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СОФИЯ — Д В О Р Е Ц А
Негово Царско Височесгво Българский Князъ
За упокоеппе душата на о бозепочнвшата и незабра
вима Българска Княгиня Н. Ц. В. Марпя Луиза, днесь по
случай тригодпншппата отъ емъртьта й, въ тукашната съ
борна църква ее отслужи паиахнда, ирп стечение на мно
жество народъ.
П^ тоя случай подпасямъ па Ваше Царско „Внсочество
м. нте и па любимите Бн Варпепцп съболезнования.
Варпа, 18 Януариц 1902 г.
Кмете: P. Г/.ат1евъ

Въ отггворт. па подадената ми па 18 того—по случай
трн годишнината отъ смърьта на Н. Ц. В. Кпягппята—съполт.зпопателпа телеграма, е получена отъ Н. Ц. Внсочество
Княза отъ Пловднвский Дпорецъ, еледующата телеграма.
Ворю,

Нмету Р. Матпезу.

Благодаря Вамъ и лойт4 Варненци за поднесените съ
болезнования па вчерашнпй депь.

Князътъ.

Съ указъ отъ 10 того нодъ
№ 11 се свикватъ избирателите
въ княжеството на 17 Февруарпй
т. г. за да избератъ представите
ли за XII Обикповешю Народно
Събрание.
Натоварена съмь отъ Управителния Комптетъ на Дру
жеството за подържанпе на Варненското Оиротоппталпще, да
лскажа благодарность на всички Г-жн, Г-цп и Г-да, които
взеха участие въ дневното зпбавлепие, дадено на 30 Декемврий м. г. за въ полза на Спротоппталището, бпло като
посетители, било като устроптелн п распоредптелп. Оеобенно
благодаримъ на юнашката музика, която, като свири без
платно, прппесе своята полощь па Спротоппталището.
За непзлпшно счптамъ да съобщя, че отъ това забавле
ние се получи приходъ 264 лева и 45 ст. cptmy разходъ
143 лева п 70 ст. Чистъ приходъ остапа за сиропиталището
120 лева и 75 ст.
Гр. Варна, 16 Януарпй 1902 год.
Попечителка на Сиропиталището: А. Черкавска
Секретарка: С Кянева

Съобщава се за знание че. Акушерката Г-да Кера II.
Бабаджова е пазначена за Грл п-ко Общинска Акушерка.
Нуж.г.ношнте се отъ безплатна акушерска номощь гражданки,
да се отпасятъ до сжщата Акушер.;,., жувуща въ далъ „Ь? 2,
лннг.п XII. участъкъ IV, или До другата градска Акушерка
Г-да Христина Хранена, жувуща .... дом i, . Ьг 1SI »Чецгепе-назаръ* 11 участъкъ.

Изводъ отъ рьшенията на Вг.рналскнй Град. Общ.
Съветъ отъ 19Л година
(1'род'...г.ке....е отъ »||г>.1 1-ii..

