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ПЛЛПЗА ТРИ ПЪТИ ВЪ МЕСЕЦА
Обпкювенно на 10, 20 и 30 числа."
U t t i a на вестника за годниз е
4 лева.
Отделенъ брой 89 ст.

Съобщава се на интересующнтв се че, съ
гласно -решението на общински СЪВ-БТЪ иодъ
Ms 193, взе го въ заседанието му отъ 22 Септември!!
в. г, абонамента на „Варненский Общншкнй Bfcстникъ" отъ 1-й того до 31 Дексврай н. г. ще
струна само 50 стотинки, а оделенъ брой ще се
продава 0 5 стотинки.

Изводъ отъ решенята на Варненский Градский
Общинский, Съветъ.
(Продължение отъ брой t4—15-й)

Писма, статии нари п всичко що о за
вестника се праща до Гр.чдско-Общшкч.ото
Управление въ Варна
За обявления се пл.1.ц. за дума
На първа страница
. 3 стот
втора
страница
.
.
.
.
2 я
я
1 я
я трета и четвьрта страници .

135. Да се събори бараката която служи за касап
ница, находяща се срещу зданието „Сите" въ I участ.
тъй като тя е построена въпреки закона за благоустрой
ството на населените места въ Княжеството, но единъ
пжть наемътъ и съгласно сключения за тая цель контрактъ е заплатенъ до 31 Декемврии т. г., то събарянието й да сгане следъ като истече срока иа контракта.
, 136. 1. Да со покани откупчика на ..Кръвнината",
Иа. Явашчиенъ C-ie М. Р. Р. Руссевъ, въ растояние най
кжено до три дни отъ получваннето писмото на общи
ната, да внесе въ общинската каеса В.-ИЧКИ сумми, които
има да дължи, а така сжщо да внесе и въ Банката за
епизотията.
Ако това не стори, то да се отнеме предприятието
и се даде на търгъ, за негова сметка, отъ постоянното
щшежтетвие.
1Г. Да се направи времененъ заемъ съ Дончо Анковь отъ Ю000 л. и внесьтъ въ дружеството „Гирдапъ" за която сумма да му се плати ио 12°/ 0 лихва.
137. 1) Приема оставките на съве--,ницитъ: Т. Жив-,
ковъ. Г. Ив. Ноевъ, Ив. Паскалевъ, Ив. Стояновъ, М.
Сукязиянъ и X. Рухи.
2) Не приема оставките на: Д. Тракоглу, Киро Кировъ и Аптулла Дервишовъ и
3) Исказва мнение щото на местото на съветни
ците Т. Живковъ и пр. да се назначатъ получилите най
много гласове кандидати на 11 Февруарпй т. г.
4) Преписъ отъ настоящето постановление да се
представи на 1'арненский Окр. Управитель, заедно съ
заявлението на подавшите оставките, сн съ молба да на
прави зависящето отъ негова страна распореждание.
5) Да се настои предъ г-на Варненский Окржженъ
Управитель, щото да непълни исканкето на Г-на Кмета
по отношение назначението на анкета, която да провери
най-шателно изложеното въ заявлението, публикувано въ
в. „Источенъ Край" и пр.
6) За да се даде вьзможность щото общественното
мнение да види въ какво се състои даванието оставките
на съветниците, да се моли настоятелно г-на Варненский
Окр. Уптаоитель за по-скорошното давание ходъ ва на
стоящето решение. .

