Година XIV.

Варна, Вторник^ 10 Юний 1901 г.

Брой 10

5
ИЗЛИЗА ТРИ ШН-ВЪ МВДЦА/
Обикновенно на 10, 20 н 30 числа.

Писма, статии пари и всичко що ь за
вестника се праща до Градско-Общинекото
Управление ви Варна

Цена ан вестника за годниз е

За обявления се плаща за дума:
На първа страница .
. . .
3 стот
я втора страница
2 „
трета
и
четвърта
страсици
.
1 „
я

4 лева.
Отделенъ брой 10 ст.

На 29-й Юний при поср*щанието на Н. Имп. ВиКоличеството на свободните ваканции е само 80.
сочество Александрь Михаиловичъ, между църквата и
На 25 Юлий ще се събщи на всички кандидати
местото на парада се изгуби единъ златенъ монограмъ приети ли еж или не.
„М. Л." съ Пармска корона, подаренъ отъ покойната
Записванието за старите ученици се прекратява на
Княгиня.
25 Августъ въ 12 часа. Всички стари ученици изъ гр.
Умолява се онзи, който го намери, да го донесе въ Свищовъ се прегласяватъ да се запншатъ до 15 Агустъ:
Общинскоио Управление^ гдЬто ще получи приличното
Училищната такса се внася при записванието. Не
възнаграждение.
внеслите таксата до 25 Августъ не се приематъ Срокътъ
за внасяние таксата огь новоприетите е 15 Августъ.
Умоляватъ се всички градски управления въ
Княжеството, както и частните лица, до които се из
праща в. „Варненский Общинский Вестникъ" и които
«ще не еж се заплатили абонамента на вестника за
м. I9OO година, да побързатъ и го внеежтъ въ едно
май скоро време, въ общинската каеса.

Огъ Варннеско Грдско Общ. Управление.
Умоляватъ се всички редакции на вестниците
до които испращаме вестника си, да испращатъ и
т е въ замена по единъ брой въ редакцията ни.
ОТЪ

ДИРЕКЦИЯТА НА ДЪРЖАВНОТО

ТЪРГОВСКО

УЧИЛИЩЕ

въсвищовъ.
ОБЯВЛЕНИЕ
М 402
Съгласно разпорвжданието на Г. Министра на Тър
говията и Земледелието отъ 15 Май т. г. подъ № 7718.
Съобщава се на всички желающи да постжпатъ въ Тър
говското училище:
1) Ч.о учебната година 1901/902 започва на 1-ий
Септемврнй.
2) Иоправителвите изпити за пропадналите ученици
презъ учеб. година 1 00/901 ще захванатъ непременно
иа 25 Августъ и ще се свършатъ 27 на същий въ 6
часътъ вечерьта.
3) Записванието на кандидатите ще захване отъ 1
Юлвй и ще се свърши на 15 Юлий т. г.
Записванието на кандидатите става: чреьъ подавание
обгербовано прошение отъ родителите или настойниците.
При прошението требва да бжджтъ приложени:
а) Метрическо свидетелство.
б) Оргиналътъ на трикласното свидетелство й заверевъ иреписъ отъ него.
в) Медицинско свидетелство.
г) Призивно Свидетелство.
д) Обозначение на лицето, което ще се грижи като
вастойникъ за детето презъ всичкото време на .обучеяветЬ'му въ училището.
4) Като кандидати ще се приематъ само тези деца
които не еж по-стари отъ 16—17 години.
Отъ кандидатите ще се приематъ за ученици само
-ези. които вматъ най добри' свидетелства.

ДИРЕКЦИЯТА.

Изводъ отъ решенията на Варненский Град.
Общинский Съветъ.
(Продължение отъ брой 7-пй).