225. Удобрява се протокола на компсичта отъ 3 Ю.тий
т. г., като за исплащанпето ирииадающчга се. оумма. начал
ника на техническото отделение състави нужната ситуация.
Сжш.0 да се заплати па Капм.и;ъ Ах.чедовъ за нрнчпетнанието на камините при Пталпянп.-ото Бпде Консулство, но
случаи носрещаннето на II.. Ц. В. Рус;;.:п К'п;!зь Александръ
Мпхаиловнчь, 13 надпицн но ;; лева '•)() ст., които той е
илатилъ на работпицпт!..
22 о' Удобрява се писмото Но 10999 отъ 14 Ноемврпн
т. г. на Варненскни Окр. Унравитель, като Общинското Управлепие отст&ива часть отъ зданието сп въ III уч., улица
.Панагюрска" на Варненското Сиротоииталпще, за едпнъ
срокъ отъ 10 години.
227. 1) Удобрява произведения на 3 Пеемврнп т г.
търгъ относително отдавапието, по доброволно съгласие, по
правката н а моста, при салханата, въ местпоетьта „Карабоклукъ-" и го възлага върху Пваиъ Георгиев.,, но 1 левъ
11 ст. кв. метръ.
2) Удобрява се протокола на коммпенята но прпечанието
поправките на горния лостъ, като се заплати H.I предприе
мача Иванъ Георгиевъ за 232*70 кв. метра работа 335 л.
8 ст. по 1 левъ 44 ст. кв/ метръ.
228. Удобрява протокола на комисията отъ 17 Авгусгъ
т. г. п разрешава на общинския бпрннкъ да пенлати па От.
Николовъ Караджата 54 лева п на Христо Андоновъ 58
лева, за станалите повреди въ лозята пмъ при" поправката
на водопровода за градските чешми.
229. Да се възложи, поправката на зданието, въ което
се помещава Т. II. Стапция, па Никола Г. Оганковъ. който
е далъ най пзпосна цена, а именно: за нскарванпе па ста
рата мазилка и цзмазваппе съ нова, па кв. метръ 25 ст„
за белосваппе на кв. метръ 10 ст. и за боядпевапне съ
таблояъ 50 ст.
280. Да ее отстжип общинското место въ местпостьта
„Акчпларъ1- състояще отъ 400 метра на Варненката Щерянп Т. Бакърджпева, срещу 30 лева, които да внесе въ
общинската каса, въ едпнъ срокъ отъ 2 месеца.
Ако Щеряпп Т. Бакърджпева попска да се снабди съ
крепостепъ актъ за местото, то вепчки разноски ще бждхгь
за нейпа сметка.
231. Разрешава се па Г-нъ Кмета да назначи една

лпспята назначена съ решението Но 196 па общинския сън1-,тъ, да го прегледа и оцени и еледъ това да ложе съ-.
вета да се произнесе по него. .
.'
235. Остава се безъ последствие заявлението на Хая
Щапнколъ, понеже веднажъ е решено отъ Съвета, за отдаванпето подъ наемъ па общипското здание „Хотелъ.Бадчикъ"
за три год ши, чрезъ търгъ.
2^'6. Да ее отпусне отъ обпшно ата каеса едно възна
граждение отъ 200 лева, за врЬме отъ 1-й Априль до t-fi
Ноемврий т. г. на Акушерката Антония Аврамова, оть когато
да и се плаща предвидената въ бюджета заялата.
237. Отлепява се наложената еъ постановление Но 30^
глоба 10 лева на Бр. Жнтарови, като пеправилпо наложена.
238. Уволнява досегашния Аптекарь при обшннската
лаболаториа аптека Т. Айвазовъ п вместо него назнава Апте
каря Антонь К.танчь, съ 150'лева месечна заплата, считапо
отъ деня па нредавание длъжностьта.
239. Заявлението на Аптекаря Мурадовъ за сега да се
остави висящо, до нзучванпето на нредставенпй отъ него
проектъ, по егсснлоатираппето на Градеко-Общпнската аптека.
244. I Удборява произведените на I I , 12, 13, 14 и
15 Декемврпй т. г. търгове за отдаванпе подъ наемъ, за
отъ 1-й Япуарий 1902 год. до 31 Декемврпй сжщата год.
градснмтп, касанскп -дюкяни и друМ покрит»- имоти и
възлага тия ичотп, съгласно последните условия върху пред
ложилите ^а техъ най високи цени ллца, както следва:

колиспя, която да пзучп добре поезшпте условия, прегледа
п оцени качените п сдедъ.това състави лотпвпрапъ протоколъ • съ мпенпе, ложе JJTT да се прехвърли върху Атанасъ
Зпдаровъ купеното огь Димптръ II. Мухтаровъ место отъ
общинското управление, като срещу -дължимата оумма щя.тъ
да даде па общината 250 куб. метра ломели калени и за
исплащаппе остатъка, да му се даде двегодпшепъ ср01гъ.
282. На Хаджи* Петро Хрпетодуловъ да се нсплатп
суллата 880 лева, за доставените му разпи идатоне на об
щината по носрещанието на И. II. В. Рускпй Вели кг. н Князъ
Алексаняръ Миаанловнчь, споредъ приложената фактура, на
два нжтп: 440 лева еледъ 20 дни отъ днесъ 11 Декемврпй
п 440 лева тоже еледъ 20 дни, като лу се повърне из
лишния плать отъ !>9 метра (3 топа) сметано ио 2 лева
метра, 198 лева 80 стотппйкп.
233. Да се даде делата преписка но отдаваппето на
преднрпемачь чнстението 'улиците на гр. Варна, отт. дру
жеството „Омонпя" на общнпский Юристъ Конеулъ-Ахвокатъ,
за преглежда ние п исказв.шпе мнение по псканието ла сжщото дружество, щото за папредт. може ли да се нздаватъ
платежни заповеди па името на Михалъ Фялпновъ.
234. Неудобрява получените цени за местата прода
дели на търгъ на 12 и 13 Ноемврий т. г. За продажбата
на същите места да се произведе новъ търгъ, съ първона
чална цена, която е получена ири пьрвпя търгъ.
За местото Но 34 въ IV уч., 22 лпиия, натоварва ком-
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1Ше и прьзимз на лицата,
върху които cs възло
жени имотите

Трпфонъ П. Нпколовъ
Михаплъ Купопъ
Велчо X. Пейчевъ
Димитръ Кръчмаровъ
Желю Нпколовъ за Осмапъ Сюлейлан.
Желю Нпколовъ
Михалъ Куновъ
Христо Лазаровъ
Д. Салалаповъ
Христо Стояновъ
Парушъ Тра пдафиловъ
Парушъ Трандафпловъ
Никола Русееш.
Никола Руссевъ
Никола Руссевъ.
- Никола, Руссевъ
Никола Руссевъ
Парушъ Трандафпловъ
Пванъ Ницовъ
Мптю Стояновъ.
Атанасъ Куру Дпловт.
Атанасъ Куру Димовъ
Атанасъ Куру Дпмовъ
Атанаеъ Куру Димовъ
Атанасъ Куру Димовъ
Георги Аргпровъ
Георги Аргпровъ
Апостолъ Дпамандиевъ
Т. Г. Касабовъ"~
Юсуфъ Алешджпанъ
Т. Г. Касабовъ
Георги Аргпровъ
Христо Лазаровъ
Христо Лазаровъ
-Христо Лазаровъ
Михаплъ Куновъ

Наименование на имота и местонахождението му

Кафене, улица „Цариградска* I чаетъкъ М 103
Маглзпя, улица ..Цариградска" I участъкъ A'i 3S5
Магазия, улица „Цариградска" I участъкъ J\s 387Бюфета при житната борса
Барака при „Балъкъ-иазаръ" подъ As As 83 и 119
Барака,. III уч. при входа на газното влагалище As 13
Барака въ двора на газното влагалище Но 1
Барака въ двора на газното влагалище Но 4
Дюкянъ въ' III уч. срещу правптелственпй хамбаръ Но 52
Кжща въ V уч. улица „Македонска* Но 222 '
Касанскп дюкянъ I уч. Но 7 •- • .
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• .,'
' - '
»
Но 2'
я
?5