13Q. Докладва се молбата на Варненский адвокатъ,
Венедиктъ Поповъ, пълномощникъ на Христо Ив. Гендовнчь, изъ гр Пловливт, откупчикъ на Варненските
Градско-Общински берии: Кантарие, Шнникъ-парасж и
Начь щНвзъ1896, 1897 и 1898 год., сь която моли да
се разреши въпроса, относително уничтожението на кон
тракта му съ общината за експлоатацията на горепоменатите берии.
За разрешение на този въпросъ, съвета реши: Пред
варително да се назначи коммисия, която сл*дъ като из
учи въпроса да докладва на съвета за всемание окон
чателно решение.
131. Намира за виновни и отговорни ирЪдъ зако
ните въ страната за явното вмъ нарушение бившето по
стоянво приежтетвие на Обшинский Съветъ, състояще отъ
кмета Коста Ранковъ и помощниците му Рачо Бояджисвъ
и Анастасъ Д. Припряновъ и разрешава даьаннето имъ
подъ еждъ, :-а прибирание суммата 8000 лева и еждевието вмъ ио углавевъ редъ, а ткаа сжщо и за други
оше злоупотребления, които последователно би се открлти
и испращатъ Г-ву Нрокурору при тукашния Окр Сждъ.
132. Да се закрие временно втората градска амбу
латория и всичко каквото има у нея да се пренесе въ
първата
133. Да се позволи на Бирника при. Общинското
Управленве да расходва сумми за поддържанието на об
щинските ковье, сжщо и за посрЬшанието на Великия
Гостъ Н. Им. В. Р)сский Великий Квязь Александръ
Мвхаиловичь, за които сумми да се държи отделно сметка
и при гласувавие ва вюджета за идущата година, да се
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.
усилятъ съотяетствующите § §.
134. Удобрява определеното место отъ коммиевята,
ваходяще се до лимонадената фабрика „Решителность",
улиците: Каралесъ, Кра-кра и градско место, състоящи
№ 227
отъ 750 кв. м. за леярница на Агопъ Киркоровъ, което
Гр. Варна, 3 Октомврий 1901 год.
место да се продаде въ най-кжсо време ва търгъ съ
първоначална ц*на 2 л. 50 ст. кв. м, и получената сума
Забел4зълъ съмъ на последъкъ сдедующето:
напълно внесена при утвърждението на търга и съ усло
1. Че най на звднвте места, въ най-добрите и предвие, че до една годива непременно щебжде построено за
ставлАющи
града улицн, известни търговци проточили
сжщата цель.

ЗАПОВЪДЬ

Отр.

2

Варненски!

