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Варна, Председателю Общ. Комисия Кжрджиевъ

на именния си день 15 Августъ
не ще приематъ носЬщения.

Н. Ц. В. Князътъ благодари за поднесе., ит* отъ
страна на гражданите поздравления по случай праздника
2 Августъ.
гр Търново, 3 Августъ 1902 год.
Началннкъ Канцеларията: ДобоОВичь
София ,— Двореца
До Негово Царско Височество Българский Князъ

. -ТЕЛЕГРАМИ И
Варна, Председателю Общин. Комисия Кжрджпеву
Н. Ц. В. Княза ме натовари да Ви предамъ него
вата благодарность за поднесените отъ Ваша и отъ сграна
на Вариен. граждани поздравления по случай праздника
на освобождението на гр. Варна.
за Н-къ на Канцеларията: Д-ръ Н. Ламбревъ
София Двореца •
.
.
•
До Негово Царско Височество Българекий Князъ
Но случай на днешния тържественъ за Варненци
исторически празднпкъ — освобождение на тр. Варна,
честитъ съмъ да поднеса на Ваше Царско Височество,
моите и тия на верните Ви Варненци, нап-верноподданическп чувства, преданность къмъ престола и Дина
стията и благопожеланнл за дългоденственного u найщастливото царуване на Ваше Царско Височество.
Живейте Ваше Царско Височество за слава на
отечеството.
Да живее Негово Царско Височество любимия престолонаследникъ Князъ Борнсъ.
гр. Варна, 27 Юлий 1902 год. .
ПрЬдседатель на Общ. Тричленна Комисия: Кърджиевъ
Варна, Председателю Общ. Коммиссш Г-ну Кжрджиеву
Искренно благодарю Васъ и Варнен. граждани за
вираженшя чувства и благопожелатя, которня не премвнутъ повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго Ве
личества моего BceMHJiocTHBeiuuiaro Гссударя.

Бахметевъ
-, София, До Негово Високо Превъзходителство
Русский Генераленъ Консулъ.
По случай днешния тържественъ за Варненци праз
днпкъ — влизането на храбрите Русски войски въ гр.
Варна и освобождението му огъ турското владичество,
моля Ваше Високо Превъзходителство, да поднесете моите
и на Варненските граждани искренните благодарности и
благопожеланпя на Негово Импернторско Величество Всеруесийский Имаераторъ Николай И и на братский намъ
Русски народъ.
гр. Варна, 27 Юлий 1902 год.
ПрЬдседатель на Общ. Тричленна Комисия: Кжрджиевъ

По случай днешния тържественъ день — възшествието на Ваше Царско Височество на Българския Нр4столъ, честптъ съмъ да поднеса отъ моя страна и отъ
страна на Варненските граждани най-сърдечните поздра
вления. Живейте Ваше Царско Височешгво.
Варна, 2 Августъ 1902 год.
Председатель- Нмрдшиевъ

Издадени постановления за снабдяване съ крепостни
актове за притежаеми отъ турско врете недви
жими итоти.
(Продължение отъ брой 19).

Да се издаде на варнен.ките жители Мемдухъ Кемалъ Вей Али Беевъ и Хаспне Ханжмъ Шакпрова, нуж
ното, удостоверение за снабдяването нмъ съ гсреиостенъ
акгь за четнрчдесеть / сто и шестьдесеть части (40/16О)
отъ банята подъ название „Старата баня-' (Ескн-хамамъ)
находягца се въ гр. Варна. I уч. №> 87, състояща отъ
дв1; отделения подъ единъ покривъ, отъ тъхъ едното
ксенско, а второто мжжеко огдвление, съ по 10 масуря
вода, съ но единъ шалрафанъ, съ по 7 курни, съ ио две
стаи и съ по единъ салонъ, при съседи: Георги Инглези
и отъ трите страни пжть. (постановление Ж 1(>о).
Да со издаде на Варненската Гръцка Вероизповедна
Община нужното удостоверение за снабдяването й съ
крепостни актове за следующите имоти:
1. Едно училище въ II уч. подъ J\s 272 прп съседи:
Георги Гергиновъ, Арабаджи Димитръ, Георги Табаковъ,
Георги II. Януси, Димитръ и Георги Хандашеви, Анасти
Василева, Иванъ и Деспина Карагьозови и общинските
касапски дюгени.
2. Кжща II уч Л§ 68 прп съседи: Клони Николова,
Никола Мжзлжмъ п отъ двете страни пжть.
3. Дюгенъ въ I участъкъ Ж 102 при стседи: Ди
митръ Янулн, Мавро Яневъ, Давпдъ Венвенисъ п пжть.
4. (^д) половинъ магазпя въ I уч. Ж 416 при съ
седи: наследниците на Ючъ-Ормански и пжть.
5. Магазия въ I уч. М 416, при съседи: Христо
Велпковъ и отъ другите страни пжтпща.
6. Магазин въ Ш уч. Ж 648 при съседи: Сглнмъ.
Ибриямовъ, Сакоолу Хюсеинъ н пжть. (постановл. А« 164).
Да се издаде на варненската жителка Анастасия