»
V

»
п

Но 11
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II Търговете за градската нагазил въ I уч ул Ца
риградска" (въ кхмка) подъ Но 277 и бараките въ двора
на газпото влагалище подъ П М 2 и 3, за копто ех по
лучени ппзскп, цепи не удобрява. Да се произведе за т*хъ
въ непродължително време новъ търгь, както и за дюкяна
Ла 4 при ,Ташъ-кьопрюи, за който пе ех получени никакви
цени, а публичните домове, хотели: ,. Адрпапоплъ - п _Салчпкъ" да се отдадатъ на сжщпгЬ, наематели по досегашните
условия.
240. Назпачава коммпепя въ съставъ: Г. Г. Кмета Р.
Матеевъ, общинскпй съветник.. В. Каракашевъ и градскпй
Архнтектъ А. Несторовъ, които да отпдатъ и прег.тЬдатъ
както мЬстото на АЛП Шакировъ, така' схщо и съседите
градско обшинскп места п съ мотпвпранъ протоколъ се нропзпеежтъ, дали може да стапе исканата зимйна или пе, па
местото въ V уч. на Варненеца Алп Шакировъ, съ друго
съседно Micro въ сжщия у ч а т къ.
211. 1) Не може да се нанравятъ никакви изменения
въ поемппте условия за 'отдавание подъ наемъ касапскпте
дюкяни въ града, приети ел. решение Но 21G отъ т. г.
2) Ако пе се състои търгътъ за тия дюкяни, натоварва
общппешто управление да ги отдаде подъ наемъ по добро
волно съгласие.
242. Молбата на Варпепскпй жптель Петръ Димптровъ,
съ която моли да му се намали отъ дългътъ 39 лева за
указаното му се место съ 13 кв. метра въ но-малко, купено
отъ общппата презъ 1893 год. да се пепрати въ общппското техническо отделение п се иска .мненпето му, ствдъ
което да стане потребното.'
243. Прие се по ирппцппъ^преддожепчето на Съвет
ника Д-ръ Бассаяовпчь, относително начппа по украсявание
града Варпа, повдигпатъ г.ъ сапптарпо п целебно отношение
п облаганпе еъ известна такса тия, копто пдатг отъ дру
гаде и посещаватъ града презъ л е т и я сезопъ за развле
чение и нравятъ морски банп ('(J/ir.qsie)
Съвета да се занимае съ тоя въпросъ въ едно отъ
най-близките "му заседания п вземе едпо подходяще решение

ВЪ'ДОМОСТЬ

'

За числото на послания добитък), въ Варненската
Гр- Общ. екотобопна

за презъ тесецъ Декеиврий 1901 год.
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Стр. 3

съгласно Закона за заменяваннето на турските документи
за нраво на собственность съ крепости актове, обиародвапъ
въ Държавици Вкетникъ брой 25-й отъ 1 Януарйй 1902
година, досетогодишшш срокъ за това спабдяванпе петпча
па 1-й идущпй месецъ Февруарий н. г.
Следъ истпчаиието па горлпй срокъ, лицата които пред
ставят!. 1;ъ ежднлище или друго учреждение турски доку
менти или заявятъ претенции за право на собственность
безъ крепостни актове, ще се глобяватъ 5°/ 0 отъ стойностьта
па имота определена въ емлячннтЬ книги.
Кметъ: Р. МатЬегл.
и. д. Секретарь: П. Атанасовъ

ВАРНЕПСШШ РАЛОПЕПЪ ШЮПЕКТОР7
ло.чдгстното н ;!ЕМ.'11;ДТ,:ШЕТ1)
ОКРЛЙКНО
До Г'оснода общинският, кметове on Варненскиli,
f}cji.ie()iii.i40CKiik PaiioHT,.
Варнипскпй граждашшъ Търговедъ Госнодинт. Пвапъ
Поиповъ, съ заявление отъ 26 Декемврпй и. г. като ки съ
общава, че пмалъ въ гр. Свтцовъ за продань пролетна
раница, отъ която могълъ да достави на нуждающите се
по цена 12 лева сребро едната крика еъ всички негови
разноски до Варна, молияе да разглася това на заиптересуваннтЬ земледълци. Това като явявамъ на Г. Г. Общин
ските Кметове въ иовереиий ми Раиопъ, моля гп да го разгласятъ между заинтересуваните земледелцп въ общината
паъ, та да могътъ последните да се въсползуватъ отъ слу
чая и си доставятъ на време семе, отъ това толкова доходно
растение. Нека знаятъ земледелцпте, че за посеванпе едшгь
декаръ пространство съ това растение е достатъчно 2 г / 2 —3
килограма семе и че въ добра година ложе да се 'получи
отъ декара 200 килограма, отъ копто земеделеца ще по
лучи 40 лева — прпходъ доста зкачителенъ при несравнепо
J.;:.II:OTO разноски, които ще направи.
На тези огь земледелцпте, копто нреднрпематъ да
засеятъ това растение, ще дамъ допълнително отделни наставлеш.я.
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гр. Варна, 5 Януарйй 1902 год.
Инспекторъ: Ив. II. Пт.рзаковъ

I!

