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Писма, статии пари и всичко що с за
вестника со праща до Гралско-ОЛгцикското
Управление въ Uapiia

До Господина
Варненский Общински Кметъ.

Господине Кмете,

13-й Септемврий 190! год.
Съобщавамъ въ Общинското Управление за недлежно
распореждание, че подъ надзора на Кеманларското Общпн.
Управление, Разградска околия, отъ предп неколко дни се
намира задържано едно безстунапско (юва) даначе, мжжеко,
на 3—4 год. косъмъ беложелтъ.

Явява Би се за разгласявани?, че въ Руссен. ОкржЗа Град. Началнпкъ: В. Железовъ
жпе еж се появили следующите болести: 1) ДПапъ" по
Секретарь : Сим. С. Арнаудовъ
едрия и дребния рогатъ добитъкъ вт, с. с. Балабанлпй, Бурумлпй, Горско-Абланово, Долня-Студена—Б*леяека околия;
Дреново, Нисово, Орман".-Бешевлий, С-хртъ-Алачъ-кжлжчъ—
JVJ 2670.
Руссенска околия и Заветъ Разградска околия. 2) „Мага
13-й Септемврий 1901 год.
решка кашлица„ въ Градъ Бела и Хюджекин и
3) „Бесъ" по едрия рогатъ добитъкъ въ е. Широково —
Съгласно чл. 22 отъ Правшшпка за купувание и проВеленска околия. Нръкратенъ е „Шапа" по добитъка въ .даванпе едрх добегькъ, съобщава се- въ Общ. Управление,
следующите градове и села: Бела, Пепписка, Тепелиста-Кара- че се считатъ за невалидни сдедующпте пптизапскп" свиде
Коджалий—Беленска околия, Бабово, Кашла-кьой, Ендже- телства, които еж заменени съ дубликати:
кьой, Сваленпкъ, Ветово. Бей-Алапъ, Щръклево, Юлюклеръ,
1) № 91578 серия Но. 10 отъ -2о--октомврий 1899.г.
Борисово, Сливо-поле, Еагаля, Мартенъ, Табанъ и Ново- за правособетвенность на единъ волъ 10 год., желтъ коСело — Руссенска околия.
съмъ, а оеобни белези не.ча, прпнадлежащъ на Мехмедъ
Юмеровъ изъ село Арнаутъ-кьой, Анхпалска околия, изда
Градский Началнпкъ : К. Евровъ
дено отъ Батаджпйското Общ. Управление, сжщата околня.
Секретарь: Опм. С. Арнаудовъ
2) Интизап. билети Но. 09040, 09052, 10877 и 09068
серия Но. 13/99 год. на Хасапъ X. Ахмедовъ отъ село
М 2527.
Каялж-дере, Шуменска околия, които ех заменени съ добликагъ Но. 1298, 1299, 1300 и 1801.
10-й Септемврий 1901 год.
3) Иптпзап. билетъ Но. 58769 серия Но. 14/1899 г.
Дирятъ се единъ жребецъ, 6 годишенъ, черно-червепъ, на на Садула Емурловъ отъ гр. Русее, който е замъненъ съ
дирните крака бело; една кобила 3 годишна, червено-ку- дублпкатъ Но. 1313.
леста, първия на Коли Ттояновъ, а последната на X. Илия
За Град. Началникъ : В. Железовъ
Демировъ отъ с. Айдънъ-чофа, Добричска околия изгубени
Секретарь : Спм. С. Арнаудовъ
отъ землището на поменатото село на 19 срещу 20 Августъ
т. г., презъ нощьта.
№ 2668.
Въ случай, че' се издирятъ негде да се съобщи въ
13-й Септемврий 19С1 год.
управлението ми.
Дирятъ се следующите изгубени и откраднали добитъци:
1) 5-те.тз коин на Саду Гайтанъ, етъ с. Кара-бакж,
Кюетенджепско окржжпе, Медиджийска околия, съ отличи
телни белези: 1) конь Мургавъ (червеникавъ) 5 годишенъ,
№ 2528.
на левата кълка дамга ^"^if^..; 2) Кобила сжщпя косъмъ
8 год. отъ девата си страна и кълката дамга „S. Р.а 3)
10-й Септемврий 1901 год.
Кобила косъмъ сжщъ, 5 годишна дамга на левата кълка
Дирятъ се единъ волъ, 10 годишенъ, косъмъ. белъ, ро М. Г. Т., а на десната белегъ отъ ухапано, съ малко конче,
гата завити назадъ, ръстъ едъръ; една крава, 7 подишна, мжжеко на 4 месеца; 4) жребецъ трп год., сжщпя косъмъ,
сива, безъ оеобни белези, първпятъ на Петко Пванчевъ, отъ задните му крака отъ китките на долу бели; 5) жребецъ
с. Кара-Коджалвй, Беленска околия, а последнята на Юр- 2 годишенъ, косъмъ черъ, яа челото си малко бъло.
данъ Стояновъ отъ с. Драшжево, В.-Търновска околия.
2) Два воли на Хасанъ Халпловъ отъ с. Шахннларъ,
Въ случай, че се укажатъ негде,. да се съобщи въ Добричска околия, съ белези: волъ 10 год., косъмъ бедъ
управлението ви.
левото ухо отпредъ конче, дееното отзадъ, краката ковани
Градский Началникъ: К. Еировъ
и копитата (нектпте на задните крака) бели, а на другия
еж: 10 год. косъмъ белъ, опашката бела и чевга.
Секретарь : Сим. С. Арнаудовъ
Градский Началнпкъ: К. Евровъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ
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3) 30 овце еъ разнп белези, които овчарътъ на Влаю
Влайковъ отъ с. Гьокче дюлюкъ, Добрпчска околия, на 21-и
Августъ т. г. изгубплъ.
4) Кравата на Александръ Дплштровъ отъ гр. Тър
ново, съ белези: на 11 год., единия рогъ счупенъ,счупепъ
десния й задрнъ адмаджпкъ.
5) Двата коня на жпт. отъ с. Сушпца, Търнов. околия,
Георги Колевъ, съ белези! едпна на гривата еп има бе.то,
а другия на шията ей нма сжщо бело.
G) Двста бивола на Димо Костовъ-Копанаръ, отъ село
Смедово, Добрич, околия, съ белези: едпнпй 6 годишен/ь,
косъзгь черъ, опашка кхса, рогата извити на назадъ, които
ех изгубени отъ землището на с. Токчиларъ, Добр. околия.
7) Коня на ж. отъ гр. Търново, Кадиръ Мехмедовъ,
който на 12 того пуетналъ да иасе въ гр. Търново съ бе
лези: 5 годпшепъ косъмъ червенъ, съ особнп белези на гърба
отъ девата страна рана. отъ семеръ и подъ гривата отъ десната страна дамга (знакъ).
8) Двата коня на Станчо Нпкодовъ отъ гр. Пловдпвъ
който на 17-fi Августъ т. г., като пуетналъ да паежтъ еж
биле откраднати. Белезите ш.ъ ех: единия 7 год., ръсть
среденъ, косълъ червенъ, другия на 4 5 год. ръсть ср*деиъ, косъмъ кестеневъ, отгоре на врата има заоастнала рана.
9) Двата ъчтн па жпт. отъ Сарж-Гьолската община.
Панагюрска околия, Христо Ивапокъ и .Тамбрн Нвановъ, съ
белези: единия 5 годишепъ, -косълъ червенъ, малко гърбавъ,
на левото ухо отъ предъ ржбушъ, а на десното върха разцепенъ и ръсть средепъ, а вгорпй: 7 год. ръсть среденъ,
. косъмъ тъмночервепъ даже 'и черъ, съ левото око кьоравъ,
на челото малко бе.то, опашката дълга и на гърдите рана.
Това като съобщавамъ, моля да се нодпрятъ .горните
добитъци и ако сз намерятъ, да се постжпп, съгласно да
дените наставления.

