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Обикновенно на 10, 20 и 30 числа.

Брой 18

1СГНЯП
Писма,статии нари и всичко що о За
вестника се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна
f

Цена на вестника за годниа е
2 леза.
Отделенъ брой 5 ст.

Издадени постановления за снабдяване съ крепостни
актове за притежаеми отъ турско време

недвижими имоти.
Да се издаде ма Варненската жителка Лутфикъ Зармекнннъ, II уч. № е20 нужното удостоверение за снаб
дяването й съ крепостенъ актъ за една къща, находяща
се вт» гр. Варна. IV уч. подъ J\S 1I77, при съседи:
Георги Величковъ, Дечо Петровъ и отъ двете сграни
пжть. (постановл. Л« 186).
Да се издаде на Варненския житель Христо Мариновъ нужното удостоверение за снабдяването му съ
крепостенъ актъ за единъ дюгенъ, находящъ се въ гр.
Варна, Ш уч. подъ .N5 748, при съседи: Деспина Па
найотова, Исакъ Бенрей, Ернесгина Полпкарпъ и нжчь
(постановл. Л$ 137).
Д а се издаде "на Варненската жителка Елена Архондиева, IV уч. ,№ 170 нужното удостоверение за снабдя
ването й съ крепостенъ актъ -за три лозя, а именно:
едно лозе въ Варненските лозя въ местностьта „Планоьо",
отъ 23ti8 кв. метра, при съседи: Никола Ивановъ, Фллчо
Ивановъ и отъ двете страни пжть; едно лозе въ Варнен
ските лозя въ местностьта „Сотира" отъ 3850 кв. метра,
при съседи: Димитръ Сюяновъ, Калуди Д. Папазова,
Янули Саулева и пжть и едно лозе въ Варненските лозя
въ местностьта „Ваяларъ" отъ 2504 кв. метра, при съ
седи: Петръ Цараскевовъ, Ламбрини Иванова, Атанасъ
Драковъ и пжть. (постановл. Л« i38).

За обявления се плаща за дума:

На първа странрца
. .
„ втора страница
. . .
„ трета и четвърта странили

3 стот
2 я
1 „

Да се издаде ка Варненски! жи-ель Али Аптулловъ
нужното удостоввревие за снабдяването му съ крепо
стенъ актъ за една кжща. находяща се въ гр. Варна,
IV уч № 1025, при съседи: Мусема Исмаиловъ, Зейнебъ Арабова, Сгоянъ Петровъ, Аш Ахмедовъ и пж.ь.
(постановл. № 142).
Да се издаде на Варненската жителка Киряки Ни
колова по мжжъ X. Щ. Захариева нужното удостовере
ние за снабдяването й съ крепостенъ актъ за едно лозе
отъ IbOO кв. метра, въ мвс.нос.ьта ,.Руппи" при съ
седи: Коста В. Поповъ, Петръ Досевъ. Съдетъ Докезовъ.
(постановл М. 113).
. Да се издаде на Варненската жителка София Три
фонова, родена Иванова нужното удосюрение за снаб
дяването 11 съ крепостенъ'актъ: 1J за една кжща въ
iV уч. на гр. Варнз, подъ № 287, при съседи: Димитръ
Яневъ, Никола Филчовъ, праздно мЬсго и пжть; 2) едно
лозе находяще се въ Варненските лозя въ местностьта
„Шашкжнъ" О1ъ 4231 кв. метра, при СЪСЕДИ: X. Савва
X. Апостоловъ, Пандуролу. Димитръ Георгиевъ Сабунджи,
Нона В. Павлова и пжть. (постановл. Лд' 144).

