Год. XV.

Варна, Вторникъ 26-й Февруари!! 1902 г.

Брой 5

ВАРНЕНСКИ ОБЩИЕСКИЯ ВЕСТНИК
ИЗЛИЗА ТРИ ПЪТИ 1ГЬ МЕСЕЦА
Обикнзвенно на 10, 20 и 30 числа.

Писма, статии нари и всичко що в за
вестника се праща до Градеко-Общинското
Управление въ Варна

Цена на вестника за годниа е

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

2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

Варна, Имету Р. Матгъеву

Загоровъ, основана на предписанието на Миипстерството
на Търговията и Земледвлието отъ 4 Септемврий 1901
Негово Царско Височество Князътъ трогнатъ отъ пригод. подъ Но 15211, станало по поводъ на доклада му
поднесешате чрезъ Васъ благопожелания и изражения на
отъ > 25 Май с. г. че суммата коя го ще се получи отъ
верноподанически чувства на Господа, гражданите по
тоя търгъ, да се внесе въ Варненский Банковъ Клонъ
случай великия празникъ на освобождепието на отечеството,
на съхранение, която да служп исключително за подо
ми възложи да Ви помоля, Господине Кмете да приемете Е
брение и поставание общинската гора въ нейното истинско
предадете на веички Неговата сърдечна бдагодарность.
назначение, тъй напрнмеръ: 1) за доброто пазение на
Управляющ. Канцеларията: Д-ръ Н. Ламбревъ
гората; 2) за поддържание нови култури, съгласно сто
панския планъ на същата; 3) за нейното добро приходно
исползувание. Съвета напълно прие това предложение
и
заповъда на постоянния съставъ, щомъ се получи сум
Изводъ отъ решенията на Варнен. Градско-Общински
мата
отъ предприемача да се внесе въ банката за гор
Съветъ взети въ заседанията му презъ месецъ
ната
цель.
Февруарий IS02 година.
38. Наемната сумма отъ 5500 лева годпншо за
33. Останалата неразгледана расходна частъ отъ помещението на Т. П. Станция, да се плати за трите
бюджета за тепущата година, заедно съ щата за* слу месеца всекой месец ь въ предплата и то до 1 Априлъ
жащите да се разглФлатъ въ извънредно заседание, тъй т. г ; следующите 9 месеца наведнажъ следъ i Априлъ.
като, съгласие—чл,—42-х>тъ-зацона^ за, градските общини
39. Да се изиска отъ Али ЕФ. Шакнровъ да пред
срока на пьрвата Януарска редовна сесия истича днесъ стави турска тапия, по която доверителите му прптежана 4 Февруарий.
ватъ празното место въ гр. гЗаряа отъ 3 дюлюма при
34. I. § § 12 и 36 отъ приходната гь расходна съседи: „Кокарджа дереси* трапъ, кечелшликъ и пжть,
части отъ бюджета за т г. да се исхвърлятъ.
а до тогава преписката да сгои висяща.
II. Лозарнитп падарп за текущата година да се
поадържачъ по начина -какъвto е билъ по рано т. е на
право отъ самите лозари, безъ обаче .да- взема грижата
за това общинското управление и същевременно се помолятъ настоятелно респективните административни власти
8Д-ПОВ"ВДЬ
за утвърждението на настоящето решение, съ което uie
' Л* 26
се отърве както самото общинско управление отъ честите
оплаквания на самите падарн, а. така сжщо и ония на
гр. Барня, 12 Февруарий 1902 год.
Варненските лозари.
За испълнение решението на Варненско Градско35. Да се запита Г-нъ Жанъ Л. Дорони да отгоьори
Общинекий Съве.ъ отъ 28 Ноември» 1901 година иодъ
по какъвъ начинъ доверителя му Шардъ В. Шарно е стаA3 129, утвърдено отъ г-на .Варнен. Окржженъ Управалъ собственникъ на хана въ гр. Варна III уч, Л» 9, улица
витель съ предписание отъ 24 Януарий т. г. подъ J i § 71(5,
„Цариградска". Купилъ ли го е и отъ кого, като пред
съ което е изменена деНс-ткующата до сега такса отъ
стави продава7елните документи, защото споредъ сведе
магазинашь за внисаний въ общинското газно влагаще
нията далени отъ Финансовото Министерство пр.езъ 1879
газъ (петрелеумъ).
година. Русклй Внцеконсулъ въ гр. Варна е билъ про3 А П 0 В Ь Д В А М Ъ:
далъ това здание на Ходжа Днрановше наследници и
на съдружника имъ Франклинъ, а споредъ емлячните
I. Отъ внисаний въ общинското газно влагалище газъ
регистри на общинското управление, същото това здание за напредъ да се взема такса по 10 ст. за всека една
е записано върху Шарлъ и Франклинъ.
каса до трпмесеченъ срокъ, ечатанъ отъ денье на вни36. Платъжнате заповеди по чистението на града санието му вь Варна, па макарь и да не бжде той
да се издаватъ направо на името на предприемача М. внасянъ въ влагалището а само складпранъ на приста
Филвповъ, вачиная отъ 1 Ноемврин 1901 год., а не на нището, гдето обаче не може да се държи по вече отъ
три днп, по причина на опастность,
името на дружеството „Омония".
П. Ако сжщиятъ газъ остане въ влагалището за по
37. I. Удобрява произведени! на 25 и 26 Януарий
т. г. търгъ за продажбата на 471 декара дъбова общинска вече време, да се взема такса още по 10 ст. на каса
гора за изсичание и го възлага върху последния надда- за всеки три месеца;
Ш, За газъ, макарь и предназначенъ за транзнтъ,
вачъ Михаилъ Филипови по 27 лева 55 ст. за едннъ декаръ, или за всичките 12976 лева 05 ст. и то съ условие ако предстои нъ Варна по вече отъ три дни, да се взема
че закупувача напълно ще внесе суммата въ общин съща такса (10 ст. на каса).
ската касса въ брой.
Съ изпълнение на тая ми заповъдь се натоварва г.
II. По предложението на г-на помощвикъ кмета В. надзирателя на Общинското газно влагалите.