75.—Да се отстжпи на Варненската Католическа Ми
сия градско общинското место, състоя ще се оть 3000
кв м, находяще се въ IV* уч. съ граници: старата мел
ница, аселезарницата, улица „22 линия" и праздно градско
место съ лице 60 погонни метра съ улица „22 линия".
Предметното место да се счита дадено въ замена на
онова, отстжпено на сжщата мисия съ решение Л2 115
1900 год. и утвърдено съ Височайши Указъ JVs 169 отъ
с. г. и за сжщата целъ.
При вземазието на настоящето решение съветни
ците Джендо Георгиевъ и Ив. Стояновъ останаха при
особенно мнение: — да се даде на казанната мисия друго
место именно онова, находяще се отъ лево на старата
болница задъ же.тЬзарната работилница около 100 погонни
метра; а п.-Кмета В. Загоровъ е на слЬдующето особенно
мнение: -- Предложвхъ въ Съвета да се отложи край
ното решение на въпросътъ до като се всестранно изучи
и се добие едно всеобщо съгласие за отстжпваиието на
едното или другото отъ въпросните две места. Не стана
това и азъ се въздържахъ отъ да гласувамъ.
76.—Да се заплати оть общинската каса за отчуж
дените по I канала лозя на стопаните имъ: Т. Кулхави,
Отавра Недева, Александръ Миколовъ, X. Такоръ Месропякъ, Арнаудъ Мехмеда Бекировъ и Мария Куршумджиева безъ разлика по 300 лева на декарь вместо по
250 лева, както се е произнесла комисията, което о найсправедливото, а заявленията на Мехмедъ Бекировъ и
Ставра Недева, като неоснователни оставя безъ послед
ствие.
.
77.—Удобрява оценката на комисията по 05 ст. ки
лограма на купеното огь Савва Марковъ 8350 килогр.
сено за общинскше коне и разрешава да се исплати по
толкова стотинки"4ja килограма или всичко 427 л. 50 ст.,
която сума да се вземе отъ § . . на бюджета.
78.—Да се исплати сумата 103 лева 15 ст. отъ'§
6"-й на тъзгодишния бюджетъ, като редовно израсходваяа.
79.—Отменява решението на съвета подъ № 152

1900 год, tto отношение продажбата само на^изработенитЬ статуи й др. такива предмети, а забранява за въ
бжджще изработванйето на такива въ сжщвгЬ м*ста> осв*нъ въ тия, гдето ще определи постоянното присжтствие.
90.— Натоварва постоянното присжтствие на съвета
да изучи Добр*, както ивните на брашната тукъ й въ
Цариград ь, така и за нарка на хлеба, сл*дъ което да
докладва въ едно отъ блискнгЬ му заседания за*вземание
на окончателно решение.
81.—По заявлението на варненица Дурмутъ Салисвъ,
за да не се продължава тоя въпросъ. натоварва постоян
ното присжтствие да влвзи въ споразумение съ когото
требва и по единъ доброволенъ начивъ постъпки за уравняванвето му.
82.—Да'се доставятъ показаните въ тия два спи
съка медикаменти отъ странство, чрезъ посредството на
комвсиоверъ.
83,—Да се купи единъ стерилизаторъ за градските
амбулатории като необходнмъ.
Сумата за него да се отпустне отъ § 9 на бюджета
84.— Да се заплати на Никола Валсамовъ и следуемата се търговска лихва на сумата 6877 лева 24 стот.
по платежна заповедь J\S 556/900 год. за време отъ 15
Августъ с. г. до окончателното изплащанне.
85.—Натоварва постоянното присдтствие на Съвета
още съ вземание на настоящето решение на съвета да
разпореди за събирание по доброволенъ начинъ отъ лозарите минимумъ 1 / 3 падарско нраво за т. г. и съ събра
ната сума да се йзплатятъ пропорционално ислуженигЬ
заплати на падарите, събиранието на които суми да стане
по начинъ какъвто намери за добре сжщото присжтствие
съвместно съ Бнрничеството.
П. За напредъ събираната за тая цель сума да се
внася въ общинската каса или въ други финансиални
учреждения като Българската Народна Валва или Земле-делческата Каса, коятО да се не харчи за друга цель, освенъ за заплатите на общинските лозарски надари
Ш. За напредъ Общинското Управление да има предъ
видъ решението J\£ 4 по 1 й протоколъ на сжщпй комотетъ при назначаванието на старши и младши лоз реки
падари.
87 —Разрешава на касапите въ гр. Варна да колятъ въ скотобойната добитъкъ презъ целия день въ ДБЛ
вичните и праздничните днй и то само поезъ летния се
Хонъ именно отъ Гергьовденъ до Димптровдень, а пръзь зим
ния сезонъ пакь само отъ 6 до 12 часа пр. об*дъ
88.—Натоварва постоянното присжтствие да направи
Шосето на улица „Фердинандъ" по стопански начинъ и
то само крайно развалените места, а не споредъ пред
ставената сметка. За сумата която ще се израсходва за
тая поправка ла се докладна въ съвета за удобрение.
Съветниците Джендо Георгиевъ и М. (укязовъ искатъ
да стане чрезъ търгъ.
89 — I . Пакъ да се моли настоятелно г. министра
на Финансиите да разреши тоя въпросъ по администратййенъ редъ, понеже както ще се убеди и топ отъ са
мата Преписка, че незаконно е отдадена градската об.пдййска мера „Орта-Чаирз" йа предприемача на дърЖавнотО влато П. Яйевъ.
II. Ако това г. министра намери за невъзможно- то
Да благоволи и внесе въпроса за разрешение Но законодателенъ р дъ въ сегашната сесия на XI извънредно На
j одно. Събрание.
Ш, ДО разрешаванието на въпроса най убедително
да се моли г-въ Министра, да за поведа на Варнеяский
Окр, Управитель да отмени временно поне т»я админи
стративна наредба, дадена отъ страна на г. Нарненекий
Финансовт* Началййкъ, и се заповеда на предприемача
на казаното блато П Яневъ да не прави пречки_ на Вар-йбйекит* граждани при пущацие добитъка си н» паша
въ единственната отъ незапаметни времена Варненска'
Общинска мера „Орта-Чаиръ".

