Варна, Ионеделникъ 24 Февруари 1903 г.

Год. ХУ1.

ИЗЛИЗА ТРИ ПДТИ ВЪ МъСЕЦА

Обикновенео на 10, 20 и 30 числа.

цена на вестника за година
е 2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

Брой 3

Писма, статии, пари и сичко що е за вест
ника се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 ст.
„ втора страница . . . . . . .
2 „
„ трета и четвърта страници. . . 1 „

По случай рождения день на Негово Царско Височество Княза — на 14 то го. Варненския замЪстникъ
Окр. Управитель е изпратилъ следнята телеграма до
Н. Ц. Височество Княза:

Негово Царско Височество Кйяза е благоволилъ
да отговори съ цледнята:
„В а р н а
Кмету Кърджиеву.

„Евксиноградъ
Негово Ц. Височество Български Князь
Фердинандъ Г'.

Благодаря на гражданите и Вамъ за поздравленията
по случай рождений ми день."

Днесъ по случай рождения день на Ваше Ц. Ви
сочество, въ 10 ч. пр^ди обедъ, въ съборната църква,
отъ страна на духовенството, .на чело съ Варненски
Преславски Митрополита Симеона. отслужи се тържественъ -молебенъ за здравието и дъ.тгоденствието на
Ваше Ц. Височество.
На молебена присжтствуваха: чиновниците, офи
церите, консулското тело, учителите, учителките съ
учениците и ученичките, представителите на иновер
ните религиозни общини и многобройно число граж
дани и гражданки.
По тоя случай, въ качеството ми замтестникъ на
Окръж. Управитель, щастливъ се считамъ да поднесж.
пртдъ степите на Ваше Ц. Височество моите и на
населението отъ окръга поздравления и верноподаннически чувства съ горещите ни благопожелания за
щастливо и дългоденственно царуване на Българския
престолъ подъ мъдрото ръководство на Ваше Ц. Ви
сочество за преуспяването на милото ни отечество.
За Управитель: ПАВЛОВЪ".
На тази телеграма е отговорено отъ частния секретарь на Княза г. Ламбревъ съ следнята:
„В а р н а
Заместникъ Управитель
Павловъ.
Негово Царско Височество изказва своята благодарность на населението отъ окръгътъ, Вамъ и на
чиновниците за поднесените по случай рожденння му
день поздравления".
А кмета г. Кърджиевъ е изпратилъ до Н. Ц.
Височество следнята телеграма:
„Дворецъ Евксиноградъ
До Негово Царско Височество
Българский Князъ.
Считамъ се за честита да поднеса .моите и на
Варненските граждани поздравления, по случай днеш
ния знаменитъ день — рождението на Ваше Царско
Височество.
Живейте Ваше Царско Височество за славата и
величието на България".

Варненска Дър. Девическа Гимназия
„Мария Луиза".
Дирекцията на Варненската Държавна Девическа
Гимназия „Мария Луиза" благодари на семейството на
покойния Велико Христови, задето той, преди смъртьта
си, водимъ отъ любовь къмъ учащето се младо поко
ление, завещалъ зл. лева 4000, лихвата, яа които даг
, се събира отъ Св. Варненска и Преславска Митропо
лия: и раздава чрезъ дирекцията сека година на 3
бедни, но способни и съ примерно поведение ученички,
избрани отъ учителския съвета, както и за раздадените
на ученичките при гимназията книжки за споменъ на
покойния.
Отъ Дирекцията.

Варнен. Градска Общин. Библиотека.
ПрЬзъ месецъ Януари т. г. Варненската Градска
Общинска Библиотека е била посетена въ читалните
сичко отъ В(Ю4 души, а книги за домашно четене ех
зели 324 души и за четене въ читалнята на библио
теката — 141 души.
Посетена е била библиотеката отъ: 1367 свободни,
1074 ученици, 459 чиновници, 203 работници, 141
учители, 113 търговци, 36 земледелци, 28 войници
26 лекари, 21 журналисти, 18 книжари, 17 техници,
14 учителки, 13 живописци, 12 офицери, 11 прошенописци, 10 златари, 8 фотографи, 7 проповедници, 7
търговски агенти, 7 предприемачи, 5 аптекари, 3 инжинери, 3 капитани, 2 милосердни сестри, 2 ..онсули,
1 студентка и 1 сввщеникъ. — По народность: 3404
българи, 82 гърци, 67 евреи, 19 черногорци, 16 ар
менци, 9 русей, 3 френци, 2 турци и 2 немци.
Четените книги възлизатъ на 491, отъ техъ: на
български 401, на руски 65, на френски 18. на немски
5, на английски 1, разни 1.
По прЬдметъ най-много книги еж четени по беллетристика и периодическите издания.
Библиотекарь: Н. Георгиевъ

Бр. 3

Варненски Общински Ввстникъ

Стр. 2

Варненски Градско-Общински Съветъ.