Брой~ 5

Варненский Общинскпй Бестникъ
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 1305
гр. Варна, 11 Февруарий 1902 год.
Вследствие многократните колективни-заявления на
Г-да Варненските лозари и предложението на Господина
Варненский Окржженъ Управитель, Варненский Градско
Общинскац Съветъ, съ решението си отъ 31 Януарий
т. г. подъ М 34, (надлежно утвърдено), постанови щото:
I) Всичките кандидати, които ще се назначаватъ
отъ кметството пр^зъ текущата година за лозарни падари,
да се представляватъ отъ местната лозарска комиисия,
състояща се отъ членове-представители отъ всичките
тарафи на местните лозя.
и II) Исплашание възнаграждението на лозарните
падари да става на тия последните направо отъ самите
лозари, както е ставало по старий отдавна сжществующий обичай, но подъ надзоратъ на местната Лозарска
Коммисия.
Това решение на Варненский Градско Общ Съветъ
се обявява на Г-да Варненските лозари за сведение и
ржководство.
ОБЯВЛЕНИЕ
М

1353

'

гр. Варна, 12 Февруарий 1902 год.
Съгласно чл. чл. 7 и 28 отъ избирателний законъ,
списъка на избирателите отъ гр. Варна ще бжде прегледванъ, .допълванъ и поправенъ отъ Общинско Упралвеаие
до края на текущай месецъ, съгласно измененията ста
нали следъ окончателното му приклучвание на 1-й Юлий
1901 година.
Вследствие на гореизложеното, Общинското Управ
ление обявява, че до края на текущий мвсецъ най-късно,
всеко лице, което мисли че има избирателно право, а е
не записано въ списъка, или намерва въ него некой
неправилности да заяви въ Общинското Управление. За
явленията се правятъ устно и писмено. Устните заявле
ния ще се записватъ отъ секретаря на Общинското
Управление въ книгата за тая цель.
Кмстъ: Р. МАТЪЕВЪ
и. д Секретарь: П. АТАНАСОВЪ