предъ дюгените си на два три метра черги и наредили
разни продукти за проданъ, като че имъ не стнгатъ
дюгените, та правятъ улиците освенъ непроходими, ами
ги до толкова обезобразяватъ, та града дава изгледъ като
на некоп едноседмиченъ панаиръ съ предпотопните му
отъ възточенъ типь черги,
2. Тукъ тамъ, съвсемъ не въ места за цвдьта, се
впждатъ хора дошли и продали жито, дьрва и прочие,
да си напустнали колата, навързали по техъ добитъците
си, та затулили улиците, щото пътниците съ голема мжка
могатъ да си пробиятъ пжтъ. Това ее забелезва найвече около кръчмите, ханищата u прочее заведенията,
които си нматъ интереса отъ лицата, а не се погрижватъ
да даджтъ место за добитъка и колата имъ.
3. Почти всичките граждани, собственици на кола,
каруци и файтони, оставятъ тия имоти вжкь отъ дворищатата си, до пжтните врата, на улиците, та правятъ
последните не лесно проходими, особенно въ зимно н
кално време, когато бодобните ступанп можеха да иматъ
тия си имоти въ дворищата си
4. Близо ири всЬка магазпя, бъчварски, коларски,
железарски работилници и пр. се впждатъ натрупани,
безразборно празни сандъци или ново направени и по
правени кола, снособствующи съ своята неправилна нахвърляноСть, за укривание разни празвоскитающи и злонамерни личности.
5. Често пжти се забелезва градски Файгонджи да
ходятъ, разбира'се, не безъ цФль. само съ единъ заналенъ
фенеръ и то тоя, който пада на противната страна на
, постовия стражаръ.
6. Никакъвъ редъ нема за лицата излезли по раз
ходка било по главните или другите улици: и хора, и
кола, и файтони всичко е объркано.
<. Че ири съборната църква просяците заставатъ
кой кадето ше и затрудняватъ минувачите като препречватъ пжтя имъ или протягатъ пре ь техъ, почти до докосвание, паничкпте си за милостиня.
•8 Че най голема е неразборията, нахвърленостьта
и не редовното поставяние на черги, кола и прочие на
пазаря, при старото болнично здание. То е до толкосъ
разбъркано, щото напълно отговаря за упражнение заня
тието на хора, които обпчатъ да живеятъ отт» чужди
трудъ и потъ, обичатъ янкеседжилика и кражбите.
9. Не на едно место и то на главната улица, що
води отъ мусалата за балъкъ-пазаръ се забелезва изтичаяие на нечистотии отъ дворищата на улицата, като
сапунена кирлива вода и прочие, което обстоятелство иде
да препоржча до колко е обърнато вниманието къмъ
чистотата на града.
Вследствие на горнето и на основание чл. i;4 отъ
Закона за Градските Общини.
ЗА Д О В Ъ Д В АМЪ:
I. Никои отъ съдържателите на дюгяни въ града,
<5езъ предварително разрешение отъ Управлението ми,
нематъ право" да изнасятъ никакви стоки за проданъ вънъ
отъ дюгянитв си и да стесняватъ тротуарит*. (. токите
се продаватъ а държатъ вътре въ дюгяяите.
II. Най строго забранявамъ застава нието на разни
кола изъ улиците,, а още повече напущанието, макарь и
за твърде кратко вр4ме, на тия кола отъ стопаните имъ,
или резпряганието имъ било срещу ханиша, кръчми и пр.
Ступаните на всички придошли кола еж длъжни
веднага следъ разтоварвавие на стоката си, да теклятъ
колата си на площада предъ житната борса, въ некой
ханъ или вънъ отъ градътъ, та следъ това да пазаруватъ
или ходятъ гдето искатъ, а пе да се скитать изъ ули
ците заедно съ колата си или разпрягатъ средъ улицата
тамъ, гдето се спирагь за по дълго време,
III. Строго забранявамъ на гражданите—собственници
на кола, каруци или файтони, да оставятъ тоя си имотъ
на улицата предъ кжщята си, съ което правятъ улиците
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непроходими, особенно въ зимно ваяовято време. Прите
жатели* на такъвъ имотъ длъжни еж да го нрибирать
въ двора на домовете си или, ако нематъ достатъчно
место, да си наематъ другаде такова.
IV. При всека магазин, бьчварскн. коларски, же
лезарски, и пр. работилници да не се осгавягь никакви
прзднн сандъци, бъчви, или кола, а такиваго, особенно
нощно време, да с« внасягъ въ работилниците итн дво
рищата имъ.
V. Съгласно чл. 5 огъ правилника за фшгонджиитв
въ града, вевкя отъ файгонжнитй длъженъ е нощно вре
ме да държи Фзнерите на файтона си запалени. Прош.гь
нарушителите да се приспособлява наказанието предви
дено въ еж пий чл. 5 на тоя правилникь
VI. За избЬгвание на нещастия каквито се случватъ
да бждатъ зганени особенно децата, огъ файтони или
кола, желателно е Г. V Гражданите да ходятъ винаги
по тротуарите или край улиците, като иматъ десната
си сграна къмъ зданията, а колата и файтоните — сре
дината на улицата
VII. Зан.предъ, просящите при съборната църква
да заставай на една линия огъ двена сграна, а именно
отъ улицата къмъ цървага край входния пжтъ, каго се
пази да не излнзатъ огъ мвегого си и препречватъ пътя
на минувачите за милостини.
VIII. До изработвание подробенъ планъ на пазари
щето край старата болница, продавачите на каквито и
да е предмети да издагатъ сгоката си подъ построените
за това навеси. Вънъ огъ навесите сговарянието и продава
нието на каквато и да е сгока да се не позволява.
IX. Изхвтрлянпрто но улицата на остатъците отъ
фруктн, разни зеленчуци, кокали парчета и вътрешности
огъ риба и пр. край дюгянитЬ въ които се продава\ъ
такива, и поливанието на разни помии, сапунена вода и
пр. отъ кжщята, берберннците и пр. забранявамъ найстрого. Остатъците отъ рзни зеленчуци и пр. да се събирать въ оеобни еждове до престиганието на смегоносяите кола, а вI, рибарските, дюгяни да се държатъ единъ
или два ежда, съ вода, въ която да има разтворена варь,
кадет о да се хвърлятъ остатъците и вътрешностите на
риба, които отпосле да се хвърлятъ въ морето.
Ча ония, които не се съобразятъ или неиспълнятъ
настоящата ми заповЬдь, ще се еъставягъ нлдлежниге
актове и съгласно чл. 72 огъ Закона за Град. Общини
ще имъ се налага глоба до 50 лева.
,
Изпълнението на тая ми Зановедь възлагамъ:
Чл чл. I, II, Ш, IV, VHI и IX на санитарните,
учасъкови агенти и нощната стража при управлението ми,
а Г-на Варненский Градский Началн.-.къ умолявамь да
внуши на подведомствената му полицееаска стража да
дава съдействието си на общинските органи по изпълне
ние на чл. I, II, Ш, IV, VIII и IX отъ тая заповедь и
бди за точното изпълнение на чл. V, VI и VII отъ сжщата
Кметъ: Р. МАТЪЕВЪ
и. д. Секретарь: Ц. АТАНАСОВЪ

