, контрактъ не бива да ся
сключи до второ распореждание. — Тая телеграмма въ
преписъ е съобщено вь общината па 14 Дек. съ Но.
14768, върху която не е поставена никаква резолюция.
нито е съобщена официално на предприемача-концесподо предавание управлението.
U Л-Мва

