Год. XVI.

Варна, 19 Юлип 1903 г.
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Цена на вестника за година е

2 лева.
Отделекъ брой 5 ст.

Брой 16.

Писма, етатпп, вари ц опчко що е за
вестника се праща до Градско-Обпишскот.1
Управлеппс въ Варна.

За обявления се плаща за дума:
На първа страница
„ втора странпца

3 стот.
2 я

„ трета п четвърта страница .
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Варненска Градска Общинска Библиотека
Отъ 1 Януари до 1 Юли и т. г. Варнен. Градска
Общинска Библиотека е била посетена сичко отъ 17868
души (маналага година презъ еж щото време тя е бяла
посетена отъ 8519 души), а книги за домашно четене СА;
зелн 2361 дути и -за чегено въ читалнята на Библиоте
ката — 82$ души.
Посетена е била Библиотеката отъ: 5936 ученици,
5286 свободни, 2463 чиновници, 862 учители. 699 работвици, 514 търговци, 322 земдедедци, 216 кннжарп.
191 адвокати, 149 техници, 138 войници. 122 лекари,
1^9 прошенописци, 98 журналисти, У6 офицери, 87 фелд
шери, 77 златари, 68 учителки, 63 проповедници, 58 ФО
тогрвфи, 54 актьори, 47 аптекари, 43 студенти, 41 ес
нафи, 36 капитани. 29 живописци, 18 милосердпи сест
ри, 12 кореспонденти, 11 търговски агенти, 8 писатели
и 5 консули.
По народвость: българи 14790, арменци 931, гърци
886, евреи 793 руси 214, френци 83, черногорци 54,
немци 42, италианци 33, англичани 24, сърби 18.
Четените книги възлизатъ на 2642 (презъ същото
време м. год. еж четени 1501 книга), отъ тЬхъ на бъл
гарски 1876, на руски 665, на френски 81, на немски
13, на английски 4 и разни 3.
По предметъ нан-миото книги еж четени по беллетристика, история и периодически издания.
Бпблиотекарь: Н. Георгиевъ.
Издадени постановления за снабдяване съ крепостни
актове за притежаеми отъ турско време
недвижими имоти.
Да се издаде на Варненската жителка Станка Железова П уч. »№ 1102, нужното удостоверение за снаб
дяването й съ крепостенъ актъ за едно лозе въ Варненскнче лозя въ местностьта „Текке", състояще отъ 1870
кв. метра, при съседи: Стойчо Стоиковъ, Марко Атанасовъ, Панайотъ Карабатаковъ, Балчо Георгиевъ и Каналъ-ери (постанов. М 1/903 г.).
Да се издаде на Вврненската жителка Фатма Хашимова, родена Юмерова отъ Ш уч. № 575, нужното
удостоверение за свабдявавето й съ крепостенъ актъ за
една вАща.въ гр. Варна, Ш уч. М 575, между съсе
ди: Наследниците на Дели Назифе Нуманова, Зейнелъ
Рахимовъ, Троиш Илневъ и пжть (постан. № 2/^03 г.).
Да се издаде на Варненский житель Юмеръ Ешрефовъ отъ П1 уч. М 617 нуждното удостоверение за
снабдяването му съ крепостенъ актъ за едно лозе въ
местностьта „Сесъ-севмесъ" въ Варненските лозя отъ
1508 кв. метра, между съседи: Георги Царушевъ, Иванъ
Дончевъ, Аалилъ Исмаиловъ и пжть (пост. № 3/903 г.).
Да се издаде на Варненския житель Желю Николовъ отъ II уч. Л§ 534 нуждното удостоверение за снаб