Исклания презъ течението на делата 1902 година.
8073 5 3 1 7 5 4 Ш 13278:5809 1232 395 2339(90695
гр. Варна, 1-й Януарйй 1902 год.
за Варненский Град. Ветерпнаренъ Лекарь: П. Бпчевъ .

ВАРНЕНСКИ Н ГРАДСКИ!! НАЧАЛНИ КЪ
-Вследствие предписанието па г. Варнепскпй Окржж.
Управитель отъ 5 того подъ Но. 97 съобщавамъ Ви за зназнание, че търговската споюдба между България и Руманиа се продължава за още една годппа отъ 1 Януарйй до
31 Декемврпй 1902 включително.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ. У П Р А В Л Е Н И Е ^ ^

Обявление
№ 6G4
гр. Варна, 21 Януарйй 1902 година.
Варненското Градско Общинско Управление честь пяа
да съобщи на г. г. пнтересующите се Варненски жители, че

Съобщава се, че на жителя отъ с. К. Тоиракъ, Кар
ловска околия, Петко Тапчевъ му еж откраднати 2-та вола
съ белези: 1) волъ на 6 годппп, коеъмъ белъ, едното ухо
отзадъ има рабушъ и 2) волъ 5 години, косъяъ белъ п па
едпото ухо отзадъ цепнато.
Ако въ случай се укажать негде да се съобщи въ Унрж—
влеппето ми.

Стр. 4

Брой 2

Варнепскпй Общинскпп Вестнпкъ^

Съобщава се за разгдасявание, че болестьта „Шапъ"
по едрия рогатъ добптъкъ въ с. с. Касямъ-Кьой, Мапджиларъ, Мамучъ кьой п Хасарлжкъ, отъ Добрпчска околия и
въ с. е. Тестеджпй. Спнделъ, Аежлъ Бейлпй u Чайлжкъ, отъ
Правадипска околпя е прт-кратепъ.
Съобщава се за разглаеяваппе, че жителя отъ с.
Насчи, Ески Джумайека околпя Петръ Пеневъ е нзгубплъ
интпзапскпя си бплетъ иодъ Но. 02738 серпя 2/i8i)i> г. за
едпнъ волъ на 13 годи пи.
Ако въ случай се укаже негде да се счита певалпденъ,
понеже е замененъ съ дубликатъ Но. 14:>4
Съобщава се за разглаеяваппе, че въ града Османъ
Пазаръ, Шуменско окржжие, е констатирана болЬетьта „Кра
ста" по едрия рогатъ добптъкь.

Съобщава се за подирванпе на следующпте добитъци
1) Една биволица на G години караманеста десното ц
ухо дюсъ кесикъ, принадлежаща па Вишко Данковъ отъ
с. Долне Рахово, Тутраканска околпя. 2) Една биволица
па 8 годппи десното ухо дюеъ кесикъ и левото отгоре
отрезано, па деспата страна има джмга и върха на
опашката белъ, принадлежаща на Хасанъ Хамзовъ отъ схщото село и 8) Едпнъ волъ 12 годпшепъ, спвъ безъ беле
зи, принадлежаща-па Наспфъ Дели Алповъ отъ с. Карадърларъ сжщата околпя.
Ако въ случай некой отъ покенатити добитъци се укаже
негде, да се съобщи въ управлеппето ла.