До Господина

Старо Загорекий

Окржженъ

Уаравипгеаь

Изъ селата на поверении Ви окржгъ ежегодно, въ
началото на пролетьта. идватъ работници да рабогятъ въ
Варненските лозя. Понеже въ селата: Елхово. К'аджАланъ, Коргенъ, Смивлий, Дервенгъ и Орвховица Окржга
Ви, лозяга еж заразени отъ филоксерната заразя, след
ствие. на което и целий Ви поверенъ окржгъ е обявенъ
за зар?зенъ отъ казаната зараза и за да не би чрезъ
мотиките и пр на тези работници да се пренесе зара
зата въ поверении ми рапонъ, азъ распоредихъ щото
всичките работници, идЬщи огъ заразени окржзи въ Варна
да търсягъ работа, да се подлагатъ на известна дезин
фекция и тези огъ техъ които умишленно или по други
причини побегнатъ децинфекцията, освенъ че нема да
получатъ никаква работа въ Варненските лозя, но и ще
бждатъ преследвани, като неиспълнители на правителственни распорЬждЕиия.
Това като Ви съобщавамъ, Господине Управителю,
имамъ честь да Ви помоля да распоредигв щото да се
разгласи между населението въ поверении Ви окржгъ гор
ното ми распореждание, като му се укаже че идящнте съ
иараходъ оть Бургасъ за Варна да се представляватъ
въ пасацортното отделение, тези идящи съ трена да се
представляватъ въ полицейский участъкъ при гарата
Варна, а тези идящи по сухо да се представляватъ въ

йолицейски участъкъ на „аода" (моста на рЪка Камчая.|
Тамъ ще бждать подлагани на дезинфекция и енабдеан
съ удостоверения, че еж биле дезинфекцирани и тЪн
удостоверения ще имъ послужатъ за да имъ се да д е
работа въ Варненските лозя.
|
;>а направеното отъ страната Ви по този въпросъ,!
моля, да ме уведомите.
|

I

Инспекторъ: Ив. П. Бързаковъ,

Ноканватъ се означените по-долу запасни войници да се
явятъ въ Варненското Градско-Общпнско Управление
и ей получатъ уволнителните билети.

Звание

Наборъ 1

Стр. 2

Име и презиме
.

Наборъ 1898 година.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Я2

33
34
35
36
37
38

Стар. ун. оф.
Млад. ун. оф.
Санит. ун. оф.
Редникъ
Кояникъ
»
Редникъ
Ефрейторъ
Млад. ун. оф.
Еанониръ
" ,

"
Т)

V

»
п

п
п

пп

Бобардиръ
Млад. уя. оф.
Ефрейторъ
Редникъ
»
Конникъ
V

п
7?

я

»
»
Флота
»
ю
V

Редникъ
»
»

Станю Георгиевъ
1898
Бойчевъ Анастасъ Отавриевъ
Я
Трифон/ь Мпнковъ
В
Кръстю Русевъ
я
Зенгиновъ Панайотъ Дпмитровъ
.я
Вангеловъ Василъ
»
Христо Саввовъ Марковъ
;?
Мпнко Христовъ
к
Василъ Христовъ Варулевъ
я
Николовъ Джаневъ
»
Киряковъ Неделковъ
я
Христо Николовъ Христовъ
»
Щерионо Данаиловъ Теохаровъ
Ардашъ' X. Бедрозовъ
».
Захарий Ивановъ Кашерджпевъ
я
Коетадпнъ йлпевъ •
я
Парушъ Тодоровъ Бъчеваровъ
я
Янко Георгиевъ Адалх'
V
Драко Андоновъ Попъ Николовъ
р
Лазаръ Шахманъ
1)
Иванъ Михапдовъ
я
Стефанъ Ат. Мавродиевъ
я
Янако Петровъ Янаковъ ..
»
Янчо Оидеровъ Кпровъ
. я
Влахоолу Парушъ Ивановъ
п
Баеилевъ Нлия
V
Георгиевъ Георги Янковъ
я
Костовъ Мпхалъ .Теохаровъ
V
Овчаровъ Иванъ Христовъ
»
Оакароглу Сюлюмановъ Алп Казакъ
V
Картофели Арпфъ Мехмедовъ
V
Дпвовъ Стоянъ Жековъ
п
Георгиевъ Дпмптръ
я
Ивановъ Коетадпнъ Дончевъ
V
Оарайдаровъ Велико Дпмитровъ
»
Филппъ Г. Златаровъ
Мпховъ Ирпнчо
•п
Петко Воййрвъ Дпмитровъ
V
—

»*•

» • • .