дяването му съ крепостенъ актъ за лозето, находище со
въ Варненските лояя въ местностьта „Франта дереси'*,
състояще се отъ (32 3^) три декара и два ара, трпдесеть и осемъ квадратни метра, при съседи: Куртешъ
Ивановъ, Димо Тодоровъ, Митю Столновъ и пж.ь (по
становление № 4/903 г.).
Да се издаде на Варненските жители: Марки, Ради,
Дими. ри, Станка и Анастасия Богданови нуждного удо
стоверение за снабдяването имъ съ крепостенъ ;.ктъ за
две парчета ниви, а именно: 1. Една нива, находища се
въ Варненското землище, въ местностьта ,,Елекъ-бою",
състояща отъ (22 ! / 2 ) двадесеть и два и половина дека
ри, при съседи: Стоянъ Продановъ, Радулъ Стояновъ и
отъ двете страни пжтища, и 2. Една нива въ същото
землище, въ местностьта ,,Кумъ-тепе', наричана още
„Кжзъ-чешме", състояща отъ петь декари и 120 квадр.
метра, при съседи: Георги Тодоровъ, Мптре Продавовъ,
Стоянъ Радуловъ и Калудъ Ниде.тковъ пост. № 2/903 г.).
Да се издаде на Варненский житель Дананлъ Продромовъ нуждното удостоверение за снабдявйнето щ съ
крепостенъ актъ за: 1. Една четвъртъ часть отъ кжщата
въ гр. Варна, I уч. № 425, между съседи: Балаши Парушевъ, Кпрякн Данаилова и уллца; 2. Една четвъртъ
часть отъ дюгеня и двора въ гр. Варна, II уч. № 1219,
при съседи: Георги Каранфпловъ, черквата Св. Никола"
и пжть; 3. Една четвъртъ часть отъ лозето въ Варнен
ските лозя, въ местностьта „Св. Никола' отъ 8930 кв.
метра, при съседи: Никола Василевъ, Костаки Филиридп
н пжть; и 4) Една четвъртъ часть отъ лозето въ сжщите лозя, въ местностьта „Св. Никола" отъ 4670 квадр.
метра, при съседи: Коста Еистатиевъ Бардаки, Аспасин
Данаилова и Д-ръ А. Ив Ксантовъ (постан. Л« С/903 г.).
Да се издаде на Варненската жителка Елена Юрданова Перченлиева нуждното удостоверение за снабднванието й съ крепостенъ актъ за едно лозе въ Варнен
ските лозя въ местностьта „Чаиръ", състояще се отъ
2500 кв. метра, прп съседи: X. Панако Карабатакъ, Върбавъ Мвхаиловъ и Мариямъ Артинова (пост № 7/903 с).
Да се издаде на Варненските жители: Кирякп, Трдошъ, Велю, Султана, Васила и наследниците на покой
ната имъ дъщеря и сестра Парашкеви Илиева, а имен
но: Деспина, Никола и Киряки Костови, нуждното удостоверевие за снабдяването имъ съ крепостенъ актъ за
едно лозе въ Варненските лозя въ местностьта „Кемеръдере", състояще со отъ 3312 квад. метра, при съседи:
Ив. Тодоровъ, Иванъ Петровъ и пжть (пост. Ла 8/903 г.).
Да се издаде на Варненската жителка София Ди
митрова отъ ,У уч. М 68, нуждното удостоверение за
снабдяването 11 съ крепостенъ актъ за едно лозе въ Вар
ненските лозя въ местностьта ,.П1ашкжни.те", състояще
отъ 1336 кв. метра, при съседи: Атанасъ Ивановъ, Сто
янъ Василевъ и Петъръ Николовъ (постан1 Л^,10/803 с,).
Да се издаде на Варненския житель Мплю Петровъ
отъ IV уч. М 237 нуждното удостоверение за снабдя
ването му съ крепостенъ актъ за едно лозе въ Варнен
ските лозя въ местностьта „Планова', състояще отъ 7640
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кв. метра, при съседи: Саква Райковъ, Дим. Стояновъ,
Нико (Узуновъ) Згуревъ. Васнлъ Петровъ и Яна Тодоровъ (постянов. М 11/903 г).
Да се издаде на . .арменската жителка Хасане хзнжмь Шакпрова, представлявана отъ Васфа Ефенди Сюлеймановъ, нуждното удостоверение за снабдяването и съ
крепостенъ йктъ за (4/12) ч е т п ! , е дванадесеть части отъ
една трети часть (х/3) на огненната воденица, находища
се въ района на гр. Варна П1 уч. и лежаща на реката
Девня, при съседи: река Девня, Кръстю Петковъ, улица
Девня, Аасаяъ Бей, Риза Бей и Зейнелъ Ханжлъ Арифови (постановя. М' 12/903 г.).
Да се издаде на Варненските жители: П астпя Д.
Ризовъ и Иердика Димитрова Рнзова нуждното удосто
верение за снабдяването имъ съ крЬпосгенъ актъза (2/3)
две трети части отъ дюгеня, паходящъ се въ гр. Варна,
I уч. Лг 214, между съседи: Димигръ А. Паница, Соломонъ Поликаръ, Такоръ Месрониянъ и улица „Габров
ска" (постановя. ЛЗ 14/903 г).
Да се издаде ла Варненских* жители: Нанайотъ Димовъ, Хриси Панайотова, Калиопи,'Десппна, Балата, Теодосия и Калудн Димови, нуждното удостоверение за
снабдяването имъ съ крепостенъ актъ за лозето, находяще со въ Варненските лозя, въ месгностьта ,,П1аш
кжнларъ", състоящо се отъ 2244 кв. метра, между съ
седи: Дзмитръ Келешоглу, X. Коста Пвановъ, X. Стефанъ Н. Гунаропуло и Георги Стойковъ (постановление
№ 15/903 г.).
СлЬдва.