щини", съ глова отъ 1 до 50 *., или спо Р е Д ъ харак
тера на нарушението ще се даватъ подъ еждъ.
Ст. V. Съгласно чл. 43 отъ -закона за благостройството" тези отъ майсторите или стопани граждани, които
се отклоняватъ отъ из гадените имъ позволителни биле ги
планове съставя имъ се акгъ и се глобяватъ съгласно
чл. 46 О1Ч» „закона" за пръвъ пжть до 100 л , за втори
пжть за сжшото нарушение до 300 лева глоба, а за трет и
и всеки нослелующи пжть по'ежщото нарушение iе се
глобяватъ до ЮОО лева и се дава подъ еждъ за неиз
пълнение на правителегвенните распореждания, а така
сжщо се огнвма правото на ржководителите по направата
на разни здания
От. VI. Ишълнеиието на настоящата Заповедъ се
възлага на градски.е агенти, санипарните пристави и
Техническия порсоналъ njin управлението ми, съ пре
дупреждение, че ако некой отъ т*хъ не донесе сноеврвмено за констатираните нарушения на закона то ще
биватъ строго наказвани.
"('. !од.) Кметъ Р. Матъевъ
Верно:
и д. Секретарь: II: Атанасовъ

ВАРНЕНСКА ТЪРГ.-ИНДУОТРИЯЛНА КАМАРА.