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО О В Щ Ш И УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
Ш 11751
Гр.
Варна 5 Октомврвй~190. година,
Варненското Градско Общинско Управление обявяв»
ни уатересующит-в се, че общинските наборни СПИСЪЦИ
за иидущий воененъ наборъ, подложени на предварителна
проверка отъ състава, предвиденъ въ Чл. 14 отъ „Закон»
за носеяие воеяигЬ тегоби", се приеха на първа ржка за пра
вилни и редовни, (постановления огъ 21 Августъ и 25
Септемврий г. г, подъ № J8 357 и 377.)
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Заявленията за неправилности и нер*довности по
т*зи списъци, се приемай въ продължение на две недт,ленъ срокъ отъ днесъ. Заявленията се вписватъ въ особна
книга при Варненската Окръжна Постоянна Коимиссвя
отъ заинтересуваните лпца, или се излагатъ въ пвсменни
заявления до Г-на Варненскай Окр*жлнъ Управитель,
които ще се разгдедватъ отъ съсгава, указанъ въ Чл. 14
отъ споменати Законъ, шгЬдъ което, списъците ще се
поправятъ и приключатъ окончателно (Чл. ,5 О1Ъ Закона.)
Кметх: Р. МАТЪЕВЪ
и д. Секретарь: II. АТЛНАСОВЪ

Стр. 3

год. за правособственость на едно малаче, което ако се
окаже негде, да се счита за невалидно.
Ц-ро Жителя отъ с. Дерелий Севлиевска околия
Минчо Ккимовъ е изгубилъ две свидетелства подъ
JSs 57693 и П-то 5769 4 за правособственность. 1-то
на едно мжжко теле на 1 год, косъмъ сивъ, рогове малки
и черни. П-то Едно мжжко теле на 1 год. косъмъ белъ
малки рогове,, на двете си уши има белези.
Вь случай, че се укажатъ горните свидетелства, да
се считатъ за невалидни понеже еж заменени съ дубливать
за Град. Началникъ: В. ЖЕЛЕЗОВЪ
Секратарь: СИМ. С. АРНАУДОВЪ

До Г. Г Съседните Окол. Началници, Варненский
Имамъ разновидни овощни дръвчета н трандафшш
Градский и Селско Общин. Кметове.
за продань, които съ по възрасть и сортове като дръв
четата и траядафилнтъ продаваеми отъ градската пи
Жителя огъ гр. Варна вменуемъ Илия Д. Мухлевъ
пинир-ра; давамъ ги 5 ст. по-ефтено отъ цените на град съ молба огъ ^2-nii того ни заявява, че на Г)-нй ервщу
ената пшшниера, а които еж по възрастни и отборъ сор 2J ий того прЬзъ нощьта неизвестни крадци откраднали
тове, цените се увеличаватъ до 1 левъ 20 стот. предъ собегвеняата му кобила заедно съ кончето й съ белези:
видь възрастьта и сорта.
кобилата 3 год. косъмъ червенъ, на десния бутъ дамга
Могж да планирамъ градини и да посаждамъ купе „Ченгедъ" кончето женено, на 1l/2 cод., косъмъ червенъ
ните отъ мой разсадникъ дръвчета съ отговорностъ, които особени бвлЬзи.
нехванатъ да бвдъгь за моя сме.ка, но за тона се пра
Това KITO съзбщавамъ, иървите моля, а на пос
ватъ отделни условия.
ледните прв ддагамъ да разпоредягъ потребното за да
Най слолучливото посаждание става отъ 15 Октомвр. рението на въпросната кобила и кончетб. които въ, случаи
до края на Ноемврий.
че се укажатъ НЬКЖДБ, да ми с- съобщи.
8 Октомврий 1901 г гр. Варна.
за Град Началникъ: К. ЕВРОВЪ
•
("ъ почитание:
Секретарь: СИМ. С. АРНАУДОВЪ
ОТОНЪ
ИВАНОВЪ,
часновикарь срещу Т. П. Станция.

дар.

ТЕЛЕГРАММА.

