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Умольшатъ се г. г. абонатите на вестника ни, които не
съ си платили до сега абонамента, за миналите години, да
побързатъ и го исплатятъ, като испратятъ суммата до
Варненското Град. Общин. Управление. Тъзи отъ абонатите
които не си платятъ дългътъ, вестника не ма да имъ се
праща за напредъ.
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ОТЪ КМЕТСТВОТО.

' Умоляватъ се редакциите на долуозначените български
списания и вестници, да испращатъ и презъ настоящата
година на Варнен. Град. Общ. Библиотека, издаваемите отъ
техъ списания и веетници, на които абонамента ще се плаща
следъ истичание на шесть месеца.
Списание: „Българска Сбиркаа
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, Право Дело"
„Учитель"
Мисъль"
„Наш/ь Животъ"
п
„Сп. да Икономическото Дружество
„Природа"
„Училищенъ Прегледъ"
„Ученическа Беседа"
. . . . . . . „Юридически Прегледъ"
Вестникъ: „България"
.„"Български Търг. Вестникъ"
„Источнии Край"
,Извеспикъ"
»
„1
,Миръ"
V
„Нова
Ера"
»
„Народни Права"
„Новъ Векъ"
, „Препорецъ"
„Реформи"
„Работнически Вестникъ"
,-, Съзнание"
„Светъ"
„Държавенъ. Вестникъ"

Натоварена съмъ отъ Комитета на тукашното Д-во за подържанве на спротопитадището съ настоящето да нскажа благодарность на всички Г-жи, Г-ци и Г-да, които съ готовность
взеха участие въ бала, даденъ па 26-й Декемврпй 1901 год.,
заедно съ Др. „.Чайка*, било като посетители, било като
распоръдители и устроители. За не излишно считамъ да съ
общя, че отъ този балъ за Сиротопиталпщето се получи чнстъ
ириходъ 500 лева, отъ които 50 лева съгласно решението
на Дружеството,' се удържатъ за каса, устроена за помаганпе
на нуждающите се-бедни отъ парична помощь.
Лр4зъ истевлата 1901 година с& получени помощи за
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Сиропиталището отъ: почетнпй чденъ r-нъ Георгпевъ—110
лева, Г-жа К . . . . ъ 38, Иопечптелката на Сиропиталището
г-яса Черкавска—25, Д. Дпонпспядисъ — 22-40 лева, Г-нъ
Николаевъ—5 л. зл., Софийски Русски Конеулъ Воеводскп—5 л., отъ градинския прпздникъ, даденъ презъ м. Августъ, м.г.
заедно съ Др. „Саморазвптпе" и помощь отъ последньото—
719 лева, и членските вносове на действителните членове:
Г-жи Добрпнова—5 л., Гинева—5 л., Мутафова 5 л., Ико
номова — 5 л., Желева — 5 д., Ковачевска — 5 л., Саввова
5 л., Маркова—5 л., Шонтова—5л., Бойчева—5 л., Златарова—5 л., Захариева—5 л., Иатоева—5 л., С. Патоева
— 5 л,, Загорова—5 л. и Г. Ивановъ—5 лева.
гр. Варна, 9 Януарий 1902 г.
Иопечитедка: Л. Черкавская
Секретарка: С. Кънева

Изводъ отъ решенията на Варненский Град. Общ.
Съветъ.
(Продължение' отъ брой 24-й).