Зейнебъ Абди Селямова по мжжъ X. Мюслединова, Сеидъ
Кара Иванова нужното удостоверение, за снабдяването
Хасанъ и Еема X. Мюслединови нужното удостоверение
й съ крепостснъ актъ за една кжща находяща се въ 4
уч. на гр. Варна, подъ .Л? 816, ори съседи: Тома Дими- за снабдяването имъ съ крепостни актове за 1) Една
тровъ, Христо Ивановъ, Наследниците на Лндонъ Ми кжща н дюгянъ находящи се въ гр. Варна Щ уч. П 0 д ъ
№ 796 и .992, при съседи: Наследниците на Османъ
хапловъ и пжть. (постановление №. 1, 1902 год.).
Джелиловъ,
Хюсепнъ Юмеровъ и отъ двете страни пжть.
Да се пздаде на варненски..! житель Хюсню Ефен.
Налбантъ Оглу нужното удостоверение за снабдяването 2) Едно лозе въ варненските лозя, въ местностьта „Шащму съ крвпостеяъ акть за една магазия находяща се въ кънъ" отъ 163S кв. метра при съседи: Коста Георгиевъ,
гр. Варна, I уч. подъ М 144/51, при съседи: Савва Васила Тодорова, Джохи Недева иижть. (постан. £ Ц),
Да се издаде на варненската жителка Лафорета
Георгпевнчь, Ахмедъ Бей джанъ и пжть. (постан. Х$ 2).
Нангелова,
II уч. № «84 нужното удостоверение за снаб
Да се издаде на варненскии житель Димитръ Стоядяването
й
съ крепостенъ актъ за една кжща находяща
новъ и София Р. Михайлова нужното удостоверение за
се
въ
II
уч.
подъ № 884, при съседи: Дамяяъ, Михаснабдяването имъ съ крепостснъ актъ за: 1) едно лозе
левъ,
Драганъ
Васплевъ и Църквата ..Св Архангелъ
въ варнен. лозя въ местн. „Сотира" при съседи: Тодоръ
Михаилъ"
(постановл.
.№ 12)..
Ивановъ Васала Михайлова, Саули Филиповъ и пжть,
Да се .издаде на варненския житель Васнлъ Васи- ~
отъ 1176 кв. метра
II) На София Р. Махаилова: 1) за едно лозе въ левъ IV уч. № 572 нужното удостоверение за снабдя
варнен. лозя, въ мЬстностьта „Сотира" отъ 2000 кв. ването му съ крепостенъ актъ за една кжща съ единъ
метра, при съседи: Янула Саулеза, Димитръ Стояновъ, дюгенъ. находяще се въ IV уч М 572, прч съседи:
Анастасия Захариеви и пжть. (постановление N5 3).
Георги Петровъ, Антелъ Насовъ и отъ двете страни
Да се издаде на варненската жителка Добра Мари пжть. (постановл. 13).
нова нужното удостоверение за снабдяването й съ креДа се издаде на варненския житель Сапдъ Калфа
постенъ актъ за единъ дюгенъ въ гр. Варня, Ш уч. Ахмедовъ нужното удостоверение за снабдяването му съ
№ 744. при съседи: Янаки X. Теохаровъ, Домна Андо крепостенъ актъ за едно лозе'въ-местностьта ; Шашкжнъ"
нова. Ернесгина Поликарпъ и пжть (постановл. А? 4). състояще отъ 1950 кв метра при съсвди: Ахмедъ ХалаДа се издаде на варненската жителка X. Стойка довъ, Недю Боевъ, Плосия Статиева, Андонъ Стайковь
Маринова нужното удостоверение за снабдяването й съ и наследниците на Коста Ивановъ Кацаровъ. (постано
крепостенъ актъ за единъ дюгенъ въ гр. Варна. Ш уч. вление JS 14).
' '
'
№ 741, при съседи: Илия Кондовь, Стеланъ ДемирДа се издаде па варненските жители: Ахмедъ Бейджпянъ и оть двете сгради пжти.ца. (постанозл. № 5). джанъ Аптуловъ а Халилъ ЕФ. Исмаиловъ отъ гр. Варна
Да се издаде на варненската жителка Фруши Ма нужното удостоверение * за снабдяването имъ съ кре
ринова нужното удостоверение за снабдяването it съ кре постни актове за половина часть отъ една' магазия, на- постенъ актъ за^ единъ дюгенъ въ гр. Варна, III уч. подъ ходяща се вь 1 у ч . н а гр. Варна подъ 1(9, при съседи:
JYs 777, при СЪСЕДИ Димитръ Асприоти, Артюнъ Сукн- Наследниците на Янудчо,, Михалъ X. Данаплоьъ, Иванъ
зовъ, Хюсню Еф. Налбантовъ и пжть (посгановл. М 6). Гиневъ и пжть. (постановление № 15).