ПРОТОКОЛЪ
№ 45.

ПРОТОКОЛЪ
№ 44.
гр. Варна, 15 Септември 1902 год.

гр. Варна, 16 Септември 1902 год.
На основание предписанието на господина Варненский
Окръж. Управитель отъ 13 того подъ № 7908, съ което
съобщава, че избора произиеденъ на 11 Азгустъ т. г. за
членове на Варненски Градско Общински Съветъ, съ указъ
№ 299 отъ 8 те го е утвърденъ и възъ основание чл. 21
отъ закона за градските общини, долоподписаните новоутвърдени членове на същия съветъ: Панайотъ А. Кжр
джиевъ; Тодоръ Раевъ, Зафиръ Зафировъ, Ст. Бабаджовъ,
Георги Антоновъ, Ив. Даямовъ, Ив. Вичевъ, А. Фока, Д.
Ханджиевъ, Ст. Юшенлийски, X. Еф. Налбантолу, 10м. X.
Гафаровъ, X. X. Томасовъ, Исмаилъ Хасановъ и Д. Пере
линговъ, • поканени отъ г. Варненски Окр. Управитель, съ
писмо отъ 14 того подъ № 7929, за избиране изъ помежду
ни членове за постояненъ съставъ на Общин. Управление и
подъ председателството на най-стария г. Хюсню Еф. Нал- .
бантолу въ ЮУг часа държахме първото си заседание.
Пристъпихме съ тайно гласоподаване за избиране кмета '
и двама помощници, споредъ утвърдения тазъ годишенъ бюджетъ и избрахме за такива: за кметъ Пинайотъ А. Кър
джиевъ съ 16 гласа, а за помощници: Тодоръ Раевъ съ 16
гласа и Зафиръ Зафировъ съ 12 гласа.
Члена отъ съввта г. Дамянъ Перелинговъ получи 4
гласа за помощникъ кметъ.
Следъ прогласяване* на избрания постояненъ съставъ
отъ: кмета П. А. Кърджиевъ и помощниците му: Тодоръ
Раевъ и 3. Зафировъ, председателствующия кмета обяви за
открита редовната Септемврийска сесия, която ще почне ре
довно да заседава отъ 18 того.
На първообраза подписали: председателствующий X.
Еф. Налбантолу и членове: П. А. Кжрджиевъ, Т. Раевъ,
3. Зафировъ, Ис. Хасановъ. Юм. X Гафаровъ, Ст. Бабаджовъ,
Г. Антоновъ, Д. Ханджиевъ, Ив. Даямовъ, Ив. Вичевъ, Ст.
Юшенлийски, Д. Перелинговъ и X. X. Томасовъ.
"~