Да се издаде на Варненский житель Тодоръ П. Аивазовъ нужното удостоверение за снабдяването му съ
крепостенъ актъ за. 1) половина часть отъ кжщата въ
I уч. на ip Варна, подъ JV2 81, заедно съ единъ дюгенъ
подъ нел, J\S 522, при съседи: Иванъ .Макрн, Алеко
11ар"шевъ, Сава Атанасовъ, Калиона Лефгерова и пжть;
2)
единъ дюгенъ въ' 1 уч. на гр. Варна нодь Л'Р 9, приДа се издаде на Варненския житель Василъ Г. Мисъсвди: Наследниците на X. Сеидъ Халиловъ, Наслед
лиди нуждного удостоверение за снабдяването му съ
ници'в на Тодоръ X. Димктровъ, Мпхасе Ахмедова й
крепостенъ актъ за следующите имоти: 1) една кжща
пжть; 3) едно лозе въ мвстностьта „Руши" отъ 3152
едное.ажна, находяща се вь гр. Варна I уч. Л'§ 410, при
кв мчтра при съседи: Милка X. Ив iнова, Д рт» Кузара,
съседи: банята на гръцката вероисповедна община, ДиМария Христова и Д-ръ Георги Парусняди и 4) едно
митръ II. Милиди, улица „Св. Климентъ" и тесна улица;
лозе въ местностьта „Голвма кокарджа" отъ 2538 кв.
2) едно лозе въ Варненските лозя, въ мвстностьта „Фран метра, при съсвди: Манолт, Костадиновъ, Наследниците
та дере" отъ 5475 кв. метра, при съседи: Радулъ Хр. на Георги Каражосъ и Пав.ти Торзиевъ. (постан. JW 145).
Скордини, Гарабедъ Хугасовъ, Николаки Никовъ и пжть.
(постановл, 139).
Да се издаде на Варненската ввроисповвдна гръцка
Да се издаде на Варнеяскни житель Димитръ II. община нужното удостоверение за снабдяването й съ
Милиди нужното удостоверение за снабдяването му съ крвпостенъ актъ за единъ дюгенъ находящъ се въ гр.
крепостенъ. актъ за една кжща, находяща се въ гр. Варна, Варна подъ М 25, при съседи: отъ двете страни двора
I уч. подъ J& 410 при -съседи: Василъ II. Миляди и отъ на църквата „Св. Георги" и отъ двете страни пжть.
(постановл. М 146).
трите страни пътища (постановл. Ж 140).
Да се издаде на. Варненский житель Сидеръ ДимиДа се издаде на Варненските жителки Хатидже и
тровъ
нужното удостоверение за снабдяването му съ
Емине Хамамджи Хасанови нужното удостоверение за
86
осем
крепостенъ
актъ за: 1) една кжща, находяща се въ гр.
снабдяването имъ съ крвпостенъ актъ за ( /i6o)
"
Варна,
въ
Ш
уч. подъ М 821, при съсвди: Наследни
десеть шесть сто шестдесеть части отъ банята подъ на
ците
на
X.
Христо
Георгиевъ, Тодоръ Стоиковъ и отъ
звание „Ески-хамамъ" (стара баня) находяща се въ гр.
двете
страни
пжть;
2) едно лозе въ местностьта „КочВарна, I уч. подъ Л5 87 съетоящесе отъ две отделения
маръ"
отъ
3660
кв.
метра при съседи: Кесара Дими
подъ единъ покривъ, отъ твхъ едното отделение за мжжка
трова,
София
Парусиядова,
Наследниците на Янко Бнябаня, а другото — е женска баня, сь по седемъ курнн,
зовъ,
Вълканъ
Костадиновъ,
Христо Ив. Дормушевъ и
съ две стаи и съ по единъ салонъ, при съседи: Георги
Никола
Дамитровъ
палабуюкъ.
(постановл. М 147).
Енглези и отъ арите страна пжть. (постановл. А1 941).
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Днесъ, на 16 Юлий 1902 гот., долоподписаний II.
Кърджиевъ председатель на Варнен Град. Общинска три
членна комнсоя, заедно съ членовете отъ сжщата Т.
Раевъ и 3 . Зафировъ въ нрису.тс.вието на бирнвка
II. М. Богоевъ, произведохме ревизия върху операциите
извършени отъ бирника, за време отъ 1 Юнпй до 30 сжщий 1902 година и намерихме:
1) Ч е всичките постъпила п нзрасходвани сумми'
е х редовно записани'по книгите 'и т я последните, срав
нени, се съгласуватъ помежду си и съ расходо-оправдателни документи, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на градските общински
управления;
2) Че, като се еиаднахж израсходваните сумми,
споредъ книгите и документите, отъ постъпленията нокаяани въ квитанционната книга, оказа се наличностьта
верна, споредъ както о. показана въ касовата книга п
в ъ монетаря, а именно:

"а
.„

•
•

г

ст

„

4ь „

3) Че неповърнатите въ депозитъ и на хранени»
сумми и вещи се оказаха на лице, споредъ както w

записани въ депозитната книга, а зл повърнатите презт
„стеклия месецт, намериха се редовни разрешения ,
распиекн. Освенъ това, приключихме окончателно пар
тид.ите книги за прихода и расходд за 1901 г. съглася.
чл. 50 отъ правилника за счетоводството и деловодствот.
на градските общински управления.
Председ.: П. Кърджиевъ
Членове на общинската
тричленна коммисия

Членове:

{ Т. Раевъ
{ 3. Зафировъ

Бирникъ: П. М. Богоевт

Равносметка за състоянието на каесата на Варненското Градско
Общинско Бирничество, при ревизията за мъхецъ Юний 1902 г.
ДА ДАВА
произведена на 16 Юлий 1902 год.
ДА ЗЕИА
•
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"обгербоване заплати и падницп
прекарани на расходъ презъ Юнпй
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Руси Матеевъ, пепсилатена заплата
за Януарий—Апрплъ 1902 год.
сумите за уволнените войпицп
обгербоване неплатените заплатп
на свърхщатпптЬ служащи за Япуарпй—Апрплъ 1902 година
прихода събранъ за сметка на siiсецъ Юний 1902 г., по квитанции
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разпи лица за доплащане срещу
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Варна, 16 Юлий 1902 год.
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разни дребни раеходи за 1902 г.
'Бьлгар. Нар. Банка, иаличность
Българ. Нар. Банка, по паричното
искание М 1995/902, отъ октро• ата за месецъ Май 1902 г.
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неплатени заплати на свърхщатните служащи за Януари:—Априлъ
1902 година
„ бивший фин. агентъ Балтаджпевъ
„ бпвшпи фин. агентъ Д. Атанасовъ
„ Данчо "М. Анковъ
„ налпчноеть въ гербови марки
„ налпчноеть въ брои
„ Д-ръ Ст. Златаровъ
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Председатель на Варнен. Град. Общ. Комисия: П. А. Кжрджиевъ

Оощппскп Бирникъ: П. Богоевъ

_

Членове:

{ у раевъ
{ 3. ЗаФировъ

Брой 18

Варненскпй Общинскпй Вестникъ

МИНИСТЕРСТВО НА В&ТРЪШНИТЪ РАБОТИ
Отделение счетовод.

№ 1434
гр. София, 17 Юнпй 1902 година.
ОКРЪЖНО
До г. г. окржж. управители и столичния градоначалникъ.
Уведомявамъ Ви, Господине Управителю, споредъ
окржжното на Финансовото Министерство отъ 5 того №
6767 обнародвано въ бр. 120 на „Държавенъ вестникъ",
че по смисъла на пунктъ 22 отъ чл 10 на закона за
гербовия сборъ, всека сметка (па било то по ведомость,
раздаватолеяъ или изплащателенъ сппсъкъ) за пжтни и
дневни пари, които получаватх длъжностни лица щомъ
сумата надминава 10 лева, се обгербова съ 50 ст. гер
бова марка, за всеко отделно лице, независимо отъ гер
бовата марка за разписката, давана срешу нолучване на
сумата, която се взема въ размерите, предвидени въ
допълнителните пупктове къмъ чл. чл. 7, 8, 9. и 10 отъ
закона за гербовия сборъ (..Държавенъ вестникъ" брой
207 1901 г.) и поясненията, по окръжното отъ 28 Ноемврий 1901 год. М 2854.