•IV Щлата, по тоя въпросъ-, преписка да се испратв
на г * ъ Министра и след* к*ато се прегледа да се ц0.
върне въ Ьбщинсктто Упрайдевне завд** съ взетото отъ
негова страна по тоя въпросъ решение.
90.—Удобрява сключений контрактъ отъ 30 Августь
1900 год. между Агопъ Киркоровъ и постоянното приежтетвие по доставката яа плочиците -номерации и раз
решава да со исплати отъ общинската каса сумата за
техь, крито еж вече доставени и приети тгато отговоряющи йа поемнит*. условия.
2.—Да се издаде отъ Бирпчеството платежна за
поведь на сума 452 лева и се исплати на Шерифъ Еф.
Мустафовъ за-отчужденото му. презъ 189 6* год. 5G 50 кв.
метра место, сметнато по 8 л. кв. м., находище се въ
Ш уч., подъ J$386 за' урегояирвание улицата •• Катшглийска" ит то по възможность по скоро.
93. Удобрява предстабента аранппя на сума 22
хил. лева отъ П. М. Богоевъ за длъжностьта, кояго заема
като общински Г.ирникъ, а за разннцата отъ 80G6 лева
разрешава да представи лична, съгласно чл. 11 отъ за
кона за гаранциите на чиновниците.
94 За напредъ нарка на хлеба се определя така:
I, II и Ш качество единъ хлебъ по 1000 грама Произ
волна цена.
Натоварва постоянното присжтствие да издаде съответствующата заповедь, като отмени оная издадена възъ
основание решението Afs 47/901 гол. на съвета:
95.—I. Натоварйа постоянното присжтствие да про
изведе търгъ и отдаде на предпри мачь направата дрехи
на нощната стража по образеца както следва; 40 ката
дрехи за младшите стражари,, единъ за началника* ймъ
и единъ за неговия помощнйкъ.
II. Станалия въ случая търгъ да се внесе въ съвета
за удобрение.
Ш Сумата за тъзи цвль да се вз ме отъ § 26 яа
т. г. бюджетъ
96.—Удобоява произведения на 28 и 29 Май т. г.
търгъ за одаванието подъ наемъ общинската барака-кафене въ Ш уч. на гр. Варна, мъжду желе.чнопжтната
станция и гадното влагалище и възлага тая барака върху
1'пиро Илиевъ .!а предложената отъ него за една година
отъ 1 Юлий т г до 1 ГОлиЙ 1902 г. сума 155 лева.
97.—Удобрява произведений на 7 и 3 Юний т. год.
търгъ за направата на две еднакви ями въ публичните
домове хо елъ „Балчикъ" и „Плввенъ", паходящи се въ
Ш уч., улипа „Ч.рвнна", съгласно приготвеннгв за тъзи"
цель отъ техническото отделение сметка пормни условия
и планъ и вьзлага тая работа да направи варненица Г»
Станковъ за 676 лева и 32 стот..
98.—Да се прехвърли купеното отъ Антонъ Новак*
и Стойко Атанасовъ общинско место подъ М 15 задъ
, Али В. п-Табия" па гр Варна на първия и се снабди
съ крепос«енъ актъ.
99. За предиазвачие отъ наводнение расиоложенигв
въ улица „Драгоманъ" кжщя и за избътвание отъ всекнкки вреди и загуби, причинени отъ наводнение, да се
о.пу..гне огь общинека.а каса 230 л., която сума да се
похарчи но сгоин^кч шчийъ за поправка на улйцага.
100.—Да се отпустне отъ общинската каса сто
хева на името н наем^тетя на общччеката барака въ 1
уч. Никола НеЙковъ и се употребятъ за поправка на fo*
раката. Да не се в<ема наемъ отъ Нейкова за 1? ЛЩ
понеже вместо да му се пр-вдаде споредъ условййта на
Т(?1,,ИЙ J Г ' п р * д а д е н а МУ е « и » нй Ife слпхйЙ.
101. —Натоварва посгОянното присжтствие да назначи
комисия, която да инмери колко метра пространство
лзаджиян-ь Р ископалъ и насипалъ улица „Пи|,отсйа в
следъ к а т„ с„ констатира чоъ^ъ мотийирайъ прОтоколт>
Да се издаде (.кончателна ситуация и плати осгайадат»
недоша.ена-по това предприятие сумата отъ 335 лев»
*v ст. дм се поправи вмъкналата се неволни греш(йгвт>
решението на съвета подъ М 184 отъ 21 Септемврвв