Варна, каран лекарю, Балчвкъ, Варна окол. лекарю,
до всички Окр. Управители и началници на Митарствени
пунктове и митнически Управители.
Къмъ № 4681/99, 1537/900 год. и 3665/901 год.
съ заповедь <М 355 отъ вчера обявяватъ се за чистя отъ
чума: Островъ Хиосъ, гр, Сангосъ (Бразилия) западната
часть на Персия, граничаща съ турската обласгь.
Сюлеймание южния брЬгъ на Персия начиная отъ
Оманския заливъ до Индийската граница и гр. Ранюнъ
въ Индокитай М 4990.
(под.) Директоръ: Д-р~ь О р о х о в а ш р »
Б Ъ Р Н О :
и. д. Серетарь при Варненското Окръжно
Управение: И в . П а в л о в ъ

Презъ нощьта на 31 Августъ н. г., неизвестни крадци
откраднали отъ колата на Ив. Пеневъ отъ с. Сваленикъ
едина биволъ, който имвлъ сдедующите белези: рьстъ
едъръ, косъмъ черъ, години 8, иа десното ухо има дамга
на левия рогъ халка, ако въ случай се намери негде,
моля да се съобщи въ управлението ми.
За Град. Началникъ: В. Железовъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ,
Явява Ви се за разгласяваиие, че болестьта „шапъ"
по едрия рогатъ добитъкъ въ гр. Пловдивъ е прекра
тена и Сжръ-Пазаръ за едъръ добитъкъ въ сжщия градъ
се счита за откритъ отъ 4 й того.
За Град. Началникъ: В. Железовъ
Сокретарь: Сим. С. Арнаудовь-

Съобщавамъ Ви, Г-не Кмете, за сведение и над
лежно распореждание, че по овцете въ с. ^еренъ, Еск*с
Подадена отъ София на 16 того получена въ Варна Джумалийска околия е констатирана болестьта „шарка*.
на същии
За Градски Ваьалвикъ: В. Железовъ
Карантиному лекарю, Управителю Митницата Окр.
Секретарь: Сим. С. Аряаудовъ
Управители.
Оь заповЬдь М 379 отъ 15 того обявява се градъ
Дирятъ се 1) три коня на Кою Георгиевъ, огъ еНеаполъ за заразенъ отъ чума отъ 13-пй съший месецъ Чаиръ Харманъ, Добричска околия, съ отличителни бе,
М 5342.
лези: 1) конь около 15 годишенъ, черенъ, осгъръ гръбъ.
(под) за Директоръ: Д - р ъ С т а м б о с к и
върви като схванатъ, отъ страни охлузенъ отъ диканя,'
главата си държи напредъ; 2) ковъ черенъ, около 15
год, на челото си има звезда, устата му охлузени от*ь
До Г. Г. Полицеийснитгъ Пристави
чемъ, долу до китките на предните му крака охлузено
и Варненското Градено Общинско
отъ бокаи; 3) конъ пипилявъ-кулесть, около 6 години,
Кметство.
дирнигв кълки охлузени, при вървежв си надкрачва с ъ
Диретъ се следуюшит* изгубени интезапени свиде предните си крака. 2) Двата коня на Стефанъ Кодевъ,
телства. имено: 1-во Мехмедъ ПГерифовъ житель отъ отъ гр. Преславъ, изгубени отъ пасбището на с Идигтр. Карлово. Изгубидъ свидехелсгвото си подъ № 4808/98 ризъ-куюеу, Балчикска околия, съ белези: 1) конъ сивъ

Стр. 4

Брой 17

Варненскпй Общинскпй Вестппкъ

около 8 - 9 години, грпвата п опашкатн му възчерни,
предницата му обита отъ хамугъ, ръсть среденъ и 2)
конъ, възсивъ около 9 годишелъ предния и задния десни
крака, копитата бели, задния му лЬви кракъ кованъ съ
р у с к а подкова, а останалите съ цели подкови, келявъ
на челото и гърба му обе.тянъ.
Въ случай, че с намери нъкой отъ въпросните коне
да се съобщи въ управлението ми
З а Градски Началник!.*. В. Железовъ
Секретарь: Сам. С Лрнаудовъ
иреписъ.
РОСС1ЙСКОЕ