215.1—Приема и разрешава да се иазпачп трети Сашгт.
Лекарь при общината, съ месечна заплата 400 лева и петь
санитарпп фелдшери съ по 100 лева месечна заплата и то
последните времешю. Занлататт, па лекаря и на допълни
телните фелдшери до края на тази година ще се исплаща
отъ оная сумма 10000 лева, която съвета пека съ решение
Лг 189 отъ 25 Октомврий т. г. да се отнуснатъ 17385 л.
85 ст, а отъ 1 Януарий за лекаря по бюджета за 1902 г.
Ако Министерството на Фппансппте не удовлетвори иеканието на съвета, еъ отпущанпе суммата по решението Л-?189,
то да се донесе на г-на Варненский Окр. Управптель, че
не е възможно на общината да плаща на тоя персоналъ отъ
бюджета сп, както за тая година, така схщо и за идущата
1902 год., по която причина назначението пмъ става не
възможно.
216. — Бриематъ се поемните условия (печатани въ
броевете 23 и 24 на Общпискпп Вестникъ) за отдаванпе
подъ наемъ и въ откупъ градските покрити имоти и пред
приятия за отъ 1 Януарий удущата 1902 година.
217. — Назначава комисия, състояща отъ г. г. Пом.
Кмета В. Загоровъ, членовете Д-ръ Баеановпчь, П. Бакърдашевъ и Градския Инжпнеръ, която да прегледа въ ста
рата болница, исканата часть отъ Варненский Град. Началнпкъ за конюшня на конната градска стража и въ случай
че е нуждпо поправка, каква ще бвде тя. Прп това да вдеге >
въ споразумение съ Град. Началнпкъ какъвъ наемъ ще платп, ';
което да докладва на съвета въ Най-блпзското му заседание.
218.—Всички" разноски по обгербовапието на контракта
сключевъ мъжду общината н Д-ръ Стояновъ, който се на
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значава за юристь консулъ адвокатъ при сжщата община, да
еж за сметка на последната.
219. — Действующата сега такса отъ магазинажъ за
газътъ (петролеумъ), който се внася въ общинското газ но
влагалище да се отмени както следва:
1) Отъ внесенпй въ общинското газно влагалищи газъ,
за напредъ да се взема такса по 10 ст. за всека една каеса
газъ до три лесеченъ срокъ, считанъ отъ деньтъ на вниеанието му въ Варна, па билъ внесенъ въ влагалшпето пли
складпранъ на пристанището, гдето, обаче не може да се
държп повече отъ три дий, по причина на опасность. Ако
сжщпятъ този газъ престои въ влагалището повече отъ три
месеца време, то въ такъвъ случай да се взема такса на каеса
още по 10 ст. за всеки три мееецп.
2) За газъ, макаръ п предназначенъ за транзптъ, ако
престои въ Варна повече отъ три дни, да се взема сжщата такса (10 ст. на каеса.)
3) Настоящето решение да влезе въ сила, сдедъ ут
върждението .чу отъ надлежната вла'.'ть. Решението по тоя
въпросъ подъ М 203 1901 се отменява.
220.—Общпнского здание, въ което сега се помещава
Варненската Телеграфо-Пощенска Станция, да се отдаде на