ВарненскаацОбвдвнсквй; Веетннкъ
д«» ие чете,
ле 1б39-69>е Ж. метра, а не левове,сметното 50 стот.
на кв. метрЧ; а щ,Щя
ЖШй
вв. метра да се счита
^а_уничтрженау като но погрешка поетавена.
(Следва).

ИздйденИ шдетановления за снабд&ванйе съ кре
постни актове за притежаемй отъ'турско време
недвижими имоти.
(Продължение отъ брой 7-ий)

Да се издаде на Варненския житель Пенко Стамовъ
доверитель на Кольт Ая Али <М ехмедовъ живущъ въ гр.
Царйградъ удостоверение за снабдяванието му съ кре
постенъ актъ върху едно лозе въ местностьта „ГолъмаКокарджа" отъ 152'бкв. метра при съседа: Сава Димитровъ,
МанолъТеоргйевъ; Васил ъК. Погювъ, Дикитръ Атанасовъ,
Моско Хад. Савовъ и Петръ К Музикантина за 380 лева
{постан. №. 23.)
Да се издаде на Варненските жителки Домна, Мйня
и Кортееа Иванови удостоверение за снабдяванието
имъ съ крепостенъ актъ върху едно праздно мЬсто въ
| уч. на гр. Варна, йодъ Л< 516 състояще се отъ 144-22 кв.
метра, при сегашни Съседи: улица ^"блунСка" наслед
ниците на Диамади П. Коша, улица „< в; Гиорги" и
тесна уличка, (постан № 24)
Да се издаде на Варненскиге жителки Домня Мйня
и Кортееа Иванови нуждното удостоверение за снабдя
ванието имъ съ крепостнъ актъ върху едно лозе, въ
^иестностьта „Средня Кокаоджа" отъ 6 206 кв метра при
.съседи: Никола Д Провадалиевъ, Никола Д. Вълкановъ,
наследниците на Я. Праматаровъ, Василъ Николовъ,
общинска грамада, X. Щеряни Д. Иванова, Ивавъ Дая;Ш)въ и наследнрците на Хасанъ Чаушовъ С. Азизовъ
..оценено за 750 лева (постан. М 25).
Да се издаде на Варнен, жителка Евпрения Д. Г.
Каринди родена Чакъръ Андонова, удостоверение за
ЛШабДяванието й съ крепостенъ актъ, върху едно лозе
фъ местностьта „Лчмарь" отъ 3888 кв. метра при съседи:
Янаки Киряковъ, Иванъ Андоновъ наследниците на
Атанасъ Петровъ Елена Лефтерова, Георги Димитровъ
& отъ двете страни пъть, оценено за 640 (постан. Jv> 26)
Да се издаде на Варненската жителка Султана Хри
стова удостоверение за снабдяванието й съ крепостенъ
актъ върху три четвертй части отъ къщата II уч № 26«•
въ гр. Варна, при съседи; Михаилакй Януси, Драгия
Георгиевъ, Домни Янева, наследниците на Мавроди Георггиевъ пжть, и улица „27 Юлйй" оценена за 2000 лева
0 отъ местото до същата къща при същите съседи
..отъ 120 кв. метра оценено за 750 лева (постан Jft 2?).
Да се издаде на Варненски житель Камишъ Костовъ
^отъ село Джевизли, удостоверение за снабдяванието му
Ъъ кръпостенъ актъ върху едно лозе въ местностьта
„Ташъ-тепе" отъ 2268 кв. метра при съседи: Костадинъ
Ивановъ, Иванъ Димитровъ, Янаки Киряковъ и дере
оценено за 250 лева, (постан. '№ 28).
Да се издаде на Варненския жцтель Христо Ивановъ
удостоверение за енабдяваййето му ек крепостенъ актъ
върху I лозето въ местностьта' „Сотира" отъ 2Я60 кв. метра
Ш ежеЪдй: Георги ЯрЩрв-у; Де*епина Янева; Дфша
Николаева? и н.4сл^днив!йт* на кажа нджя Ил вя. II дозетовъ
местностьта ,,Кованлжкъ"у отъ 37,60 кв, метра при ежееди:
Коста Д. КожухаГрОвъ, Иванъ Мерйзчиевъ, иаследниците
на Янка Яковевъ и Елйас№* Ш а я ъ I аячбйъ; ИГ лозето
местностьта „Кбчмаръ" &vb 2153 кЙ. йьЩ^уЬ
съседи:
Депшина" Дурмушева, Ставрула Янева, Втйканъ Коста
динова и улица (постан: № 29).
Да се издаде на Варненската жителка Деспина Д.
Сайрадарова нуждното удостоверение' за снабдяванието^
М съ Kptifocfeli авгь втфху едно лШб? въ* местносьтгг