Наборъ 1899 година.

39
Редникъ
40 Ефрейторъ
41 МлаХ ун. оф.
1 едникъ
42
43
»
44
я
45
»
46
я
47 Ефрейторт*
48
п

Хюсепнъ Алиловъ Акжнджалж.
Христо Отефановъ Вапцаровъ
Иванъ Цветковъ
Тодоръ Николовъ
Илия Щ. Гарпбовъ
Василъ Ирокоповъ
Аврамъ Азаровъ %«
Лазаръ Баеилевъ
Руси Дпмитровъ
Христо Невровъ Ш е в ъ

189
»
п
п
•п

п

п

;>
У)

п
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49
оО
Л

Редникъ

а2

)>

п
я

53
я
54
»
55
»
56
я
57
»
58
я
59
я
60
Я
61 Млад. ун. оф
62
Редникъ
63
64
»
65
»
66
я
61
п
68
»
69
я
70
я
71 , Ефрейторъ
72
Редникъ
73
я
74
п
75
я
76
'я
77 Ефрейторъ
78
Редшшъ
79
V
80
V
•?

81
82
83
84

Редникъ
7?

»
' »

Ашизгь Аляевъ Демерджи .
Мустафа Мехмедовъ Кочъ
Христо Илпевъ Мпнчевъ
Георги Ивановъ
Атанасъ Боневъ
Димптръ Г. Радевъ
Петръ Митаковъ
Димитръ Костовъ Кожухаровъ
Трпфоновъ Георги Янковъ
Якуфъ Грпгоръ Теохаровъ
Юрдановъ. Отефанъ Запкоджиевъ
Стоянъ Ивановъ
Илия Андоновъ
Васплевх Панайотъ Георгиевъ
Герасимъ Кондовъ Балтаджиевъ
Енгпбаровъ Месропъ
Петръ Васплевъ Атанасовъ
Атанасъ Дамяповъ
Иванъ Ивановъ
Манукъ Гаробедовъ
Димптръ X. Отатевъ
Артюнъ Мелконовъ
Димитръ Саватиновъ
Гарабедъ Нахабетовъ
Христо Яневъ
Иванъ Атанасовъ Вълчевъ
Бедросъ Балдаеаровъ
Оараошъ Хасанъ Исмаиловъ
Коста Саввовъ
Гарабетъ Мурадовъ
Христо Дпмптровъ
Василъ Пейчевъ Пейчевъ
Наборъ 1900 година.
Отефанъ Леоиовъ
Иванъ Ваеилевъ Шоповъ •
Отефанъ Петковъ
Лазаръ Димитровъ Гуневъ

1900

ПРЗДЙСИ ОТЪ АКТОВЕГВ
НА

ПРОВЕРИТЕЛНАТА

КОЛЛВССИЯ

ПО

извършените Финансови операции въ варненската
общинска касса за време отъ 1899 до 1901 г.
(Продължение отъ fipoii 4-й).

« Ш
Нередовнести по прихода и расхода. Отъ напра
вената проверка на приходите и расходите се конста
тира: 1) Съ контракъ отъ 25 Априлий 1900 год. сключенъ между Варненското Град. Общ. Управление и Бар
ненский житель 3. Саввовъ, този иоеледний е наелъ подъ
наемъ експлоатирането на Варнен. Град. Общ. морски
баня съ срокъ за три години, начиная отъ датата на
контракта, съ задължение да извърши на свои разноски
преместването на кабините отъ новите морски женски
бани и да ги пресъедини къмъ старите морски бани.
Споредъ поемните условия и сключений контрактъ
предприемача Саввовъ се задължава да извърши пре
местването на кабините съ условие, щото набитите же
лезни релси въ земята да си останатъ на местото, а
вмъсто техъ да постави на своя сметка други, макаръ
и стари, но здрави релси за колове.
Отъ направеното разследване по това предприятие
<;е установява, че преднриемача Саввовъ, като не е можалъ да намери и купн предвидените въ поемните усло
вия железни релси за колове, съ разрешение на бивший
помощ, кметъ Р . Бояджиевъ, изваднлъ отъ земята ста