До Г. Г. Окржжните Управители.
Въ последния брой на в „Реформи" е обнародвано
едно ок-ржжно, издадено отъ Македонския Комитетъ, съ
което македонските дружества се подканятъ да събпратъ
- по въргаидба помощь въ храна. Ио тоя поводъ напомнямъ
на Г Г. Окръжните Управители, окржжните на Мини
стерството отъ 18 Януарий и 9 Мартъ 1901 год. подъ
.№ 498 и 1792 и имъ предлагамъ да се разпоредатъ да
не се допуща отъ полицията и кметствата на агентите
на македонските комитети и дружества да събиратъ по
мощи подъ никакъвъ видъ.
Причините и основанията на това разпореждане еж
изложени въ окржжното М 498, та' е излишно да ги пов
тарямъ тука.
ТрЬбва внимателно да се следи за лицата, които
обикалягъ селата и градовете, п ако се забележи че те
събпратъ храна за македонските дружесгва, да се пра
щатъ на местожителство-и прЬдавагъ на еждъ за на
рушение правителствените наредби, а събраната храна
да се връща на хората.
(под.) Мимистръ: Ал. Людскановъ
(под.) Главенъ Секретарь: Т. Насилневъ

М И Н И С Т Е Р С Т В.О Н А Ф И Н А Н С И Т Ъ
Отделение за държав 1 в общ. отчетносгь.

М

6766

гр. София, 5 Юнпй 1902 година.
О К Р Ъ Ж Н О
До Господа окржжните управители и всички финансови
учреждения и лица.
Напоследъкъ повереното ми Министерство конста
тира, че некои любители-колекционери, занимающи се
съ събираме и препродаване разни видове унищожени
български и иностранни пощенски марки, самоволно и
безъ знанието на правителството, еж си изготвили кли
шета или матрици, еднакви по формата и размерътъ на
сжщпнекпте пощенски марки, подъ предлогъ да си отпечатватъ съ черна или други бои факсимилета, въ разни
албоми, бланки, каталози, вестници, обявления, ценораз
писи и пр. за рекламационни търговски цели, когато напротивъ, съ подобни клишета и матрици твърде лесно
може да се отпечататъ п пощенски марки на отделни

Стр. 3

кжсове за спекулативна и измамлива цель особенно отъ
тия, които съ течението на времето, ех станали редкость
и доста се дирятъ отъ тпмброфнлите.
Вследствие на гореизложеното и като имамъ предъ
видъ, че, споредъ сжществующите у насъ законополож.
ценните книжа еж монополъ на държавата и само тя
има право да ги отпечатва и разполага съ тЬхъ, а не и
разните колекционери и частни лица да вършатъ това
безконтролно, когато и гдето искатъ и — че членъ 18
отъ всемирната пощенска конвенция приета въ Вашингтонъ, презъ 1897 год., забранява подражението и възпро
извеждането на образи и марки, каквито се употребяватъ въ пощенските администрации, — съобщавамъ ви,
че се забранява на частни лица и колекционери да изготовляватъ каквито п да било клишета и матрици, нзобразяющи държавни марки или други белези отъ всекакъвъ
видъ ЦЕННОСТИ, безъ знанието и предварителното разре
шение на правителството.
За напредъ ще се позволява на колекционерителюбители и други частни лица да изготовляватъ било
тукъ въ страната, било да донасятъ нзъ странство кли
шета или матрици 01 ъ пощенски марки, за отпечатване
върху албоми, бланки и пр. за търговски цели, въ които
да има гравирано, въ средата или въ едннъ отъ жгълите
на марката думата „Specimen" (образецъ). Всички други
клишета и матрици, въ които нема гравирано ду
мата „Specimen" и се изготовляватъ или внасятъ безъ
знанието на правителството, както е казано по горе, ще
се конфискуватъ и виновните ще се предаватъ на сждебните власти за налагане наказанието, предвидено въ
членъ И70 п. 1 on. наказателния законъ,
Прочее, умолявамъ господа окржжните управители
да се разпоредатъ за даване най-голема гласность на
настоящето, за знание на публиката.
(под.) Министръ: М. К. Сарафовъ
(под.) Главенъ Секретарь: Хр. М. Бончевъ
(под.) Началникъ на отделението: Ю. Ивановъ

ДИРЕКЦИЯ НА ЖЕЛЪЗНИЦИТЬ
Отделение материално.