Днесь по случай тържественото отпразднуване 25 го
дишнината на славната защита на Шийка, Варненский Гр.
Общински Съветъ въ съставъ: Панайотъ А. Кжрджиевъ,
Тодоръ Раевъ, Зафиръ Зафировъ, Ст. Бабаджовъ, Д. Перелинговъ, Т. Чирпанлиевъ, Г. Антоновъ, Ив. Даямовъ, Ив.
Вичевъ, А. Фока, Д. Ханджиевь, Ст. Юшенлийски, Хюсню
Налбантолу, Ю. X. Гафаровъ. X. X. Томасовъ и Исм. Хасановъ, по покана на председателя на тричлената общинска
комисия г. II. А. Кърджиевъ. се събраха въ салона на
Общин. Управление на тържествено заседание.
Председателя съобщи: както на сички е известно на
12 текущий бв носрещнатъ най-сърдечно и съ неописуемъ
възторгъ отъ Варненци Негово Императорско Височество Великий Князъ Николай Николаевичъ — нредставитель на
Руския Царь при Шипченските тържества; освЬнъ това
неочаквано за Вараеяци, съ свитата на Височайший гость
дойде и биде посрЪщнатъ Негово Сиятелство Генералъ Графъ
Игнатиевъ — тоя неуморимъ деецъ но освобождението на |
нашето отечество България.
.
|
За ознаменуване и споменъ на тази голема радость и |
това извънредно събитие за гр. Варна, общинската тричлена |
комисия още същия день е постановила: като споменъ на •
25 годишния юбилей па Шипченските тържества, да се |
наименува Централната Градска Градина: „Царь Освобо- |
дитель". Заслужелия много и премного на България Графъ
Николай Павловичъ Игнатиевъ. следъ 25 години отъ осво
бождението п, на 12 Септември т. г. стъпва на Българския
брегъ и гр. Варна пръв?, бв щастливъ да го посрещне, по
ради което за веченъ споменъ прогласи го за почетенъ
гражданинъ на гр. Варна, а бюста му, въ естествена вели
чина, да се постави въ градината: „Царъ-Освободитель".
Днесъ при отсл^жения тържественъ молебенъ отъ духовен
ството па чело на Варненски и Преславски Митрополитъ
IV редовна сесия.
господинъ Симеопъ за здравието и дълго действието на Негово
Императорски Величество Всерусийски Царь Николай II и
Негово Царско Височество Българския Князъ Фердинандъ I,
при стеченето на многолюденъ народъ, Варненския Окръж.
ПРОТОКОЛЪ
Управитель господинъ Петръ Станчовъ- обяви това постано
№ 46.
вление на общинската тричлена комисия, което се посрещна
съ живи акламации отъ страна на цълото множество народъ.
гр. Варна, 18 Септември 1902 год.
Съвета като ислуша горното изложение на г-на пред
седателя и прьизпълненъ отъ същите чувства на радость и
Въ днешното заседание на Варненски Градско Общин.
възторгъ, въ знакъ на дълбока признателность, еднодушно, Съветъ присътствуваха: кметътъ П. А. Кжрджиевъ, помощ
едногласно и съ ставане на крака прие:
ниците му: Т. Раевъ и 3. Зафировъ и съветниците: Ст.
Бабаджовъ, Д. Ханджиевъ, Ив. Даямовъ, Г. Антоновъ, Ив.
I.
Вичевъ, А. Фока, Д. Перелинговъ, X. X. Томасовъ, 10. X. '
Централната градска градина да се наименува: „Царь- Гафаровъ, X. Налбантолу, И. Хасановъ, Т. Чирпанлиевъ,
Ст. Юшенлийски, при секретаря П. Атанасовъ.
Освободитель".
Заседанието се откри въ 5 часа после ,пладне, подъ
П.
председателството на г. кметътъ П. А. Кжрджиевъ и преди
Негово Сиятелство Графъ Николай Павловичъ Игнатиевъ да се почне разглеждането на поставените за обсъждане и
да се провъзгласи за почетенъ гражданинъ на гр. Варна, решаване въпроси члена отъ съвета г. Дамянъ Перелинговъ
въ знакъ на дълбока и искрена признателность за заслугите предложи: щото въ края на секо заседание да се определя
му къмъ нашето отечество.
дневенъ редъ за следующето заседание, та съветниците като
III.
Бюстътъ на Сиятелния Графъ, въ естествена величина,
да се постави въ градината: „Царь Освободитель".
На първообраза подписални: Председатель: II. А. Кър
джиевъ, членове: Т. Раевъ, 3. Зафировъ, Ие. Хасановъ, Ст.
Бабаджовъ, Д. Перелинговъ, Т. Чирпанлиевъ, Ив. Даямовъ,
Ив. Вичевъ, Ст. Юшенлийски, А. Фока, Д. Ханджиевъ, X.
Налбантолу, Юм. X. Гафаровъ, X. X. Томасовъ и Георги
Антоновъ.

знаятъ въпросите, които има да се третиратъ да иматъ време
да ги проучватъ. Има сложни въпроси, които не могатъ да
се схванатъ само отъ единъ докладъ на постояното присът
ствие, като посочи чл. чл. 6 и 12 отъ правилника за въ
трешния редъ на Варненски Град. Общин. Съветъ.
Следъ направените разисквания по въпроса и следъ (
възраженията на кметътъ П. А. Кжрджиевъ и помощниците
му Т. Раевъ и 8. Зафировъ и съветника Г. Антоновъ, че
закона за град. общини чл. 44 п. 2 е ясенъ и предвижда '
дневенъ редъ само за извънредните заседания, а не и за