сжщата станция за презъ идущаща 1902 год. съ годишенъ
наемъ 5500 лева, платими въ предплата.
221. —Показва на г-па Председателя на Варнвнскпй
Окр. Ождъ за почетни граждани Варненците : Д. Паница,
Янко Одавчевъ, К. Шпваровъ, Дпмптръ Тракоглу' и Бойчо
Бойчевх, които да влезатъ въ еъстава на коммпсията, опре
делена да разгледа окончателно жалбите и заявленията
срещу първоначалните списъци на еждебяите заседатели, из
брани за 1902 год. както за избиранпе отъ техъ на 160
заседатели презъ сжщата година.
222.— 1) Гаранцията съ едно лозе п кьошкъ на Яковъ
Найденовъ дадена за длъжноетьта на бпвшнй Общ. Бпрнпкъ
Д. Кирановъ, въ размеръ на 2000-лева, може да се осво
боди еамо отъ Върховната Сметна Палата. 2) Горните имоти
могжтъ да ее освободятъ отъ Общинското Управление, само
ако *гая гаранция на Найденова се замени отъ него съ
другъ пмотъ.
223.—1) Градското праздно место въ Варненските лозя
въ местностьта „Ваяларъ" отъ 2097 кв. метра, при съ
седи: Спмеопъ П. Дерменджиевъ, Ив. Георгпевъ, Мжгжрдичъ
Агоповъ и Полпхронъ Ивановъ, да се възложи върху Симеонъ П. Дермепджпевъ за 100 лева.
2) Градекото праздно место въ Варненските лозя, въ
местностьта „Ваяларъ' отъ 420 квадратни метра, при съ
седи: Ставрп Д. Ставридовъ, Дим. Ив. Траковъ, Десппна
Арабоглува п Евксаноградския нжть, да се възложи върху
€таври Д. Ставридпсъ за 105 лева.
3) Градското праздно место въ Варненските лозя, въ
местноетьта „Ваяларъ" (Каменна грамада) отъ 280 ка. метра,
при със&дп: Ставрп (Мумджпевъ) Ставрпдисъ, Иванъ Фшгаповъ, Градско место, Тодоръ Мунджиевъ и Ерени Зармакянова, да се възложп върху Ставрп Д. Ставрпдисъ за 14 л. и
4) Градекото праздно место, въ местностьта „Ваяларъ"
отъ 325 квадр метра, при съседп: градско праздно место,
Ерани Зармакпянъ, Д-ръ Флори, Ив. Флоревъ и Ставри Д.
Схавридисъ, да се възложи върху Д-ръ Флори Нв. Флоревъ
за 65 лева.
224—1) Удобрява станалите търгове на 3 и 15 Ноемвр.
т. г. за продадените общински храни и ги възлага както
следва;
По търга станалъ на 3-й Ноемврий.
1) На Атанасъ Памуковъ, мисиря отъ 471/б хектолитри, по 7 лева 70 ст. хлтр., всичко за 363 л. 45 ст.
2) На Гарабедъ Агоповъ, просото отъ 3 / 5 хлтр. по 4
лв. 40 ст. хлтр., всичко за 2 дева 65 ст.
3) На Торосъ Кеворковъ, боба отъ -104 клгр. по 15
лева ЮО-техъ клгр. всичко за 15 лв. 60 ст.
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По търга станалъ на 15 Ноемврий т. г. .
1) На С. П. Никифоровъ, житото отъ 32 хлтр. по 7 л.
90 ст. хлтр. всичко за 252 лева 80 ст.
2) На С. И. Никифоровъ; мисиря отъ 72 хлтр. по 8 л.
05 ст. хлгр. всичко за 579 лева 60 ст.
3) На М. Саввовъ, боба отъ 124 клгр. по 15 л. 20 ст.
100-техъ килогр. всичко за 18 л. 85 ст.
МИНИСТЕРСТВО НА ВЖТРЪШНИТЪ РАБОТИ
'Отдел. Админ. Полиц.)