Сгр. 3

„Планово", отъ ...1638.. кв. метра при съседи: Д«вяатръШаховъ, Жтбо С. ^ в ъ , ' %ЩШ
Ш е в ъ % пъть
(постиш
Да се Дздададе на. Нарненскля житель Коста. Ив.
Мумджиоглу удостоверение за снаодяванието й.у Съ.К|ИЬпостенъ актъ върху едва кжща I I уч. № 713 при скейдв::
Фйлчб Кзразйя^ Георги Ламбов*; Христо Щеревъ и
улица „Св. Никола". П едно лозе въ. местностьта ..Ачмаръ*'
отъ 5956 кв. метра при ежееди: А: Еъ^жмдиевъ, Хряето
Д. Девелековъ^ наследниците ца.Каспаръ, Атанасъ Петровъ
и пжть Ш. едно лозе ,въ местностьта „Ачларъ' дтъ 7880
метра при ежееди: Никола,.Дазаровъ/Домнй Никояова.
Атанасъ Панаковъ, Моско. Яневъ и отъ двете странн^п.&ть
IV. едно лезе въ местностьта „Наяларъ",Отъ 3139»кй.;метра
при съседи: наследниците на Георги Карй^а-гакъ^ Георги
Ив. Чаушовъ^, Терзи Н. Ивановъ и Никола :Boei№ (аостановление № 31).
Да се издаде на Варненския жительАлй^Мехм^Донт»
ТОпарлаковъ; удостоверение за знабдяванието м у съ кре
постенъ йктъ Върху една кжща, въ градъ Варна l i t у %
J№ 174 при сжсЬдв: наследниците на Зйя Ефенди Хаса'|1ъ
МехмедОвъ Бобовлу, къщата ва турското иастоятелегкото
и пжть (аостаи. М 32).
Да се издаде на Варненския 5$штель Янко Тодоровъ
Сулу удостоверение за снабдявапието му съ KpenooicKi,
актъ върху едно лозе въ местностьта,.Планово" оп, 3769
кв. метра при ежееди Ради ТрйфОйОвъ, Михаилъ Дончевъ,
Маринъ Стояновъ; наследниците иа Деспнаа Томсна и
лозе въ местностьта „Сотира" Отъ 3813 кв. метра, при
c'sceiii: Варвара Георгиева, Градско общ. лозье, Велизар»
Н. Велизаровъ, Янко Скудевъ и Тодоръ Бую^лиоглу
(постан. № 33).
Да се издаде йа !3ар'ненскйя житель Андрей Николовъ
удостоверейие за снабдяванието му съ крепостенъ актъ
върху еднО лозе въ мъстносгьта „Чаиръ" 1786 кв метра
пра ежеедй: Иванъ КонстантинОвъ, Лемоня HapyHienn,
наследите на Илия Карагирюнъ, СаркиЗъ Задуровъ к
Такаръ Фурунджяинъ (постан. J\S 34).
Да се издадена Варненската жителка-Яафйра Савона
удостоверение за снабдяванието й съ крепостенъ актъ
на едно лозе въ мвстностьта „Ачмаръ" огъ ; 620 кк.
метра при ежееди: Драганъ Насилевъ; Атанасъ Д Маруиди. А леко Рига и Панайтъ X. КиряЕОвъ. II за лозетв
въ месгностьта „Св. Никола" отъ.ЮООО кв метра заедно
Съ кьошкъ при съседи: Хрисго Чобанъ Куло Оглу, наследваците на Априятъ Ованезовъ, Димитръ Радулевъ
Андонъ Ив. Джелебовъ, Яни Мустакъипхгь (аостан. Уа 35)
Да се издаде йа Варненския житель Гарабсгь М.
Аджемовъ, удостоверение за снабдяванието му с ъ
крейостенъ актт, връху едно лозе въ местностьта
,,Франга дереси' отъ 4414 кв. метра, при ежееди: Димитръ
Продановъ, Ана Саркизова, пжть и дере—(постан. JVJ 36).
Да се издадена Варненския житель Исмаилъ Ибрямокч.
Чолакъ удостоверение, за снабдяванизто му съ к[1епостен-ь
актъ, върху едно лозе въ местностьта „малка кокарджа"
отъ 1890 кв. метра при сжс"е'дй: Пана'йо'й; Марииовъ;—
Агопъ Ованезовъ, Хакж бей Хасановъ (поснан. Jtf 37),
Да се. издаде на Варненския житель Руси МатЬевъ,
удостоверение за снабдяванието лгу съ крепостенъ акт»
върху едно лозе въ месгйостьта' „ ! Рупи" огь 1142 кв,
метра при съседи: Кръстю Мирски, Михалъ Д. Коларов*
и отъ дв^тъ страни* йжть шостан. Ш 38)J
Да се издаде, на Шрненския житель. Дймятръ Геор*
гиядпсъ удостоверение, за снабдяванието иу а съ крепостеетьа к й върх^ една кжща,11 уч. УЦ 156 при съседи- Никола,
Агйпия, Доанппа НИКОЛОВИ, Павани Василевъ. Касайъ я
слепа улица; II лозе въ л Местностьта ,.Теке а отъ 4S59
кв метра при ежееди: Илия Г. Терзиевъ, J^yica Костадинов»
Елени Щеревиева и пъть^ лозе въ местностьта „Св,
Никола; отъ 2980 кв. метра йрн съседи: Явя Заракоста,,
Теохари Стефавовъ, Прения Ризова и Андрея Мариновъу
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Прикавватъ се всичките земледелци, които вматъ
въ Варненското землище, подлежащи ва облагавве
съ поземеленъ данъкъ, да се събератъ на 8 юлнй въ ОбmiincKoio Управлевие в да язбератъ лица, които да ги
лртдетавляватъ и да участ вуватъ въ комисията при раздпрлямс между давоплатцше облога отъ поземелния
д?«ъ).ъ, който градътъ или селото ще има да плати за
.настоящата 1901 година.
ЗРИН