5) Нарушителите на настоящата ми ваяоввд', щ
надлежно съставените актове ще се наказвать съ глоба
до аетдесеть (50) лева ИЛЦ же щ1- се даватъ иохъ еждт,
за наказание, а скитающите имъ се изъ улиците или око
ло града кучета ще бждатъ отровени или убивани.
6) Изпълнението на настоящата ми заповйдь вьзла
гамъ на подведомственото мене Санитарно отдвлеяие. •
7) Настоящата ма заповвдь в таза въ сила веднага
следъ обнародването й.
Кметъ: П. А. Нжрдншевъ.
Секрегарь: П. Атанасовъ.

Бургаско Окржжно Управление
0БЯВЛЕНИЕ
М
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Сьгласяо чл. 23 огъ правилната за прилагане закона за марките прзтивъ Филоксериата- зараза, обявяла се
на населението въ Бургарсяай окржгъ, че вь ло.яга на
Турско бей-кьои, КаряоЗатска околия, е констатирано болесгьта „фалоксера", следствие на което зшрЬщава се
изнасяното отъ землището ял (мзанзго сало на вакзаго
и да е растения, като: вкоренени дръвчета, жява расте
ния, лозова пръч&и, пресни) грозде, листа, нонове, протведенаяга огъ разсадници, градили и пр., садила, копача
и др. лозарски орждия, употребявани въ тия лозя прясадиица отъ дръвчета, еалсал съ цзвгя, градински прзВарненско Градско Общинско Управление
изведения, като: луаъ, бооь, грахь домасн, зеле, кервизъ, краставица, магданоеъ, пиперки, илтладжени, сала
та, дини и пр, разни овоидяя, като: череши, вишяа, яго
З А П О В Ъ Д Ь
ди, зарзали, ябьдкя, круши, праскова, слива и пр. Поз
М 73.
волява се изнасянето отъ таль само оаЬш произведения,
които
еж .снабдени съ са тдвгедегза, сьгласяо чл. 5 отъ
Варна, 31 Юний 1903 година.
същия правалникъ.
Кмета на гр. Варна, като взехъ предъ впдъ, че чие За по лесно контрол трана и заяазвгнз за по-дълго
лото на скитающите се изъ града Варна и околностъта
вр&ме незаразеаиге още огь фалоксера лозя, секакзи
му кучета, особенно въ последно време, така се е уве
земни произведения, която се изнасягь отъ една общаяа
личило, щото въ некои части на града гражданите даже
за
продаване въ друга непрвмбано да бждатъ снабдени
не може да минатъ безъ да бждатъ изложени на опасносителите
сь свидетелство поне огъ падлвжаото общин
ностг, да бждатъ ухапани; че напоследъкъ имало е вече
ско
управление
за месгоиропзхождеяиего имъ. На Г. г.
и немалко случаи на ухапване деца и възрастни хора
Околийските
началнаца
и на, градските я селски кметове
отъ побеснели кучета, че съ оставянето кучета свободно
се
възлага
да
бджгъ
за
точното прилагане на тия раз
да скптатъ пзъ улиците постоянно ще се грози опасность
пореждания,
като
разгласягъ
за същата цЬль между на
отъ распространепно/ крайно заразителната п смъртелнаселението.
Освенъ
това
Г.
г
Околийските
началници да
та болесть „бесъ" изъ града между населението; и че за
пряпомнятъ
на
общиякметове
заповедьта
ми отъ 31-й
предпазване градското население отъ такава една ужасна
Януарий
т.
год.
подъ
Л?
37
опасность се представлява належаща необходимость до се
унпщожатъ епчкпте безъ изключение скитаюгцп се пзъ
гр. Бургасъ, 18 Юний 1903 ]
града и околностьта му кучета; то последствие предпи
За Окр. Управитель: (цод.) (не се чеге)
санието на Господина Варненския Окржженъ Управитель
подъ М 4380 огъ 20 Юний 1903 год., основано на по
становлението на Варненския Окржженъ хигиенически съПловдивско Окръжно Управление
ветъ отъ 12 Юний 1903 година — протоколъ № 5 и
ОтдЪление Административно.
съгласно чл. 88 § 21 отъ закона за Градските Общини,