№ 7147
ст.. София, 13 Декемврий 1901 год.
ОКРЖЖНО
До Г. Г. Окржжнитгпь Управители.
Споредъ сведения, доставени въ Министерството на Вжтрешните Работи и на изповеданията, отъ княжеското тър
говско агенство въ Скопие, търговците на дървенъ матерпялъ въ тоя последния градъ си доетавлявало дъски огъ
България изъ Пещера и Пазарджикъ. Въ придружающяте
тая стока свидетелства за местопроизхожвдяие, издавани отъ
местните власти. . на основание чл. 7 отъ митническата ни
спогодба съ Турция, означавано било Ж на вагона и раз
мерите на широчина и дъджана на стоката, нъ не било по
казвано естеството и количеството на стоката т. е. не се
споменувало, колко парчета и колко кубически метра еж дъс
ките и какви еж— : букови, чамови или джбови. Вследетвие
на това турските митнически власти създавали на търгов
ците големи мжчнотпи.
Като съобщавамъ гореизложеното, предлагамъ на г. г...
окрхжните управители, да се разпоредятъ, щото поверените
темъ управления и подведомствените имъ окол. Началници
и общински кметове, да вппсватъ въ свидетелствата за местопроизхождеяието на стоките, предназначени за Турция, по
дробно както количеството, така и вида на стоките, та да
могатъ турските власти да проверяватъ, да ли свидетелството
се отнася за сжщите. представени на турската митница стоки
и да не, ее правять спънки на търговците.
(под.) Министръ: М. Е. Сарафовъ. Главенъ Оекретарь:
(под.) Васильовъ _ и Началнякъ на отделението: Г. Оимовъ
Верно: Под. Секретарь при Варненското Окржжно Управление:
Джезаровъ.
АВРЕНСКО СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
' М 2373
с. 4вренъ, 10 Декемврий 1901 год.
Авренското Селско Околийско Управление, обявява за
всеобщо знание, че подъ надзора му, отъ преди некодко дена
се намнратъ следующите безъ стопани „юва" добитъци, а
именно: 1) една биволица на 4 год., косъмъ черъ караманеста на опашката малко бепо, десната задня кълка порезана съ брадва, 2) една биволица на 5 год., косъмъ черъ,
на челото и опашката има малко бело, десното. ухо отъ
върха отрезано; 3) една телица—крава^ 3 год., косъмъ сивъ, 1
левото ухо отъ върха отрйзано и отъ пръдъ разцепено;
4) Единъ биволъ на 4 — 5 год., косъмъ черъ, караманеетъ
двете уши отъ върха отрезани, отъ подиръ ойма.
Това като обявява Общинското Управление, поканва сто
паните пзгь въ определения отъ закона срокъ да се явътъ
въ канцеларията му, ведно съ нуждните документи и си ги.
взематъ, въ противенъ случай ще бжджтъ продадени на публпченъ търгъ, за въ полза на общинската каса.
под. Общ. Кметъ: С. Радевъ. под. Общ. Писаръ: Н.
Махмудиевъ. Верно, Секретарь при Варненското Селско Око
лийско Управление: Б . . . .
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Варненското Град. Общ. Упралленпе поканва означенить по-дблу
запасни войници да се явятъ въ Общинското Управление и си
получатъ уволнителнитъ1 билети.
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Петко Иа. Чаталбашевъ
Антонъ Панайотовъ
Иванъ Панайотовъ
Янаки Теохаревъ
Иванъ НПЕОЛОВЪ
.музикантъ
фелдфеб. муз. Иванъ Найденовъ
Халплъ Рашидовь
редникъ
Коста Апостоловъ
9
Иолихронъ Мпхаиловъ
10'
Иванъ Димптровъ
11 стар. унт.-офиц. Петръ Енчевъ
12 Стар.М у зУнт.-ОФицеръ
Георги Тодоровъ
Н Я . ХирЪ
13
Мпхаилъ Радевъ
фелдфебелъ
14 мл. унт.-офиц.. Теохари Костовъ Мумджиевъ
15 етар. уят.-офпц Минко Станчевъ .
16
Христо Ивановъ
рееникъ .
17. мл. унт. офиц. Илия Пьтровъ
сдар._риу-о4м; ^Басилъ НиколовЪ; Миховъ
Яни Христовъ
19
Отояновъ Станю Стояновъ
20
Тодоръ Япакевъ
21
канониръ
22 стар. унт.-офиц. Кирякъ Нпколовъ
23 мл. мед. фелд. Милко Милковъ
24 мл. унт.-офкц. Телемахъ Янковъ
Илия Маневъ
25
редникъ
Ахмедъ Ашпкъ Мехмедовъ
26
»
унт.-ифицеръ
Вангелъ Димптровъ
27 Млад.
музик. хиръ
28
ефрейторъ
Георги Ивановъ
29 стар. унт.-офиц. Иванъ Боневъ
30 мл. унт.-офиц. Петко Желевъ
31 Кадровий ред. Кръстю Тошевъ
Цветко Куневъ
32
реднпкъ
33 санит. фелдш. Киро С. Косевъ
р*дн.
Ниазж Ахмедовъ
34
Тодоръ Георгиевъ
35
ефрейторъ
Георги Ангеловъ
36
редникъ
37
Тодоръ Андоновъ
Иванъ И. Иатентадовъ
38
канон. охот.
Щерю Ннколовъ
39
ефрейторъ
редникъ
Ивановъ Симеонъ
40
Тодоръ Колевъ
41
42
Иванъ Атанасовъ
43 стар. унт.-офиц, Иванъ Ставревъ
Нетръ Маноловъ
44
канониръ
45
»
Никола Киряковъ
Андоновъ Михалъ Атанасовъ
редникъ
46
Маркаръ Оаркизовъ
47
48
Махмудовъ Мах. Саидъ
•»
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!
Слави Георгиевъ
Ганчо Отояповъ
Юрданъ Иекаровъ
Кпркоръ Гарабед. Ианаджпянъ
Маноловъ Христо
Оване;.овъ Саркпсъ
Папусчнмгь Хрпето II.
Оефаповъ Матей
Ради Стояпосъ1
Никола Ивановъ
Мнхалъ Т. Нвапозъ
Алекспевъ Мпхалъ Нпколовъ
Гюмюшчиоглу Юрд. Петровъ
Лефтеровъ Копст. Хараламбовъ
Тодоръ Георгиевъ
Шишковъ Александръ Тодоръ
Вълчо Миневъ
Али Ахмедовъ
Георги Петровъ
Атапасъ Георгиевъ Бойчевъ
1 68
7)
Теохари Панайотовъ69
jj
Я
Хасанъ
Мехмедовъ Яковъ
70
1889
я
Владими ъ Добревъ Отанчевъ
я
t
1 71
}
Андрей Ма])ковпчь
" 1 72
Алишъ Хюсеиновъ
73
77
S
Иавлп Куртевъ
»
« 74
Колевъ
Депю Боиевъ
1890.1 | 75
77
Костадппъ Ив. Костадпновъ
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Брои 25