Съобщава се, че въ с. 'Каракоджаларъ, Тутраканска
околия' е константираяа болестьта „Скарлатппа".
Съобщава се за разглаеяваппе, че жителя отъ с. КьосеАйджпъ, Балчикска Околпя. Салп Емпновъ е изгубилъ нптизапскиятъ ги билетъ подъ Но 152G7/901 година, за едно
даначе па 2 тодпни косъмъ сниъ.
Ако въ случай се укаже негде да се. счита за невалпденъ, понеже е замЬнемъ съ ду бликат ь Но 3076.

Г «адски Началнпкъ: К. Евровъ

Министерството на вжншнпте Работи и Изиоведанията
вследствие на направеното запптвание, съ отношение отъ 3
того подъ М 8234 явява, че то не е упражнявало и не му е
възможно да упражнява никакъвъ коптролъ върху ангажи
ментите, които посредническото бюро на Нелцова е сключвало
съ разните общини и частни лица.
Предъ видъ.на гореизложеното, иаполнювамъ на Г-да
Окржжнпте управители, да следатъ за точното изпълпепие на.
окржжпите подъ riz 4083 оть 1901 год. — (подп) Мппистръ: М. К. Сарафовъ, Главенъ Секретарь: Васпльовъ и
Начлникъ на отделението: Гешовъ.
ВЬрно:
и. д. Секретарь при Варпен. Окр- Управление: Из. Павлозъ
Изпраща се въ преаисъ до .г. г. Околийските На
чалници и Град. Общ. Кметове въ окрхга за изпълнение,
като Околпйските Началници съобщатъ ст държанието лу п
на Селско Общинските Кметове.
г. Варна. 9 Япуарий 1902 год.

ВАРНЕНСКО ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
•

. 1 ' 353

гр. Варна, 14 Януарпй 1902 година
Дпрп се открадналия копь, отъ пеизвестпп крадцп, прппадлъжащъ па Дгглптръ Георгпевъ отъ с. Кузлулъ, Тутра
канска околия съ среднете чърти: 8 год., косъмъ червеят..,
на леви заделъ- кракъ отъ задъ има белп косми, съ вървежьраванъ, ръетъ виеокъ..
Въ случаи, че се пздпрп Htrnt да се постжни съгласпо
дадените наставлепия..
ВЬрно, за Окр. Управптель, Ив. Пчвловъ и за Секретарь,.
Джезаровъ.
Верпо, при Варпепското Градско Окол. Управление
Секретарь, Спл. 0. Арнаудовъ.

Н И КОЛ А Е ВС KOjCMCJvO ^>Щ1И10КО У ПРА ВЛ EH IIE
ОБЯВЛЕНИЕ

*

.

Л<> 22

Секрета]*-].: Сгм. С. Арнаудовъ

МИНИСТЕРСТВО НА В&ТРЪШНИТЬ РАБОТИ
lОтдел, за избор. учр.)

М

7081

ст. Софгя, 22 Декемврпй 1901 год.
ОКРЪЖНО
До Г. Г. ' Окржжнштъ

Нпколаевското Селско Общипско Уирав leime, обявява,
че до 25 того училищните кръчми въ с. с. Нпколаевка и.
Чатма, ще се отдаджтъ подъ наемъ, но доброволно съгласие,
за това желающите да наематъ кръчмите, до горния срокъ,
логатъ да дойдатъ п се епо^гзулеятъ съ тържната комисия
въ общинското управление; ще пмъ се съобщятъ п поемните
условия.
с. Николаевка, 5 Япуарий 1902 год,
Общпн. Кметъ: С. Стояновъ
Писарь: С. Великовъ

Управители.

Никела Хр. Немцовъ отъ гр. Русее, Директоръ-прптежатель на посредническо-преводачното бюро ,Надежда" въ
ехщпя градъ. съ заявление отъ 28 Юлий т г. моли да се
отлепи окржжпрто предписание отъ 2 сж-щпй месецъ подъ
Но. 4083, понеже Министерството на Вжнпшпте работи и
Изповеданията упрежпявало коптролъ върху делата му.

Издава Варненското Градско Общппско Управление

Печатница на Хр. Н. Войппковъ, Варна