Б В Д Л Е Т И Н Ъ . ••.:••
за продадените храни отъ кола въ Варнен. Житно Тържище
на 3-й Сеитемвряи 1901 го.т.игга.
В п д ъ ма
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За Град. Началннкъ : В. Железовъ
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Секретарь : Опи.' 0. Арнаудовъ

ПрЪппсъ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.

3 Саитгмврин
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18
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7 Септемир.

ЗАПОВБДЬ
№ 175
• Гр. Варна, 14 Августъ 1901 год.
Предъ впдъ многократните нарушения на наред
бите, издадени отъ управлението ми възъ основание за
кона за благоустройството на населените месга въ Кня
жеството" стъ страна на граяланитБ-строители и май
сторите, то и възъ основание на чл. 64 отъ „Закона за
Градските Общини":
ЗАПОВЪДВАМЪ:
Ст. I. Отъ днесъ нататъкъ всеки гражданинъ едлъженъ за всека поправка и преправка на здания, при
стройки a пр. да се снабдява съ нуждлий позволителенъ
бплетъ п никой да не започна подобни работи прЬди да
се е снабдилъ съ такъвъ;
Ст. II. Всеки майсторъ преди да започне каквато и
да е поправка, преправка, пристройка и пр., е длъженъ
да провери издадений за това позволителенъ бнлетъ, както
н работите, които еж предвидени въ нело и тогава да
започне работата.
Ст. ПТ. Позволителните билети се издаватъ срешу
установената такса на притежателите, а за майсторн-ржководвтели ще се признаватъ само тия, които внеежтъ твксата за такива (2d) двадесеть лева;
Ст. IV. Нарушителите на тая ми заповЬдь ще се
наказватъ съгласно чл. 72 отъ „Закона за Градските Об

649
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Рлжъ

54
41

18

в

12
20
51)
6J

:.0

'

41
2
к.8240,34
4

!5О

3894
48
1197
' ' 287
14

—

28
5468

909

,

8 Септемвр.
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10 Септемвр.
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Надзирателъ па Тържището: Паси. Таоаковь.
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До Г-па Софийския Окр. Упра-.яптель. Копие до всички останали Окр.
Управители и Началншш-Цнжпнерп н а
Техн. участ, за сведение и пзиълнеяпе.

Българекотб Туристическото Дружество в ъ София, съ
писмото си подъ Но. 1 3 0 отъ 2 5 Авгуетъ т. г., съобщава
в ъ поверенпата Ли Дирекция, че между другите работи, които
предвпждалъ уставътъ имало да извършва и некоп градежнп работи, назначени за обществено ползуваипе п улес
нение. Такива градежнп работи Дружеството е започнало
вече; така-напризгЪръ за отивание до „Черния в ъ р х ъ " на
Витоша, то избрало най-сгоднпя пхть и за да го означи
за оряентирание па вейко отделно лице, желающе да отиде
д о споменатия в ъ р х ъ , поставило на известни растояппя дър
вени егзлбоье съ падипсп и упжтвания; а пъкъ на сал пя
нунктъ други знакове, чинове за седание и ир. Обаче п е кои неизвестни лица, не съ лична облага, а просто отъ
• отсжтетвие на чувство за общественъ дългъ п полза отъ
горните градежи, посегнали разрушително върху последните;
така папр. ловци вземали стълбовете з а нпшанкп, ностреляли ги и ги опропастили; други пъкъ къртили летви отъ
чиновете и ги захвърляли пастрапа ялп ги наспчалп съ
.брадва.
Понеже градежппте работи, копто туристическото дру
жество предприело да прави сь общественпо ползуванпе
съставляватъ. частъ отъ обществепните имоти, следователно
еднакво требва да се вардятъ, както всички общеетвенпп
имоти, то възлага JBrr се, Г-не Управители). да яяушпте н а
п о д в е д о м с т в е н и т е В я органи въ окржга строго да пазятъ
•отъ разрушение туристическите градежи. въ общината и.мъ,
•като"па" причннпте.тиг1г 'повреди" на тези градежи, еъетавятъ
актове и представяйватъ за наказание, па общо основание.