J№ 16197
София, 12 Юний 1902 година.
ОКРЛ1ЖНО
До Г-да Окржж. Управители и Фанансовите Началници.
За снедение до всичките Министерства.
Съ окржжно М 4699 отъ 27- Май т. г. издадено
отъ поверенното ми Министерство, Дирекции на Построй
ките, се обърна вниманието Ви за съблюдението на чл.
25-п отъ закона за публичните търгове при произвеж
дане на търгове сь тайна конкуренция. Тържната ко
мисия при Соф. Окр. Финансово Управление, въпръки
досегашната дългогодишна практика е разбирала това
окржжно въ смисълъ, че постановлението на въпроснпв
членъ 25-й требва да се приспособява и върху достав
ките на разни материали, извършвани чрезъ търговска
корреспонденцня, съобразно съ предписанието на чл. 43
ал. 3-тя отъ сжщий законъ. Тя е отхвърлила на 7-й.
Юний т. г. всичките племенни предложения по доставката
на разни четки за боядисване, получени по пощата отъ
странство, понеже не биле обгербовани и не биле напи
сани на офицпалний българский язикъ. Едно подобно раз
биране и прилагане на чл. 25 й отъ закона за публич
ните търгове би отнело всека възможность на Министер
ството ми да си доставя направо отъ производителите
известни материали на износни цени и членовете 40 н
43 отъ сжщий законъ ставатъ почти неприложими, а пъкъ
самия законъ, це.тьта на който е да охрани интересите

Стр. 4

Варненския Общински Вестникъ

Брой 18

Дирятъ се следующите изгубени добитъци отъ Раз
на съкровището, въ сжщность би способствувалъ главно
за създаването на особенъ родъ предпрпемачи-коммис- градска околия а именно:
1. На Муса Мехмедовъ два коня съ белези и двата
сионери, които да служатъ за посредници между произ
по на 4 год., съ косъмъ сивъ. 2. На А ли Саидъ Юмеводителите и държавните учреждения.
Пр4дъ видъ на горньото съобщава се на всички ровъ, единъ конь на 10 — 11 год. кссьмъ червенъ на
г. г. Окръжни Управители и Финансови Началници, че гърба бело. 3. На Али Ибишевъ, два вола съ белези:
когато търговете за доставки се извършватъ но добро косъмъ сивъ по на 9 — 10 години. 4. На Мустафа Револно съгласие и то чръзъ корреспонденция, не е необ джебовъ единъ волъ на 7 - - 8 год., косъмъ белъ, рога
ходимо щото последнята да бъде въ формата на образеца чивга и 5. На Салимъ Ибриямовъ, единъ волъ на 4 - 5
за ируъдложение, предвидено РЪ закона за публичните год, косъмъ белъ и рога чивга.
търгове. Корреспонденцията може да има оная форма,
Съобщава се за разгласяване, че подъ надзора на
която всеки търговецъ е усвоилъ за водене на търгов
ските ей операции, или която учреждението би предпи Ези-Бейската община се намира единъ волъ (юва) на
сало. Когато корреспонденцията е отъ странство, тя се 8 — 9 год., косъмъ белъ и дЬсната предна кълка има
освобождава отъ гербовъ сборъ.
рана отъ ударено и въ Екисчиската община два бивола
юва, първия 6 год, караманестъ, а последния 6 год,
(под.) Министръ: Константиновъ двете му очи чакърести и на опашката има бело.
(под.) Директоръ: П. Николовъ

Добричския Окол. Ветеринаренъ Лекарь, съ рапортъ
Ж. 193 отъ 16 тогО, ми донася, че мнозина руски коновали ходили изъ Добричска околия, церили болни отъ
„Сапъ" коне, като имъ изрезвали подчелюстните жлези
— единъ отъ признаците на тая болесть, — и съ ежщитЬ инструменти церили и здрави коне, та но тоя начинъ разпространявали болестьта.
Общинските власти не вземали никакви мерки спремо
тия коновалп, макаръ за това да има издадени неколко
окръжни предписания отъ Министерството на Вътреш
ните Дела.
Всичко това като Ви донасямъ, честь имамъ да ви
помоля, Г-не Управители), да направите завасящето отъ
страната Ви да се предпише на всички.е административно
полицейски а общински власти въ окржга да следятъ
строго и щомъ видятъ руски гоновали да ходятъ изъ
селата и лекуватъ добитъкъ да имъ конфискуватъ ин
струментите, "да ги изгонятъ изъ окржга и само когато
си заминаватъ обратно да игнъ се предаватъ инструмен
тите отъ надлежния митнически пунктъ.
Варненски Окр. Ветеринаренъ Лекарь: П. Бичевъ