Да се издаде на варненската жителка Железа Ма
ринова нужното удостоверение за снабдяването и съ кре
постенъ актъ за една кжща въ IV* уч As 157, при съ
П Р И К А 3 Ъ
седи: Наследниците на Алекса Ивановъ, Митко Желе№ 58' '
зовъ, Железа Цветкова и пжь. (постановление №. 7).
Да се пздаде на варненски!! жителъ Илия Итвевъ
Предъ вндъ че срокътъ за подаване заявления за
отъ IV участъкъ нужното удостоверение за снабдяването
търгуване съ 'питиета на дребно презъ второто полу
му съ крепостенъ актъ за: 1) едно лозе въ варнен лозя
годие на т. година вече постжпа и по силата на чл. 51
въ местностьта „Руни" отъ 2800 кв. метра при съседи:
отъ закона за изменение и допълнение закона за бериитв
Наследниците на Станко Вълк*ковъ, Наследниците на
(акциза) върху питиета и прибавление нови членове, тър
Скули Теологовъ. Ксстаки Ст Драковъ и Георги П. Ка^
гуването съ спиртни питиета на дребно, се позволява
раманоръ и 2) едно лозе въ Варнеп. лозя въ местностьта
„Средня-Кокарджа" отъ 2030 кв. метра при съседи: само на пълнолетни, не осжждани за фалшификация, укри
Ради Богдановъ, Свещ. Стефанъ Поповъ, Наумъ Петровъ ване, кражба, контрабанда и за други некои прпетжи Наследниците на Георги Фокз. (посгановление № 8). пления, влвкающи лишаване отъ политически и граж
дански права, а за въ селата требва да еж български
Да се издаде на варненския житель Тодоръ Диаманподданницп,- възъ основа на което
диевъ Мумджиевъ нуждното удостоверение за снабдява
Постановявамъ:
нето му съ крепостенъ актъ за: 1) кжщата въ I уч. на
гр. Варна, подъ JS 485 при съседи: Димитръ Стефановъ,
I) Лицата, които за напредъ ще упражняватъ пнПана if отъ Атанасовъ, Наследниците на Д. Чобанкоолу тиепродавство, на дребно, длъжни еж заявленията си, за
и улица Глуха; 2) Дюгеня (фабрика) вл. II уч. № 1188 определяване разряда на питейното заведение, да подапри съседи ул. „27" Юлий". Димитръ Ив. Тракоолу, На ватъ на право на Акцизното Управление.
следниците на Михалъ П. Панаиотовъ, Наследниците на
II) Въ заявленията обязателно требва да се показва
Змарайда Дпямандиева и пжть; 3) Лозето въ местностьта подательтъ, който ще отвори питейното заведение, на
„Сотира" отъ 3081 кв. метра,/ при съседи: Арастпди колко е години, отъ где е родомъ, отъ каква народность
Автамовъ, Наследниците на Конст. Стаматъ Андреевъ/ е, какво подданство има, где и въ коя часть на градътъ
Киряки Караманова и дере и 4) Лозето въ Местн. „Текке" или селото се намира зданието и номера му, какъвъ каотъ 7166 кв. метра, при съседи: отъ двете страни Ки- питалъ ще се положи, самъ ли ще стои въ заведението,
риякъ Ивановъ, Никола Аргиропуло и пжть. (постано- или то ще се управлява отъ друго лице — слуга и да
_ вление ,1В 9).
се прилага свидетелство отъ надлежната община, за че
Да се издаде на варненската жителка София Атана е честенъ и притежава качествата за пптиепродавецъ.
сова, родена Георгиева нужното удостоверение, за снаб Ако въ едно заведение, ще ее тьргува отъ неколко лица
дяването й съ крепостенъ актъ за едно лозе въ мест задружно, това требва да се спомене въ заявлението,
ностьта „Чаиръ" отъ 1764 кв. метра, при съседи: Савва като за всеки единъ се изпълни изканието на чл. 51-й
Марковъ, Фроми Костова, Наследниците на Михалъ Па отъ закона.
.-;"'..'.,
наиотовъ и пжть. (постановл. М 10). ' ,
Ш) Акцизното Управление, следъ като направи нужДа се издаде на варненските жителп Шерифе- дните справки и се удостовери, че подававшите тия
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Варненския Общпяскпй Въстнпкъ