За телеграми : Д. ОБРЕШКОВЪ.
Г. Кмете,
Въ кантората ми, находища се въ домътъ на пнжия^ра Каракулакоиъ
на улица „Антнмъ I ' , на зипадъ отъ ДЬ^пч ската Гимназия „Мария-Луиза",
се даватъ съвети срещу малки възнаграждения, го отбив-ние на военнат*
служба, намалявание на военния данъкъ освобождавание по болесть и другж»
Сега е случая да се съобщи на заинтересуваните, понеже проверочната коми
сия ще да почне да заседава отъ 4 Октонвр. къ гр.ГСарназа околията.
Моля да се обяви на нуждающпте се за да се възползуватъ.
Варна, 10 Септемврии 19'П г.
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ВСИЧНО

Съгласно писмото на Варненски;! Окр Ветеринар.
Лекаррь огъ 4-й того подъ М обО, имамъ честь да Ви
съобщя, Г-не Удравителю, за св*л*ния и надлежно разпореждание, че е констатирано „Шарка" по овцете въ
с с. Кайрядъй, Ясж тепе, Индже кьой и Девне, Прова
дийска околия; Базауртъ, Фъндъклий, Енидже, Голъмо н
Малко Ботево и Сзметъ, Добр 1чска околия; Паша-кьой,
Гюяъ аласж, Русларъ и гр. Варна, Варненска околия;
„Шапъ" по говедата въ Рахманашларъ, Куртъ-бунарска
околия; въ селата Айдънъ-Чофа, Добричско, е констати
рано „Въгленъ" по говедата и въ Харманъ-куюсу, съ
щата околия, „Сапъ" по коньете. (Под.) Окр. Управиj-оль- Гурбановь и Секретарь: Ив. Павдовъ.
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Зан. подцолковникъ. Д. ОБРЕШКОВ
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Испраща се въ препись до Варненското Градско
Общ. Управление за сведение.
Варна, 12 Септемврий 1901 год.
За Град. Началникъ: В. Же.тЬзовъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ
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Преписъ отъ препиеъ

ВБРНЕНСКО

ОКРЪЖНО

УПРАВЛЕНИЕ

ВАПОВЪДЬ
№ 320.
Варна, 31-й Юлий 1901 год.

ПрЬдъ видь че констатираната болветь „Шапъ" по
едрия рогачъ добитъкъ въ гр. Нловдалъ, се е распространила въ гнлЬп. размЪръ, то за да се прекрати по
скоро, с..гласни мнвниего на Пловдивския Окр. Ветернаренъ ЛЬкарь, изказано въ писмото му As 865 отъ
днесъ и възъ основание чл. чл. 8 и 82 отъ Закона
за Санитарно Ветеринната Полиция и телеграмата А» 14767
огъ 17 того на Г-н Министра на Търговията и Земледвлието:
ПОСТАНОВКХЪ1) Затваря се до второ распорежданио СЕДМИЧНИЯ
Сжръ-Пазаръ вь г. Пловдивъ, който става всеки понлелникъ.
2) Възлагамъ на Г-на, Пловдивский Град. Кмв1ъг
въ споразумение и съ съдейс.виечо на Пловдивския Град.
Началникъ, да распореди д i co постави ио единъ градски
или полиц. стража ръ ио всички места гдето има бо-твнъ
добитъкъ за да не се променя пасището на болните до
битъци и да не се допуща сношаванпето на тия доби
тъци съ други здрави.
3) Препись огъ настоящата заиоведь да се испрати
на Г. Г. Окр Управители вь княжеството и на Окол.
Началници въ Пловдивското Окржжие за разгласявание
на населението.
Гр. Пловдивъ, 20-й Авгус.ь 1901 год.