Съгласно чл. 22 отъ „правилника за редътъ и усло
вията за копуване и продаване едъръ добитъкъ, Курнавското селско общ. управление, Орханийска околия,
обявява: че Дико Петковъ отъ с. Курнаво е изгубвлъ
оргиналните си интезапскн свидетелства подъ JVs Ж
91414 и 91415, отъ"20 Мартъ 1899 г., серня 4 — 1898
за правособственность на следующите добитъци: първото
за единъ волъ на 5 год., сивъ косъмъ и безъ други бе
лези, а второто за единъ волъ на 5 год, бвлъ косъмъ,
безъ особени белези, средо-касъ; и че место техъ му се
издадоха дубликати отъ 1 того подъ № М 417 и 418.
Съобщава се за разгласяване, че интизапското сви
детелство подъ М. 53392/98 година на жителя отъ с.
Ковакъ-дере, Т. Назарджикска околия, Сгоянт. Христовъ
е изгубено.
Съобщава се за разгласяване, че Лазарската селска
община, Еленска околия се нампра една, безъ притежа
тель, биволица (юва) съ белези: 8—9 год., караманеста,
рога кавръкъ, подкована и впрегатна.
Съобщава се за разгласяване, че жителя отъ с.
Краводерене, Вратчанска околия, Игнатъ Кръстевъ, е
нзгубилъ интизапското си свидетелство М 21Ь42, серия
17/1898 год. за правособственность на една крава.

Дирят ь се следующите изгубени добитъци отъ До
бричска околия а именно: отъ с. Караачъ се изгубени
12 коня, на които белезите еж: 1. кобила сива, 12 год.
съ черно конче; 2. кобила, черна 6 год., съ черно конче;
3. кобила черна, 8 год., съ черно конче; 4. кобила желта,
14 год., съ черно конче; 5. кобила черна, 5 г., съ черно
конче; и на жителя отъ с. Мамучъ7кьой на Калеско Нико
ловъ два коня съ белези: първия 6 год. косъмъ червенъ
на гърба си малко бело, а вторий 5 год., косъмъ червеникавъ, на двсната си задна кълка има дамга „к".
Съобщава се, че на жигеля огъ гр. Видпнъ Иванъ
Игнатиевъ му е откраднатъ единъ конь, съ белези: 6
год., довруестъ, на гърба бело и. подкованъ съ руски
петали.
Съобщава се, че на жителя отъ с. Толемо Чамурлий,
Добричска околия, ек му откраднали коня, съ белези:
на 6 год, косъмъ сивь, ръсть среденъ и подъ опашката
белегъ отъ рана.
Дирятъ се следующите изгубени добитъци отъ Пре
славска околия, а именно: 1. На Юсеинъ Кара Османовъ
отъ с. Чулфа два вола съ бтлезп: първия на 9 год., ко
съмъ бвлъ, ръсть среденъ, а последния на 9 год, косъмъ
бвлъ, рога дикъ буйнузлу и ръстъ среденъ; 2. На Кара
Мустафа Хюсеиновъ отъ с, Янково, единъ конь, съ бе
лези: 4 год., косъмъ черъ u дкеното му око магляво.
Съобщава се, че въ загоннте на Ески Джумайската
градска общша и Бухалската община, отъ Ески-Джумайската околия, се намиратъ въ първия едннъ конь
юва съ белези: 7 год, косъмъ червенъ и на гърба две
бели петна отъ седло, а въ последния единь волъ юва
съ белези: 10 год. косъмъ сивъ и ДБСНОТО ухо кесикъ.
Съобщава се, че на жителя отъ гр. Добричъ, Мехмедъ Шакировъ е изгубенъ коньтъ, съ белЬзи: 10 год.,
очи сини, на челото бело и опашката на края сжщо бела.
Съобщава се, че въ с. Каралип, Добричска околия
и въ с. Сюлюманлжкъ и гр. Валчикъ, Балчикска околия
е констатирано „Сапъ" по конете; . същата болесть въ
селата Пчеларозо, Касанлий, Карасинанъ, Ай Орманъ и
Кабасакалъ п „Шапа" по говедата въ Карсинанъ, Добричеко е прекратенъ.

Издава Варненското Градско Общинско Управление
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