Гр- Варна. 2 юлий 1901 год.
(Под.) П.-Кмечъ: Т. Ж и в к о в ъ.
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Обявление.
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Гр. Варна, 28 Юний 1901 год,
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Обявявамъ на всички стопани на ниви, ливади, гра
дини , бахчвн, бостани, гюлове, оризища, орници, пасбища,
тори, балталъци, шумаци, търваци, места гдето расте
смрадлика и др., облагаеми съ поземеленъ данъкъ, че еж
длъжни, съгласно чл. 16 отъ закона за поземелния да
нъкъ. да подаватъ въ двъведеленъ срокъ, считанъ отъ
3-й юлвй 1901 год., декларация въ два екземпляра за земт% като гореизброените, ковто притежавал».
Декларацвя въ два екземпляра требва да се подаде
ло отделно за земнт* въ всеки градъ, село или община
отъ колиби на общинския кметъ вли кметския наместникъ,
ль общината на който се намиратъ.
Неподавшите стопани декларацвя за всичките си
земи се считатъ укрввателнв и ще се подложатъ на глоба
епоредъ размера на укривателството, както това поста
новява чл. 31 отъ закона за поземелния данъкъ.
С&що ще се подложатъ ва глоба и онези стопани
яа земи, които не впвшатъ въ подадената декларация
истинския вядъ (култура) ва земята, т. е. вместо ливада,
трал и на и пр., покажатъ ввва влв другъ видъ земя.
Листове за декларашш се намиратъ при общинските
кметове и техните наместници. Отъ гвхъ всеки стопаиинъ ва земи требва да поиска нуждното число листове,
като се помни, че земята или земите отъ друго землище
се вписватъ въ отделна декларацвя. Тези лветове той
има да ги попълни и подаде срешу разписка въ опре
деления срокъ ва онези кметове и техни наместници,
въ оещипите на които се намиратъ земите.

|
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IV* лозе въ м4стностьта „Шашкъвъ" отъ 8683 кв. метра
ори сдседи: Ставри Василевъ, Двмвтръ Златевъ, Филипъ
Днмитроьъ, Двмвтръ Саввовъ в Тодоръ Жел4зовъ
(постановление J\S 39).
Следва.