за заболелите п }'мрелпт4 отъ ппфекцпознп болести въ
гр. Варна, презъ месенъ Юяпй 1902 г.
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VII) Лицата които желаятъ да откриятъ кафе-шантани, освенъ книжата предвидени въ параграфъ вторий
при заявленията си требва да приложатъ и свидетелска
отъ надлежните общ. управления, за че имъ се-позволява
да откриятъ ка<ре-шантани,въ противенъ случай, нЬма да
да имъ се издаватъ патенти.
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ЗабЬлЪтна: МалкитЬ цпФрц ноказватъ колко еъ умрели.
Варнен. Градск. Санитар. Лт>карь: Д-ръ Шелгъзновъ

VI. Задължавамь акц. агенти въ поверения ми акцизенъ рапонъ, щото ири обиколките си на околиите да
държагъ бележки за материалното положение на питиепродавците, оборотите, които би могли да правятъ презъ
течението .на годината и местонахождането на питейните
имъ заведения, та като взематъ участие въ комисиите
за определяването на разрядите, да могатъ. справедливо
да се произнасятъ за всеки питиепродавецъ ОТДЕЛНО, и

,

<4

1 2

V) Постоянната Комисия върши с*щото, каквото е
предвидено въ предидущиа параграфъ, а другите градски
общини, които съ центрове на околиите, следъ като получатъ, тия заявления, разпореждатъ се за свикване на
околийските началници, като представители на Госпздпна
Окр. Управитель въ окржгътъ, а като членове на тая
комисия влизатъ главните бирници, акц агенти, кмето
вете и ПОМОЩНИЦИТЕ имъ и следъ като определяй» на
тия заведения, общинските управления изпращатъ въ ч
акц. управление преписи отъ протоколите, които коми
сията е държала, по начинътъ предвиденъ въ предидущий параграфъ.
. . ' • , '

(подп.) Варненский Акцпзний Надзиратель:
' .
G. С. Арнаудовъ

.a

Tuberculosis

3

33385

Преписа отъ настоящий ми приказъ, да се испрати
на Г. Г. Околийските Началници п Акц. Агенти въ Вар
ненския окржгъ, да му дадатъ гласность между населе
нието, а на г-да градско общинските кметове за све
дение и точно изпълнение.
гр. Варна, 4 й Май 1902 год.
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Parotitis cpidei tea

IV) Варненската Градска Община, като получи тия
заявления, прави разпореждане да свикване на Коммиссияга, подъ нредсБДателС1ВОто' на Господина Окржжнпя
Управитель, а членове: Акцнзннй Надзиратель, Кметътъ
и помощниците му, тая поел4днята определя разрядите
на тия заведения, слЬдъ което общинското управление
възвржща тия заявления наедно съ три преписа отъ про
токола по определяване на разрядите отъ Акцизното
управление.

БЮЛЕТИНЪ
ието

заявления напълно отговарятъ на гореказаний членъ
отъ ежщия законъ и заведенията пмъ се намиратъ далечь
отъ училищата, църквите и др. (чл. 58-й отъ закона),
изпраща тия заявления по принадлежность т. е. въ Град
ските Общини и Постояната Комисия, за опр*д*ляване
на разрядите имъ.
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Съобщава се, че на жителя отъ гр. Пловдивъ Тодоръ
Кжнчевъ, му е открадната една кобила съ белези 7 год.,
косъмъ червенъ, на .тЬвата страна надъ халбока одрас-^
кано и безъ косми.
Съобщава се за разгласяване, че въ с. Чалж-Махле,
Провадийска околия и въ с. Крумово Варненска — е
констатирано „Гърлица" по свините, а въ селата Годемо
и Малко Алъчъ-кьой, Добричско и въ с. Чатма Варненско
е констатирано „Оапъ" по конете
"

t

Съобщава се за разгласяване, че въ с. Гердеме,
Ново-Загорска околия, се намира единъ безпритежатель
конь „юва", съ белези: на 8 год., косъмъ червенъ на
гривата отъ горе и на гърба има бело обито отъ седло
и въ с. Двлжилеръ, ежщата околия, се намира тоже едно
женско магаре „юва" съ белези: 10 год, ръстъ среденъ
и косъмъ сивъ.