ИНШЕРАТОРСКОЕ
ДШУОМАТИЖКОЕ . ДГЕПСТВ
БСЛГЛР1И '
Софт, 17 Септемврий 1901 года

Нмету градъ Варна
Г-дину Матгьеву

Появени CY.: 1) „Шапъ ' по добитъка въ е с. Кобакъ-кулакъ и Малка-ада Р^градска околия; въ селото
Осигово, Беленска околия и въ с. с. Казълъ-ьурунъ,
Двдуларь, Акадънларъ, Кожаларь, Волтажи, Ени-кьой,
Кара Есе-кьоп. Бабукъ — Силистренска околия и 2)
„Шарка" по овце.е въ с. Костанденеиъ, Руссн околия.
Прекратени еж: 1) „Шапъ" по добитъка въ градъ
Русее и с с ' Тръстеникъ, Юмеръ черешово, Бунари,
Бешевлий. Орманъ Бешевлий, Сжртъ оланъ-хасъ, Тетево,
Пиргосъ ,Мечка, Кошово. Ноно-село Глоджово; Кара-ачъ,
Червена-вода Семерджиево, Писаницъ. Басарабово, Нисово, Бъзънъ и Божааенъ — Руссенска околия, въ с. с.
Хюдж-клий, Две-могилн, Батишнице. Стьрменъ, Обретеникъ, Гор. Абланово, Ватишъ, Бвленска околия, u въ с. с.
Юнузларъ Шереметъ, Караколжаларъ, Джеферлеръ, Кованджиларъ, Настраджнъ, Касчиларь, X Факларъ. Месимъ
махле Тутруканска околия и 2) „..'апъ** но KOHbeie въ
с. Казпмиръ Силистренаска Околия.
Б Ъ Р Н О : '
за Окр. Управи гель: Иванъ Павловъ
Секретарь : Дтезаровъ
В Т> Р Н 0 :
.
Секретарь при Варненското Г|»адско Околийско

341 <Ь&Х '

Дипломатическое Агенство имеетъ честь г нередатъ
Вамъ, Милостевьш Государь, по порученйо
Имиераторскаго Министерства
Ипострппньгхъ Дгьлъ,
Височайшую
благодарность а повергнутьия Вами отъ имени гражданъ
гр. Варни къстопамъ Его Имасраторскаго
Величества,
чувства одушевляющей Васъ преданносги- по случаю
праздновашн годовщинн дня вступлешя русскихъ войскт,
в ъ Варну.
(под.)

Управляющш
Дипломатнческимъ
Агенствомъ : Х и т е в ъ

Управление: CUM. C

Арнаудовъ

Изпраща се къ пренисъ на Варненското Градско
Ощинско Управление за рачгласяванието
Гр. Варна 4 Октомврий 1901 година.
за Градски Началникъ: В. Шилгъзовъ
' ' е к р в т а р ь : Сим. С. Арнаудовъ
В А Р Н Е Н С К А Т Ъ Р Г . - И Н Д У С Т . И Ш Ш А КАМАРА.

В Р Ъ Н О':"

Секретарь: П. А т а н а с о в ъ

БЮЛЕТИНЪ

ИрЬписъ
ВАРНЕНСКО ОКРЖЖНО УПРАВЛЕНИЕ
Отделение Административно.

3 АПОВ"Б

ДЬ

за продадените храни отъ кола въ Варнен. Житно Тържище
на 21-й Септемврий 1901 година.

Но. 410
Варна, 26 Септемвр. ] 901 г.
Съгласно предписарнето на Министерството на Тър
говията и Земледелието, подъ Но. 15859, обявявамъ на
населението отъ повереивя ми окржгъ, че съ позволи
телно на сжпюто Министерство подъ Но. 15858 и на
основание чл. 9 отъ закона за Мините, разрешава се на
Василъ Райковъ, отъ с, Месидренъ, Тетевенска околия,
да дири изкопаеми вещества О1ъ категорията на Мините
въ целою Княжептво, едногодишния срокъ, ва което за
хваща отъ 15 того.
Дирящия да се съобразява напълно съ чл. чл. 20,
2 1 , 22, 23 и 38 .отъ закона за Мините, както и съ всички
други распореждания по закова и правилниците за мините,
(Под.) Окр. Управитель: П. В. Горбановъ, и. д. Секре
тарь при Варнен, Окръжно Управление: Ив. Павловъ.
Пр*писъ
ВАРНЕНСКО ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ
Отделение Административно.

СрЪдна цьи
на шшитрт,

Видть н а х р а н а т а

.тева

|

„

Числото
на
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а,
s

Всичко колко
хтлр.
еж п р о д а д е н и

ст.

21 Септемвр.
Червенка жито .
П ш е н и ц а колосъ.
Ечимнкъ.
МиеиртОв*съ
,
.
Просо
Кооъ 100 кплогр.
Ръжь

7
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8
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6
4
45'

52 1 /
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—
—
—
16
45 — к.
6

50
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4
6
4
5
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1
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7
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1
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7
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22 Септемвр.
Червенка
Пшеница
Ечимикъ
Миси, ъ
ОвЪсъ
Просо
Б о б ъ 100
Р-ъжъ

жито .
колосъ
.
.