Подшки за Огань
ЕФтени, чисти,
хигиенични, бързозапалителни и up. up.

ЗА ОГЪНЬ
Д-Р Ъ Н. Червенъ-Иванов-ь г

въдомость

ся продаватъ въ ВАРНА,
ерещо П-и Полицейския участъка

За числото на исклания добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобойна
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Варневсквй: Общив^вй_^днв^__

Стр. 4
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гр. Варна, 1-п Юлвй 1901 год.
Издава Варненското Градско Общ. Управление
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(Десета притурка)
Кратко пзложение за работите
и положението на Варнен. Градско Ощинско
Управление.

чевъ нама.тилъ и ся съгласявалъ на 119 хиляди лера, а
Братия Анкови на 109,800 лева.
Съ обявление отъ 17 Априлий подъ Ул 4281 се обя
вило, пе въ тоя день Васплъ Наумовъ намалилъ 5 % ;
(Продалжеиле отъ девета притурка).
Влагой Пейчевъ 1 0 % отъ цЬната на Бр- Анкови: Бр.
и Каймакь
всгцвло отъ съвета на 18 Дек. съ решение подъ Но. Анкови 9 % подъ девиза, а Василъ Наумовъ
1
подъ
Девиза.
281, което е испратено на Окр. Управитель съ писмо Ахмедовъ, и то на 15 Априлий 2 1 ^ %
Ооючень билъ и иротоколъ и предложенъ на общинский
отъ 11 Януар. 901 Но. 343 за сведение.
Оригиналния контракъ ся предаде отъ г..Кмета Рай съве.ъ, който съ решенвето си отъ 18 Априлий подъ
кова иа бирника на 15-й Януар, въ време предавание Xi 94, иротоколъ At 13, посгаяовилъ търга да ся остави
управлението за да го положи в ъ кассата. Той е напн- върху Васплъ Наумовъ п Каймакъ Ахмедовъ за 85,950
санъ само на френски язикъ, подписанъ е отъ представи лева и това рвгаение съ целата преписка били испратетелите на групата въ Парижъ на 7/ЯО Януарий 1901 г. нн на окр. управитель, съ писмо отъ 20 Априлий подъ
Нредаденъ е въ регистратура!а на общината, чрезъ бир № 4 391 на бързо утвърждение. Окржж. управнтелъ съ
писмо огъ 2i Априлий подъ Л$ 4237 отговорилъ, че ут
ника на 15 Януар. и записанъ подъ Вх. Но. 427.
Спор^дъ сведенията, събрани отъ едно високостоя- върждението на търга НГБЛО да ся позабави, до като ся
ще лице, по съдържанието му, групата имала право на изучи плана отъ дърягавния ннжинеръ.
Последствие на това, общин кметъ г Ранковъ съ
едно уговорено възнаграждение отъ 10о хил. л. въ слу
бързо
писмо до Варнен. начал. инжинера, съ дата отъ 2С
чай, че общината не непълни задлъженнята си за отдаАпрплъ
Ns 4749 пиши: „Да му се съобщи какви поправ
вание на търгь предприятията до 1 Юлий 901 г.
ки
е
на&гврплъ
за нуждни и *да мотивира иобробно; че
XVHL
направата на канала като належаща, неможе да се от
По строението на канала.
лага за новъ търгъ; че само Минпст. на Бжтреш. делг
На 9 и 10 Февруар. 900 г. били подадени дг.е за било дало само 4-днсвенъ срокъ за възвръщание проект
явления огъ мнозина граждани до кметствою, съ които изученъ отъ М-вото на общ. сгради; че при пзучваниет
т
молили да ся направи некакъвъ каналъ за запазвание да нмалъ предъ впдъ писмото му до окр уиравител
подъ J\S 4394. да искалъ съдействието на инжшера, кой
града отъ. наводнение.
.
то
го билъ съставилъ и отъ обясненията на когото пгЬл'"
На 10 ФеврГ QDO гГ общ съветъ държалъ заседа
да
ся убеди, че при сегашното финансово положение HI
ние и съ ръщение отъ сжща дата Но. 59. претоколъ Но.
общината,
другъ каналъ билъ невъзможеиъ за цельта
8, постановнлъ да ся направи едпнъ каналъ, като затая
нетърпялъ