CO
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О

Съобщава се, че жителя отъ гр. Дреново Пеню Цаневъ си е изгубилъ интизапския билетъ подъ JS 65825'
издадеяъ отъ Тревненската градска община.

1—1
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нявъ на гърба си има б*ли петна и рана отъ семеръ на
вратътъ има бело и 8) биволъ, 6 год, на челюстьта отъ
десна страна и десната задня кълка има дамга.
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Брой 20

Варненскпй Общински вестнякъ

Стр. 4

_ , _

1

Дирятъ се следующите добитъци: 1) една кобила
на Тодоръ Иошовски, съ едно женско конче на 3 ме
сеца, кобилата 8 год. съ косъмъ червенъ; 2) 2 свинп
женски на А. Мигровъ, едната 1 год. шарена, а другата
1 год. и сура; 3) 1 волъ на Ганчо Железковъ с. Златаръ, Преславска околия, М2 гол., косъмъ желтенивавъ,
изтубилъ се отъ пасбището на същото село и 4) единъ
волъ съ белези: 10 годпшенъ кост>мъ скво бЬпъ и две-ге
му уши резани, принадлежащъ на Михалъ Же.тЬзовъ
отъ с. Янково, Преславска околия, изгубенъ отъ пасби
щето иа сжщото село.
Дирятъ се', следующите изгубени добитъци: 1) биво
лица, 4 г., косъмъ черъ, на опашката малко бело, на че
лото едва забележими бели косми, на десното ухо отъ
предъ резано въ видъ на жгълъ; 2) две кобили съ малки
кончета сь белези: едната 4^—5 год., черна, дпрните два
крака бели, на десната кълка дамга „Г" съ малко женско
алесто конче, втората червено-.черна, 5 год., едпна отъ
дирните крака белъ, на десната кълка дамга „Г х , съ
малко женско конче: 3) кобила, 8 год., косъмъ червенъ,
на десната страна на корема има подуто; 4) конь, 12
год., черъ и на гърба бело и дирене ступанитЬ на с.тЬдующит*; 5) кобила, .4 год., алеста, на десния преденъ
кракъ доло на копитото си има белегъ „20 а и чакалеста;
"о) конь, 15 год.. черенъ; 7) конь 10 год., косъмъ кесте-

Дирягъ се следующите изгубени добитъци отъ Добричска околия, а именно:
1. На Железко Вълковъ' отъ с. Г. Чамурлиа една
кобила на 8 години косъмъ алестъ и на челото има бело.
2. На Мустафа X. Мустафовъ отъ с. Кара-ачъ, 4
коня съ белези: 1. конь 7 год., косъмъ тъмно червенъ
и малкотънъкъ, 2. конь 14 год., косъмъ ачикъ кулесть
на корема си има рана и опашката му и гривата черни;
3. конь 12 г. косъмъ червенъ, кулесть, гривата и опаш
ката му черни и 4. конь на 6 год. косъмъ червенъ.
3. На Георги Георгиевъ отъ гр. Добричъ, две мага
рета, съ белези: първата на 10 год. остригано съ гри
вата наедно; косъмъ тъмно бозавъ, а носледньото на 8
год., черно жребеп ь.
^
'
,
.
Съобщава се, че на жителя отъ гр. Разградъ Петръ
Хрпстовъ Муртазовъ, му се откраднало отъ неизвестни
крадци единъ конь, съ белези: на 5 години, косъмъ червепъ, на челото бело и гривата му малко оскубана отъ
впрегане.
_
Съобщава се, че на жителя о.ъ с. Чирковна, Раз
градска околия Колю Цоневъ, му се откраднати двата
коня съ белези: първия Ю год, косъмъ червенъ, а по
следния 6— 7 год., алесть па челото има малко бело и
на корема подутина на големина колкото единъ лещникъ.
Съобщава се, че на жителите отъ гр. Тревна, Дреновска околия, Стефанъ Загапцата и Иванъ Николовъ
се откраднати конете съ белези: на първия конь на 6
год., косъмъ алесть, а на последния—гжребецъ на 4 год.,
косъмъ чилестъ.
Съобщава се, че жителя отъ с. ЧилФа, Преславска
околия, X. Халилъ Халиловъ му е изгубена биводицата
съ белези: 8 год., косъмъ черъ, на дъсното ухо дупка
и резано, левото ухо равно резано и на задните крака
и опашката има бело.
Издава Варненското Градено Общинско Управление
Печатница на Христо Н. *Войнпковх—Варна