Стр.
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рите релси на срутенагЬ женски морски бани и ги употребилъ въ предприятието, конто релси възлизатъ на
около 1000 метра и за които заплатилъ на поменатий
помощникъ кметъ Р . Бояджиевъ 3000 лева трихиляди
лева сребро.
Понеже отъ направената справка по съставените
книга на общинското бмрнпчество, се оказа, че горната
сума не е постъпила на приходъ, нито пъкъ въ дълата
на Общинското Управление има преписка по продажбата
на публиченъ търгъ или безъ търгъ на въпросните релси,
съставихъ отдвлеаъ актъ и дознание противъ бивихай
Варнен. помощ. Кметъ Р. Бояджиевъ, за присвоявание
на горнята сума. 2). Съ договоръ отъ 29 Декемврнй
1898 г., сключеиъ между Варнен. Град. Общ. Управле
ние и Барненский житель Ив. Явашчиевъ и C-ie М. Р .
Руссевъ, т£зь пое^едните еж закупили общ. приходъ
„право отъ клане добитъкъ (кръвннна) съ срокъ за три
години начиная отъ 1 Яяуарий 1899 г. за 256,199 л.
за трите години. Споредъ чл. 9 аа договора наемателя
Ив Явашчиевъ и C-ie се задължаватъ при събирането
правото отъ кръвиина, да събиратъ 5 % връхнина за
епизотиите, върху сумата отъ право за клане добитък*
срещу квитанции и постжпалага сума презъ месеца за
епизотическата връхнина да внасятъ въ Българската На
родна Банка, за сметка на фонда за епизотиите, найкъсно до 3-то число на сдедующня месецъ. Огъ напра
вената справка въ Варнен. Банковъ Клонъ се оказа, че
до днесъ г-нъ Явашчиевъ, не е внесълъ нито стотинка
отъ събраната му епизот. връхнина.
Огъ проверката на квитанциите, по които наемателя
събиралъ правота отъ клане добигькъ. в'едно съ еппзотическа връхнина, намерихъ, че отъ 1 Януарий 1899 г.
до 31 Авг"стъ 1901 г. еж постжпили всичко право отъ
клане добитъкъ и епизотическа връхнина двесте двадесеть и една хиляда шестдесеть и четри (221064) лева,
въ която сумма влиза и връхнината за епизотиите отъ
10527 лева 05 ст., както следва: презъ м-цъ Януарий
1899 г. постжиили 5371 л., отъ които 5 % връхнина за
епизотиите е 255 л. 80 ст,; за м-цъ Февруарий с. г.
5614 л., а 5 % връх. 267 л. 35 ст; м-цъ Мартъ с. г.
3464 л., отъ които 5 % връх. 165 л.; м-цъ Априлъ 5335
л., а връх. 254 л. 05 ст.; м-цъ Май 9647 л., а връх.
459 л. 35 ст.; м-цъ Юний 7707 л., а връх. 376 л.; м-цъ
Юлий 8857 л , а връх. 421 л. 70 ст.; м-цъ Августъ
7й63 л., а връх. 374 л. 45 ст.; м-цъ Септемврпй 8365л, а връх 398 л. 30 ст.; м цъ Октомврий 8943 л. а
връх. 426 л. 45 ст.; м-цъ Ноемврий 6805 л., а връх.
324 л. и за м-цъ Декемврвй 6021 л., а връхвини 28G
л, 65 ст. Презъ м цъ Януарий 190•) година, постъпили
6032 л, а връх 287 л 10 ст.; м-цъ Февруарий 4620
л, а връх. 220 л ; м цъ Мартъ 3385 л., а връх. 161 л.
20 сг.; м-цъ Априлъ 7332 л , а връх. 349 л. 15 ст.; м-цъМай 9531 л., а връх 453 л. 90 ст.; м-цъ Юний 7241
л., а връх. 345 л. 1Q ст.; м-цъ Юлнй 7а63 л , а връх.
379 л. 15 ст.; м-цъ Августъ 7234 л., а връх. 344 л.
45 сг.; м-цъ Септемврий 71ь8 л., а връх. 388 л. 95 ст.;
м-цъ Ойтомврий 8770 л., а връх. 417 л. 60 сг; м-цъ
Ноемврий 6226 л., а връхнини 296 л. 45 ст.; м-ць Де
кемврнй 6498 л , а връх. 309 л. 40 ст.; м-цъ Януарий.
1901 г. постжпали 6481 л., а връх. 308 л. 60 ст.; м-цъ
Февруарий 3962 л., а връх. 188 л. 65 ст.; м-цъ Мартъ
4282 л., а връх. 202 л. 95 ст.; м цъ Априлъ 7998 л , а
връх. 380 л. 95 ст.; м-цъ Май 9182 л., а връх. 437 л.
15 сг.; Юний 7035 л., а връх. 334 л. 95 ст.; Юлий 770Г
л., а връч. 367 л. и м-цъ Августъ 7439 л., а връх. 354
л 25 ст Или всичко бъбрано 221,064 л., оть които
връхнините еж 10,527 л. 05 ст. десеть хиляди петьстотинъ двадесеть седемъ л. 05 ст., за епизотиите събрани
за време отъ 1 Януарий 1899 г. до 31 Августъ 1901 г.,
която сума И до днесь не е внесена, въ Държавното
Съкровище, срещу фонда за епизотиигЬ съгласно чл. 9
отъ сключения договоръ.
(Следва),