Варненекпй Общпнскпй Вестникъ

Стр. 4
ВАРНЕНрКО ОКОЛИЙСКО

УПРАВЛЕНИЕ.

санъ съ черна мазна боя, опясанъ съ разни цветя и на
залното дъно написано 19-00 год.

..V 6806
Гр. Варна 29 Декемврий i 901 год.
До Господа
Полнцейскате Пристави.
Съобщава Ви се, за знания п наддежно разпорежданпе, че съ законъ, прпетъ отъ XI обпкновенпо Народно Съ
брание, първа редовна сесия въ-ХП си заседание, държано
на 14 Боетврнй т. г. и утвърдено отъ Н. Ц. В. Княза-съ.
указъ отъ 28 с. м. подъ М. 437 селата: Орта-кьой и Лев
ски се отцепватъ отъ Никополскята околия и присъедпняватъ къмъ Плевенската; селото Карашъ се отцепва оть Те
тевенската околия и присъединява къмъ Лукувитската; махлпте: Селце и Лакарево се отцепватъ отъ Севлиевската око
лия и прпсъедпняватъ къмъ Троянската; и селото Юруклере
се отцепва отъ Ловчанската околия, и присъединява къмъ
Севлиевската. •
Тоя законъ влиза въ спла отъ 1 Декемврий т год.

При Долно-Ломското сел. общ. управление, Белоградчвшка околия, се намира безъ стопанинъ (юва) една кобила
на 10 години, дореста, десното ухо цепено, десното око
кьораво и на гърба бело.
При Медовнишкото селско общинско управление, Белоградчинска околия, се намира безъ стонанннъ (юва) една
крава на 5 години, коеъмъ сивъ.
Въ с. Долно-Аиорбасъ, Карловска околия, е констати
рана болестьта „Бесъ" по кучетата.
Град. Началникъ: К. Евровъ
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ

ДРФНОВСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕБИЕ
Съ Височайши Указъ отъ 7-й того оодъ J\s 447 е
постановено щото селото Хюсепче, Разградска околия, Руссепекн, окржгъ, да се преименува „Огенецъ" и общината
„Огенска".