никакви отменения. Да не се забравя, казв;
цель ся произведе търгъ на 15 и 16 Мартъ, п то за во
кмета,
че—само
М-вото на Бжтреш, дела било компетент
дите, които съ считатъ отъ лозята въ местностьта; „Коното
да
ся
произнесе
за утвърждението на търга и TOI
карджа" и „Кемеръ-Дере" съ първоначална цена отъ 90
—инжинера—билъ
длъженъ
да даде—само мнение по пла
хиляди лева.
на,
безъ
да
се
докосне
до
поправката
му, което mpib6ei
Това решение бнло испратено на окр. управителъ,
Л
да
стане
само
втт,
насъ
.
съ писмо отъ 22/П 1900 г. педъ М 3399 само за све
дения, който иъкъ съ писмо отъ 2 8/Щ 1900 г.
Съ телеграмма до минпетра Радославовъ, подъ J\S 17C
подъ № 3300 пита: извършенъ ли е вече търгътъ кмета г Ранковъ, казва: „че търгъть билъ иепратен
на 15 и 16 Мартъ, и ако не е, смета ли общ. въ м вото на общ сгради, но не го утвърдявало, а отл.
упровление да го произведе, следъ като М-впто на гало за некакво изучвание Понеже въпроса билъ ва н<
вътр пг дела, съ писмото си още отъ 11/III № 1066 обходимъ каналъ за запазвание града отъ наводнение
не ся е съгласявало за задлъжителното сьбнрание времето напредвало, да ся распоредялъ за пбскорошн.
правото за тегленнето съ кантаръ, съ облаганието то му утвърждение до като предприемача не ся беилъ оналогъ корабите и параходите и облаганието натоварени
казалъ. Новъ търгъ моглъ да стане следъ 3 месеца
те вагони съ налогъ за сметъ, определени за покрива- Времето ся изгубвало и канала сгавалъ безцвленъ.
ние расхода по канала. Ако търгътъ е произведенъ, то
Друга телеграмма до м-ра Радославовъ, копие Тоичовкъмъ кой параграФъ ще ся отнесе расхода, когато М вого не огъ 8 Май Ж 4997 кмета г. Ранковъ казва: „Да •
допуща да ся харчи по § 10 чл. 1. отъ бюджетя/по кой изиска плана огъ инжинера Пегровъ и търга да ся у
то вмало само 85 хил. лева и те потребни за други расходи. върди, защото > неоттоварялъ, ако станяло наводнени»
На това писмо е поставена следующата резолюция: ,че Плана билъ пратенъ тукъ за проверка отъ държавни.
по телефона било съобщено какво решението за налогъ инжинеръ, възвърнатъ въ М-то и тамъ стоялъ още."
за' облагание вагоните било утвърдено и тоя доходъ като
Допълнително писмо до М-ра на общ, сгради, овъзлизалъ на 60 - 70 хчляди лева, отъ него пгвлъ да ся 8 Май 900 г. М 5001, съ което кмета г. Ранковъ об
плати, а останалата часть отъ останалите параграфи снява, че предвидените единични цени въ чл. чл 14,
на бюджетя.
и 17 на въдомостьта за бентове липсвали-отъ сметката
Сл*дъ туй ся е обявило за търга за 1» и 16 Ап две причини: 1) Че за сега немали още сметка на .
рилий и съ друго обявление отъ 15 Априлий 900 г. подъ ретата, та да ся знаяли числото и местото, гдето ще.
М 4185 ся обявява, че търга останалъ върху Нратия да бжджтъ поставени бентовете;
Анкови съ 2 2 % надъ девиза и тържната коммпсия, със
2) Че бентовете щвли да ся строятъ отъ страна
тояща ся отъ кмега К. Ранковъ, пом кмнта Ирнпряновъ общината съ жв.тБзенъ строителенъ матерпядъ на за>
и съветника М. Саркизиянъ, съ оротоколъ огъ сжща дата пани теморски бани едновременно съ направата на кана:
сключва търга като редовно станалъ; въ тоя иротоколъ
Телеграмма оть 20 Май подъ М 5430 до М-с.
ся споменува, че конкурентите Щерю Белчевъ а Кап на общите сгради отъ кмета г. Ранковъ казва: „Поне:.
макъ Ахмедовъ не отговаряли на условията, Благой Пеи(Следва)