Стр.
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Брой. 5

Варненский Общинский Вестнякъ

*

ВАРНЕНСКО

ГРАДСКО-ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
П££Ш JIPH MF
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№ 1535
гр. Варна, 21 Февруари! 1902 год.
Вследствие писмото на г. Варн. Окржженъ Финансовъ Началникъ отъ 13 того подъ № 1437, Варнен. Градско-Общинско Упра
вление като публикува по долу списъка на лицата, обложени на
ново съ данъкъ върху занятията въ гр. Варна, известява че недо
волните отъ опредялений имъ данъкъ могжтъ да обжалватъ размера
3iy, въ две недгвленъ срокъ считанъ отъ днесъ.
На лицата обложени на ново съ данъкъ върху занятията въ гр. Варна.
-
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Име и презиме на даноплатеца

о

Занятие'

t4

3 а 6гъ л гъ ш на

- О й

~
лела | ст.

1

_

1 градский участъкъ

'

Дж. Б. Аеарето
Стою Досевъ
Саркизъ Кюрдпянъ
Бахдасаръ Ованянъ
Аптула Ахмедовъ

1
2
3
4
5
•

6
7
8

9
7
200
15
10

—
80
—.
—
—

• Рентиерство
Купувание мамули
Столарство

11
90
10

—
—

Каеап. на св. м£со
Гостилнпчарство
Бакалство
. Служащъ
Коларство
Рентиерство
Юрганджия

12
30
15
12
10
2
7

—
—
—
—
—
65

6
4
8
50
15

50
56
—
—'
20

Рентиерство
Служа щъ
Манифак.
Чаеовникаръ
Готварство

II градский участъкъ
Янко К. Славчовъ '
Г. п Т. Чпрпанлпеви
Петръ Т. Долапчпевъ

III градский участъкъ
9
10
11
12
13
14
15

Стефанъ Васплевъ
Дончо Василевъ п Божилъ Ивановъ
Ибрямъ Хасановъ .
Димитръ Кпрановъ
Боозъ Бедрозовъ
София Христова
Яни Саввовъ Каменпдисъ

IV градский участъкъ
16
17
IS
19
20
21

Рада Атанасова
Димо Атанасовъ
Дяко Панайотовъ
Неджия Мустафовъ
Илия X. Дизштровъ
Мардиросъ Доларовъ

Рентиерство

•

п

Касап. на св. Mico
Манифактур,
Рентиерство
Файтондж.

ю

V градский участъкъ
22
23
24

.. Мария Гецбва
Иванъ Г. Обрешковъ '
Запаеенъ Полковникъ Паничерски

Рентиерство
Ценсионеръ

6
8
147

—
—
95

i
Кметъ: Р. Матеевъ

Издава Варненското Градско Общинско Управление

и. д. Секретарь: П. Атанасовъ
Печатница на Хр. Н. Войнпковъ— Варна