(под.) За Окр. Управитель: М. Зелковъ. Заверила
Съгласно окржжните предписания на М-го на Тър
преписа Подсекретарь (не се чете). Сверилъ преписа
говията и Земледтвлието отъ 19 и 25тогоподъ As Ai 12027,
П. Секретаря при Варненското Окр. Управление: Дже12513 и 12515 обявявамъ на населението въ пове
заровъ.
дения ми окржгь, че съ позволителни отъ 19 и 25 того
Верно, Секретаря при Варненското Градско Окол..
дюдъ Лг 12028, 12512 и 12514 на същото Министерство
и на основание чл. 9-й отъ Закона за Мините, разре Управление: Сим. С. Арнаудовъ.
шава се на Русей Ив. Тумбаровъ и Маринъ Георгпевъ
Испраща се въ преписъ до г. Варненскип Град.
отъ г. София, К. Д. Капановъ отъ София и на Стсилъ Кметъ за разгласявание съдържанието й на населението
"Т. Орловски отъ Тетевенъ да дирять изкопаеми вещества въ гр. Варна.
отъ Категорията на мините въ цвлото княжество, едно
Варна, 12 Септемврий 1901 год.
годишния срокъ на които захваща отъ 19-й и 25 й того.
ДирящигЪ да се съобразяватъ съ чл. чл. 20, 21, 22,
Град. Началникъ: К. Евровъ
2 8 и 38 отъ Закона за мините, както и съ всички други
распореждания по Закона и Правилниците на мините.
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ.
(под.) и. д. Окр. Управитель- Марковъ
^
Сверилъ преписа Секретаря му Ив. Павловъ, Верно,
Печатница на Хр. Н. Войниковъ. — Варна.
Секретарь при Варненското Град. Окол. Управление: Сим.
.•»<•„ Арнаудовъ.
Пздава Варненското Град. Общ. Управление.

НА

(Шеснадесета притурка)
Кратко положение за работпг!;
и ноложепието на Варнен. Град. Общинско
Управление.
(Продължение отъ петнадесетата притурка)
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нротоколъ и оцпнпте.шин
н i /p. i ариа.

нлапъ

Но една, висяща преписка, заведена по едно заявле
ние отъ Риза Ефенди Милязнмовъ, отъ Варна, подадено
с т е на 28 Августъ 1899 гол, за да му ся позволи огь
общ. управление да отвори врата и едичь прозорець на
мутвака си, констатира ся следующето:
Ощеярезь 1890Г1Д. М-!ЛЯ{имъ ХиильЕ'{))нди, бшгата
на Риза Еф. подалъ въ общ управление заявление, съ което
й.скалъ да му ся отсгд.тш градското место предъ кжщата му,
Ъъстояше стъ 114 кз. м Прошението е отъ мъсгцъ Сепг мвр.
Йх. '.As1 4 7 Н и тогавьшний съве-гь, съ решение отъ 29
(?еитемврии, подъ № 441, протоко.ть М 65, постановплъ
да му ся отегл.пп исканото место по .30 л. кв. метръ, но просителя осганалъ недоволенъ: то било предста
вено за сведение на окр*ж. управителъ на 18/Х 1890 г.
Съ второ прошение, подадено презъ Ноемврий с. год.
1JX. Д ? 916 7, Милязимъ Халилъ Ефенди молплъ да ся
оцени повторно местото и предаде, >о съвета, като взеаъ
предъ видъ решението си, М 4-П, отъ което просителя
останалъ.неблагодаренъ, съ решение отъ 12/XI.90 г, As 5 Ц .
i нротоколъ .,%? 72, ос.а.шлъ заявление!о безъ последствие,
и ако не е доволенъ да ся отнесе до надл1жний еждь.—
Въпроса останал ь ви ящъ въ туй положение до месецъ Октомврий 1897 год., когато Милязимъ Халилъ Ефе
нди подалъ друго заявление, Вх ' J№ 14310, като молилъ
да му ся отстжпн МЕСТОТО по старата оцЪнк* 30 л, кв м,
но съвета като взелъ.п къ предъ видъ първите две ре
щения, подъ ММ 441 и 5 Ц отъ 1890 год, оставллъ и
•това заявление безъ ПОСЛЬДСГВПР, защото просителя още
отъ начало оетаналъ недоволень, шпо, съгласно закона,
|ся отнеслъ до надлежний съдъ— Това решение било
(представено на окржж. управителъ съ писмо отъ 7 20/Х
1897 г М 13460 за сведение. Въпроса пакъ оетаналъ
Еиеягдъ до 28 Авгуитъ- 1899 год, когато пъкъ Риза Ефе
нди Милязимовъ, синъ на Хяли.тъ Ефенди Милязимовъ,
подалъ заявлението си за пошоление да отвори врата н
прозорецъ на мугвака си, защото когато ся яалеялъ съ
вода, немало место отъ кждв да -истича
Кмета г. Ранковъ отнеслъ въпроса въ техния, отде
ление което въ същи день—28/V.11/99 г. повърнало при
надписъ прошението съ мнение, че трябало преди всичко
да ся направи нужднага справка, ако праздното ^есто
на кжщата било на просителя н.ти общинско.— По
позодъ на тия отгоноръ, кмета г. Ранковъ предяожилъ
съ резолюция на общин. счетоводитель да даде сведения,
и този последний при надписъ огь сжща дата, поеърналъ
заявлението като казадъ, че Риза Ефенди биль внес лъ
срещу депозитна квитанция, отъ 27/XI/98 гол, нодъ №.
»40, една сумма отъ 2900 л зл. срещу отстжпеяо град
ско место, но да ли това место било общинско, ИЛИ не
гово, не било известно. —
СлЪдъ това и чакъ на 2/iX/99 г. било внесено зая-