ОБЯВЛЕЕИЕ
М 2682
гр. Дреново 3 Декемврий 1901 година

До Г-да г-да
Полицейските Приетавп.
Въ Самаковското Общинско Управление, ех заловени 5
сребърни 50 ст фалшиви монети, които с& различавали отъ
истинските по грубата си направа и тъменъ цветъ.
Разпоредете потребното за залавянието на фалшивикаторите.
и. д. Варпеп. Гр. Бачалппкъ: К. Евровъ
,, Секретарь: Сим. 0. Арнаудовъ

ВАРНЕНСКИЙ ГРАДСКИЙ Н4ЧАЛНИКЪ
На жителя отъ с. Кара Мурадъ, Добричска околия, Дим.
Атанасовъ му е изгубена едва' кобила съ б4лези: 4 год.
коеъмъ сивъ, копитото на дъсння•дирекъ кракъ бело и десното ухо разцепено.
Ако въ случай се укаже легде, да се съобщи въ управ
лението ми.

На основание чл. 22 отъ правилника за редътъ и усло
вията за купувание й продавание едъръ добитъкъ Дрънов- екото Градско Общ Управление чрезъ това си известява
на всички общински управления въ Дреновска околия, че
оргиналния билетъ J\s 21397 отъ 5 Юлий 1901 год.издаденъ на Миню Петровъ, отъ с. Руня, за правособственость
на единъ конь, на 7 години, сивъ, е изгубенъ вместо него
е издаденъ на правоеобствешшка дубликатъ на 3-й Декем
врий- т. г. Вследствие, на което предупреждава се, че ако
оргинала се окаже негде, да се счита уничтоженъ.
(под.) Градски Кметъ: Иванъ Илиевъ. Секретарь: С.
Станчевъ. Верно при Дреновското Окол. Управление Секре
тарь: С. Станчевъ.
АБРЕНСКО СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
'Л/ 240L
с. Авренъ 14 Декемврий 1901 година.

На жителя отъ с. Арабаджи, Добричска околия, Георги
ТоДоровъ му се откраднати два вола гь белези: 1) волъ
на 7 години,_ коеъмъ сивъ и 2) волъ на 7 години, мосъмъ
жълтъ.
• Ако въ случай се укажатъ негде, да се съобщи въ
управлението ли.
•
Пнтпзапскпте свидетелска подъ Но. Но. 45039 и 45040
еерпя 3 1898 г.. издадени отъ Исушшйската община, Котленска околия па Георги Станевъ отъ сжщото село за правособетвенность на две магарета се изгубени.
Ако въ случай некое се укаже да се счита за нева
лидно, понеже еж заменени съ дублятати.

' •

На основание постановлението на АвронСкпй Общински
Съветъ отъ 21 Ноемврий подъ JVs IA Авренското Селско
Общин. Управление обявява за знание на интерееующпте се
че.на 29 того въ 2 часа иосле обедъ въ канцеларията му
ще се произведе публпченъ търгъ за отдаванпето подъ наемъ
на Солуджанската училищна кръчма, находяща' се въ с. Солуджадж за единъ периодъ отъ три години, счптанъ отъ 1
Януарий 1902 год., до 31 Декемврий 1904 год
Поемните условия могатъ да се впдя-гъ веъки прпежтственъ день въ канцеларията на Общинското Управление за
право участие въ търга отъ г. г. конкурентите се изисква
депозитъ 5 % отъ първоначалната цена и свидетелство за
честноеть.
под. Общин.. Кметъ:- Радевъ. под. Общ. Ппсаръ: Махмудпевъ. Верно, Секретарь при Варненското -Селско Окол.
Управдение: Б . . . . ' ; . . ,
-

Въ допълнение на писмото ми отъ 13-й того подъ Бо.
Б127 съобщава Вп се, за разгласяваиие, че между заловепптЬ конье въ гр. Тутраканъ дма задържана и една каруца
Печат, на Х^р. Е. Войнпковъ—Варна
нпфте. съ железни остп, колелата съ шини, сандъка боядпИздава Варненско! о Гр; ;. Общ. Упрваленяе.