Бр. 3

Варненски Общински Вестникъ

редовните и понеже тия последните траятъ непреривно наймного 15 дни, то секи съветвикъ може да проучва въпро
сите за които се интересува, счете въпроса за изчерпанъ и
председателя подложи на гласуване горното предложение на
съветника г. Перелинговъ, което се отхвърли и се престапа
къмъ дневенъ редъ.
Председателствуващия съвета г. П. А. Кжрджиевъ до
кладва, че презъ време на общинската тричлена комисия,
която по закона за градските общини има права и изпъл
нява длъжностьта само на общ. управл. разрешавали въпроси,
които съ отъ комнетентностьта на общинския съветъ, но по
немането на такъвъ и поради техната спешность съ зети
постановления по техъ (подъ № №, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21),
които макаръ и да съ удобрени отъ г. Варнен. окр. упра
витель, подлежатъ да бъдатъ удобрявани и отъ съвета въ
атрибутите, на който по закона влизатъ.
Съвета, като зе предъ видъ, че тия постановления съ
вече удобрени отъ г. Варнен. Окр^ Управитель и най-сетне
тричлената общ. комисия е направила вече сички расло реждания по техъ, които съ извършени правилно и редовно
р е ш и : удобрява зетите отъ тричлената общ. комисия по
становления и направените по техъ распореждания, които
съ написани по долу и то само съ диспозитивната имъ
часть, както следва:
•:

Стр. 3.

Да се продължи срока за довърш
ване работите по поправката на ка
налите въ ул. „Саидова" съ още (10)
десеть дни, считанъ отъ днесъ, за което да се съобщи на
предприемачите да зематъ нужните мерки.
Удобрява отдаването на предпри
№ 199,19/УП902г.
емачите Матеевъ С-ие Явашчиевъ из
вършването на допълнителната работа на канала въ дерето
на ул. „Саидова", съгласно, решението на съвета № 156.
I. Да се дадатъ още сега сички об
№ 203 20/УИ 902 г.
щински крини при житната борса по
доброволно съгласие на специално лице по това да ги про
вери и подравни съ правителствената контролна крина. а
така също и да се маркиратъ съ специално направената за
тая цель общин. марка, за горната цель да се отпуснатъ
отъ общинската каса 500 лева отъ § XXVIII глава I.
II. Да се обяви на сичките търговци-житари, въ които
има зети и неповърнати отъ житната борса крини. да ги
повърнатъ въ растояние на петь дни отъ обявяването за
проверка, въ противенъ случай, ако се окаже въ некой отъ
техъ общинска крина непроверена и не маркирана съ об
щинска марка отъ тая година, ще се преследватъ като ирисвоители на чужда вещь и ще се глобяватъ съгласно закона
за мерене храни съ неверни крини, макаръ да носятъ те
старата общинска марка.
Постановление
№ 195 12/71902 г.

РАВНОСМЪТКА
за състоянието на касата при Варненското град. общ. бирничество при месечната
ревизия за Декемврнй 1902 година.
Да дава
Да осма
и:

Кому и за какво

о
п

СУМА

Отъ кого п за какво

О

лева |ст.

1 На наличностьта съгласно касовата книга

СУМА
лева

56534 49

1 Отъ изплатени заплати

е:.

27260|31

2

" депозитни суми

51880 90

2

п

изплатени надници

3

я

запорните суми

5554 58

3

я

раеходи за 1900, 1901 г. съгл. описа

4

„ одържки до 1 Декември 1902 год.

11168 60

4

»

расходи безъ платежни зановЬди

1688 90

5

„ одържки презъ Декември 1902 г.

2482 05

5

и

аванси срещу платежни заповеди

3740

6

я

39 60

6

"

наличность въ Бълг. Народна Банка

9026 12

10

7

я

наличность въ гербови марки

32 78

8

п

наличность въ касата

9

»

Дончо М. Анковъ

10

п

обгербоване за изплатени заплати
,.

7
8

г

„

„

надници

сумите на уволнените войници

—

18 00
80715 45

1 .->

151(70
10747|()9
1

9

„ приходъ за сметка на 1903 год. отъ
кв. № 1 до № 38 включително.

9599 59

Л\
\

11

^
^

12

\

121 35

расходи по посрещането презъ 1902 г.
на Руския В. Кн. Николай Николаевичъ

V

Огъ расходи за градините
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Сичко. . . 137292 69

Сичко. . . 137292|69

Ревизията произведена днесъ на 11 Януарий 1903 година.
Ревизионна Коммисия:

Кметъ: П. А. Кжрджиевъ
п. Кметъ: Т. Раевъ
Общ. Съветникъ: А. Фокасъ
Общ. Бирникъ: П. Богоевъ

Вр. 3

Варненски Общински ВЬетникъ

Стр. 4

А К Т Ъ.