зленнето въ регистратурата, подъ вх. М 10258, когато
било резолюреио отъ кмета г. Райкова до технич.
писаръ М Тодоровъ да даде сведения и той изложилъ
подробно горняга история ;:а решенията, вземенп презъ
18">0 и 18У7 години.
Съ получванието на всичките дотукъ сведения, кме
та г. Ранковъ внеслъ прошението на разрешение отъ съ
вета на 5/X/J9 гол., когато въпроса за местото биле
повднгнатъ и съ решението си подъ М 2 67, нротоколъ
J 2 48, подгвърдилъ решението подъ М 441, като от*
ст.у.палъ мкегого по 30 лева и постановилъ да бл;де снаб*
денъ Риза Ефенди Милязимовъ и съ креп. актъ.
Туй решение било представено на окржж уиравите.ть за евт.двние. съ писмо отъ З/ХП/99 r подъ №" 13879,
обач-з окрк.к управигель, съ прьд.шеание огь 1I/XU/9') г.
подъ ,Ш 13626,'Вх. JSs 2468I, отгоиорилъ, че решение
то, съгласно чл. 58 отъ закона за градските общини ся
отменява юто противозаконно, защото съвета ся е нроишесъл.. со вьпросъ, сь който не е бп.ъ сезпранъ. к —
че продажоага на место О трЬбдло да стане или на ос
нование чл 60 отъ закона 3i г,»ад общини, като ся епаяягъ изменуемите ся формалност, или съгласно чл. 21
отъ закона за благоустройството
Кмета г. Ранковъ внеслъ тул предписание въ тех
ническо ю отделение, което го повьрнало при подписъ отъ
12/1/.900 г. съ мнени'1, че иск.шието на окржж. упра
вителъ немогло да ся испълни до като ся неиспълня!Ъ
формалностите на чл. 17 отъ закона за благоустройство
то, вследствие на което била стожена резолюция отъ кме
та г. Ранковъ върху самото предписание, че окржжний
управитель ималъ право да огмЬни едно решение на съ
вета тамо а ;о противоречало на закона, u то следъ ка
то вземе мнението на постоянната коммнсия А защото
въ случая не било вземено мнението на постоянната ко
ммнепя, счелъ че ръшениего не било отменено; още по
вече, че отегъпванйето ставало за урогу.тнрание на ули
ците.
По регулационния угвърденъ вече планъ, поменато
то место се пада на жгълъ, и понеже е въ размЬръ на
114 кв м., то но закона за благоустройството ся счита
за пьлномЬрно, а нъкъ но оценителния планъ н но за
кона като съвпада въ Щ категория, то по оценката стру
ва 70 л_ кв. м. Независимо отъ това, на 13 т. м. постжпа въ общ управление и едно п ICMO ОТЪ Началника на
Варнен. Технич. участъкъ, съ дата 12 т. м подъ J)s 206,
отговоръ на едно писмо отъ кметството до него, съ да
та 13/1/901 г. подъ Л2 5Н0, съ което предлага щото оз
начаваннето на разните категпрпи въ оценителния планъ
да стане сиоредъ наставленията, излокени въ окръжното
отъ М/то на общ. сгради и пр. съ дата 5/II/98 г. подъ
№ 2244, не само начъртателно, но и писменно. зв да не
станаТъ въ това отношение никакви недоразумения. РаздЬлзниего местата въ гр. Варна на категории, било на
правено само начъртателно върху единъ общъ планъ на
града, а това не било достатъчно. При това припомня
още веднъждъ, че оценяванието на зданията следвало да
стане едновременно съ това на местата и следъ това
да ся обяви на гражданите

Пвч. Ввйютззъ — Варна

(Следва)