.

клгр.

249
, 3
74
40
16
2
— к. 10100,35
2
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21
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14
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Надзирателъ на Тържището: Паси. Та5анов'ь

видомость
З а числ т о на исклания л о б и т ъ к ъ въ Варненската
P p . О б ш . скотобойна

Но. 8891

|-Г

3

S

1
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и
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19 Септемврий 1901 г
Оъобщавамъ Ви, Господине Началнико, за сведение
и надлежно распорежданве, че въ Руссенското окржжие
еж се появили и прекратили следующите болести:
Нздава Варненското Град. Общ. Управление.

1590 1195 382

15

1 |1

1

1 *'

-3

i

392

г.
—

61

49

Всичко

ОКРЪЖНО

Свини

за презъ месецъ Септемврий 1901 год.

4438

гр. Варна 1-й Октомврий 1901 г.
Печатница на Хр. В". Войниковъ, Варна.
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въстникъ
(Седемнадесета притурка)
Кратко изложение за работите
и положението на Варнен. Градско Общинско
Управление.
(ПродалЖевле оть шеснадесета притурка).

Сезираии съ горните въпроси и съ преписката на
Риза Ефенди Милязимовъ, как го и сь оная за отчужде
ното место на г. г.аумъ Никушевъ, състовще отъ 9-3
кв. м., находящо ся въ „Ели-Куля-Табя", „Фердинанловъ"
булевардъ, определено'вь 1L киегорая и оцЬнено по
36 лева, плуеъ 9 л, по чл 18 отъ закона за благоус
тройството, направи ся обща .справка, както на оцени
телния планъ, тъй и па оценителния протоколъ за да ся
изучатъ всичките сведвния които засЬгатъ горните въ
проси. Изискани огь твхн.ч. отделение всичките книжа,
оказа ся следунУщето.
•
1) Оценителния прогоколь ся намери съ дата 1G
Юлпй 19 Ю год, подписан ь отъ оценителната коммисия и
съдържашъ раепределенигто местата на категории, обаче
датата на з&регисгриранието му ся оказа да е 10 Яну
арий т. г. подъ Вх J\№ 24-$. Огь едно писмо на кметотвотг, съ дата ца^ъ Ю ц Януарий т. г. подъ %/й?294, ся
вижда, че преписъ огъ тоя протоколъ е испратеиъ на
Началника на Варнен. технич. участъкъ за сведйние,
едвамъ въ сжщий денъ Ю-ц Януарай, когато отъ друга.
страна за расирзделениего местата на категории и оцен
ката имъ ся публикувало на 9 Януарий съ обявление, oVs
2 5g r ,T. е ед>1яъ день пб-рано отъ зарегисграраниего на
оценителния протоколъ, въ който денъ и г. Наумъ Ни
кушевъ е подалъ сввего заявление за че е благодаренъ
ОГР Ьц&нкага на мвсгото му по 11 категория.
Отъ едно писмо на Началника на Варнен. технпч.
участъкъ, сь дата 11/1/901 г. подъ М 3d до'кметство
то, отговоръ на писмото М
94, ся вижда, че той е
искалъ да му ся яви ако еж испълнени формалностите
на чл. 17 отъ закона за благоустройство за да стане
и опвняванието на сградите, едновременно съ онова
на местата. Обаче кмета г. Ранковъ съ писмо отъ
13/1/901 г. подъ J1-5.530 ' отговорилъ, четвзи формално
сти не били испълнени но ще.ла да бжде учредена
пакъ втора комисия, съгласно чл. о отъ еж ший законъ,
елвдь което началника на Варяен. технич уистъка отго
варя помвнатото писмо оть 12 т. м. подъ № 206, че
нрипга, щ)го о*начави иизго на разните категории
места вь оцвнителния планъ да стане спорвдъ наставле
нията изложени въ окржжното М 2244 отъ М-то ад, общ.
сгради п пр. сь дата 5 И/89 г:-т. е. не само начьртагелно но и писменно, за да не ставатт>-въ това отношение
никакви недоразулиаия, защото разделението^ местата на
категории било направено върху единъ общъ планъ на
града само начъртателно, а това бпло недостатъчно.. И
като напомня още еднъжъ, че оценяванието на зданията
требало да стане едпов;>еме1но съ това на мвстага, псказва мнение, че едновременно съ това требало да стане и
обявяванието на гражданите.
Като ся направи справка отъ служащите въ. общ.
административно и технич. отделения: защо оцвнителния
цротоколч., който носи дата 16 Юнии 1900 г. е зарегистриранъ едвамъ на 10 Януарий т. г. подъ Вх. № 248 г.?
защо въ него е вписанъ за участвующъ въ оценителната