Съобщава се, че въ заюна на Заветската община, Раз
градска околия, се намира задържана една безпритежателна
крава (юва) съ белези: 8 год., косъмъ бЬль, опашка дълга
и на двете си уши има дупки. .

Днесъ, на 11 Януарий 1903 год. долоиодписаний II.
Кърджневъ кметъ на Варн. Град. Община, (заедно съ чле
новете отъ Съвета) съ П. Кмета Т. Раевъ и Съветника А.
Съобщава се, че въ заюна на Атската община, Раз
Фокасъ въ присътствието на бирника Иетръ М. Богоевъ про
градска
околия, се намира задържана една бепритежателна
изведохме ревизия върху операциите ^извършени огь бир
кобила
(юва)
на 10 — 12 год. Косъмъ черно-червенъ и на
ника за време отъ 1 Декемврий до 31 същьй 1902 година
задния
си
кракъ
има бело.
и намерихме:
1) Че сичките постъпили и изразходвани суми съ ре
Съобщава се, че презъ месецъ Януарий н. година у
довно записани по книгите и тия последните, сравнени, се
разни
лица, които съ внасяли суми въ Пловдивския Банковъ
съгласуватъ помежду си и съ расходо-оправдателни доку
Клонъ
съ хванати 22 дв.улеви и две .петолеви фалшиви
менти, съгласно указанията въ правилника за счетоводството
монети,
които,се отличавали отъ истинскнтЬ но това, че съ
и деловодството на градските общински управления;
по
меки
и буквите на околовръстния надписъ „ Боже Пази
2) Че, като се спаднахъ израсходваните сумми, споБългария"
съ криво и несиметрично издълбани.
редъ книгите и документите, отъ постъпленията, показани
въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна, споСъобщава се,. че жителя, отъ с. Спрема, Берковска
редъ както е показана въ касовата книга и въ монетаря, а
околия, Хасанъ Мехмедовъ е изгубилъ интизапския си билеть
именно:
№ 3957 серия 17 за правособственость на една биволица
Въ злато . . . лева . . ст.
съ белези: 7 годишна, врана, левото ухо кърно, дьсното
Вр сребро 56534 лева . . ст.
задпразо бреза и патаного.
Въ медни . . . лева 49 ст.
Ако въ случай се укаже; негде , да се счита за нева3) Че неповърнатитЬ въ депозитъ и на хранение суми
и вещи се оказаха на лице, споредъ както съ записани въ лиденъ понеже е замененъ съ дубликатъ отъ 11 того
депозитната книга,, а за повърнатите презъ истеклия месецъ' подъ* № 28.
намериха се редовни разрешения и расписки. Освенъ това,
приключихме окончателно касовата и квитанционната книги,
съгласно забележката на чл. 48. отъ правилника за счето
и'
водството. Прилага се и една равносметка.
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Кметъ: П. А., Кърджиевъ.
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Бирникъ: П. Богоевъ.

&
ей

и

о

а>

е

&

И
&

ш

Й
н
ХО
о
«
И

Съобщава, се че интизапския билетъ № 52673/1898 г.
издаденъ отъ. Рахманларското Селско Общинско Управление
на Братия Цончеви отъ същото село, за правособственость
на единъ волъ 9 годишенъ е изгубенъ.
Ако се укаже негде да се счита за невалиденъ, понеже
е замененъ съ дубликатъ № 88/1903 год.
Съобщава се, че е констатирана брлестьта „краста"
но овцете въ с. Касъргаларъ, Карахьрлийска община, ОсманъПазарска околия.
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Секретарь: П. Атанасовъ

ОБЯВЛЕНИЯ.
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Всичко

№ 1670.
гр. Варна, 18 Февруарий 1908 год.
Варненското Градско Общинско Урравление, на осно
вание чл. 6 отъ закона за носене военните тегоби, поканва
сички младежи отъ г. Варна, подлежащи на набора за презъ
1904 година (родените презъ 1884 год.) да се явятъ въ
Общинското Упранление въ продължение на единъ месецъ,
ечитанъ отъ девьтъ на обявлението и се запишатъ, за която
цвль ще имъ се издаватъ нуждните свидетелства, че С.Й
записани за редовни младежи за презъ същата година.
Следъ истичането на този срокъ, които младежи не се
явятъ за да се запишатъ, ще бъдатъ наказвани и давани
нодъ съдъ, споредъ наказателния законъ, като неповинующи
на тези распоредби.
;
Кметъ: П. А. Кжрджиевъ
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Издава Варненското Градско Общинско Управление.
Печатница на Д. Тодоровъ и С ш — Варна.