коммисия град. Кондукторъ К Напазпянъ, който го ве
че и подпиеалъ, когато споредъ гореноведеното окржжпо
п. V. абеолюг.ю е забраноно да взематъ участие кондукторигб, и нап-главно, когато въ комисията е участвувалъ
Началника на технич: отделение Паруснядисъ. на когото
подписа не фигурира ни въ протокола, ни въ оценител
ния планъ. а последнип е подписанъ отъ сжщия кондук
торъ К. Папазиянъ? Този ли е двйствитйлния протоколъ,
ако наистина е наппсанъ още презъ ЮниВ, когато е билъ
още живъ Парусиядисъ? защо не го е падписалъ той то
гава, и коя е била причината да еж подписвани отъ
Папазияна, когато Парусиядисъ е умрелъ чакъ преъ Де
кемврий? Този яи е действителния оценигеленъ планъ по
който ся станали и распределението местата на категории
и определяванието за техъ цените? отъ кого е съставенъ,
защо не е датиранъ и защо и той не е подписанъ оть
Парусиядпса а е подписанъ огъ К. Папазиянъ? Отъ разследванието ся установи:
• 1) Оценителния протоколъ не е билъ написань презъ
Юлип, а чакъ презъ Януарий т. г. и то на 10-й Сд,щий
мъсецъ, по една съставена отъ секретаря черновка. Оть
оригин?лз, били снемени два преписа: едина за общия.
управление, а втория за началника на Варнен. технич.
участъкь, вь който денъ е билъ и испратенъ съ писмо
то Но: 294, а оригинала зарегистрирань, както ся каза,
подъ rtx. Ho. 243. Когато този протоколъ, въ който вме
сто Началника на технич стдвление Парусиядисъ билъ
вписанъ кондуктора К. Папазиянъ,' билъ поднеселъ за
подппсвание, на ПОСЛЕДНИЯ, той отказалъ, чобаче по втора
заповедъ на кмета г. Ранковъ билъ принудеиъ да го
подпише, Излиза, че протокола е наппсанъ на 10-й Януария, подписанъ е отъ кеммисията въ сжщип денъ, а обя
влението Но. 256 публикувано е на 9 Януярпй. Твърди ся,
че тогавашнии замъсгникъ на Парусияднса Трандафиловъ
е отказалъ категоричеки да подпише тоя протоколъ да като
ся неизучи въпроса както изисквалъ закона.
Че вь оценителната коммисия е участвувалъ покой
ния Парусиядисъ ночнналъ презъ Декемврий ся доказа
и отъ писмото на Началника на Варнен. технич. участъкъ,
отъ 13 т. м. подъ По. 211, отговоръ на писмото на общ,
упрааление, съ дата 13/iI/iiOl подъ Но. 1700
2) Оцвнителния планъ е работенъ сжщо тъй презъ
Декемврий и Януарий, свършеиъ е и подписанъ едновре
менно съ оцвнителния протеколъ. Огъразследванието ся
установи, че покойния Парусиядисъ е написалъ единъ
малъкъ генераленъ плань за распределението на катего
риите и даденъ е билъ на единъ чертежникъ да го пре
писва, обаче върху него били работитили разни лица, и
билъ до толкова зацапанъ щото мжчно ся разбирали ка
тегориите при наппсванието въ големия, понеже имало
много зацапанп и отъ после, отъ ново написани категории
и не кои знаци еж четяли двойно,'кото I X на ХГ, понеже
не биле означени и съ арбеки знаци. Следъ като работнлъ
неколко време чертежнпка по тоя планъ, последния билъ
изисканъ отъ кметството и неповърнатъ вече. Сегашния
планъ билъ работенъ отъ заместника на Парусиядисъ,
г. Трандафиловъ, на когото му ся е напомняло, че ще
треба и на го подпише, топ обявилъ к .тегорически, че
неще го подпише, както го и ненодписалъ. Той, Транда(Следва.)

ttei. Войипковъ—Варна.