Заповедватъ:
1) Сичкн Господа Варненски граждани, които иматъ
К^ета, отъ каквато и да били те порода: домашна про
сти, луксозни, овчарски и пр. да си ги държатъ посто
янно лепя и нощя дома вързани.
I) Ония, които отъ Господа гражданите желаятъ да
имъ ходить кучетата свободно изъ града и въ околностьтамуу-яялъпяйгватъ се, да си ги снабдятъ съ наморднпца.
Щ елккб купе. отъ каква!о порода н да било то, ко•ето ое • »<ам-й!»и безъ яамордпикъ изъ градските улици
птп* около града, иге бжде отровено или съ пушка за-стрт.жно'.
41 да сиаолявайй кучетата си съ намордницп, дава
се па Г-д«, грцжданит-в срокъ отъ десеть (10) дена.

О Б Я В Л Е Н И Е
•М

8479.

Съгласно чл. 23 отъ правилника за прилагане зако
на за мбрките противъ фалоксерната зараза, обявява се
на населението въ Пловдивския и ежееднит* окржзи, че
въ некои отъ лозята въ землището на гр, Станпмака.
месгностьта „Кавакъ-алтж" е констатирана болестьта „Фялоксера", следствие на кое го запращава се изнасянето
отъ означената местноеть на каквито и да е растения.
като: лозови пръчки, вкоренени дръвчета, живи растения
и произведенията отъ разсадници, градини и пр.: прнежднпци отъ дръвчета, саксии съ цветя, букети и пр.
градинни произведения, като бобъ, грахъ, домати, зеле'
копрецъ, кервизъ, краставици, магданозъ, мерудия, пи'
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перки, патладжени, салати разни. бЪлъ бобъ, двнп, шшони и пр., разни овощия, като: череши, вашни, ягоди, зар
зали, ябълки, круши, праскови сливи, мушмули, нарове
смокини, калини, малини, грозде, джибри а ир.
Позволява се изнасянето нзъ землището на означе
ната община само на онези градинни произведения, цве
тя, овощия и пр., които еж снабдени съ свидетелство,
съгласно чл. 5 отъ сжщия правилнигсъ, удостов-Ьряющи,
че тв пронзхождатъ отъ незаразени местности.
гр. Пловднвъ, 24 Юний 1903 год.
За Окр. Уиравитель: (под.) Зелновъ.

/гр.

Добричъ, Балчикъ, Провадия, Куртбунаръ
Окол.

Началнику.

Копие Господину Варнсн. Град. Окол. Началнику
за изпълнение,
Къмъ № 4528. Сдмо златните и позлатена скжпо
ценнп изделия, изработени въ околни, дето нема митни
ци, ще се приематъ подъ списъкъ въ Околийските уп
равления, отъ дето ще се изнращатъ за опломбиране въ
Акцизното Управтение въ Варна.
По сжщия нмчинъ ще се връщатъ п предаватъ на
злата])ите. .N5 «567.
За Окр, Управнтель: (под.) Ив. Павловъ.

Пловдивско Окръжно Управление
Съобщава се, че интизапскня билетъ Л? 811911 отъ
18 Апри.тии н. год., издадеяъ оть Докчиларского кметст
во, Силистренска околия, за правособственностт» па единъ
конь, 5 год., коеъмъ червено-сивъ, чакалъ, е нзгубенъ.
Ако се укаже нЬгде, да се счита невалиденъ, поне
же е замененъ съ дубликатъ.

О Б Я В Л Е Н И Е
Д! 8114.

Съгласно чл. 23 отъ правилника за прилагане зако
на за меркпте противъ .филоксернатта зараза, обявява се
на населението отъ Пловдивския и съседните окржзн, че
въ не кои отъ лозята въ землището на с. Кара реизово,
Станимашка околия, местность „Новата динка" е кон
статирана болестьта „Филоксера", следствие на което запрещава се изнасянето отъ означената местность на как
вито И да е растения, като: лозови пръчки, вкоренена
дръвчета, жива растения и произведенията отъ разсад
ници, градина и пр., лрисадница отъ дръвчета, сакспи
съ цветя, букета и пр. градпняп произведения, като: бобъ,
грахъ, домата, зеле, копрецъ, кервасъ, краставици, магданост, мерудия, пиперки, патладжана, салати разни, белъ
бобъ, диги!, . липони и пр., разни овощия, като: череши,
вишнп, ягоди, зарзали, ябълки, круши, праскова, сливи,
мушмули, нарове, смокиня, капини, малини, грозде, джиб
ри и пр.
Позволява се изнасянето изъ землището на означе
ната община само на онези градпнни произведения, цве
тя, овощия п пр., конто еж снабдени, съгласно чл. 5 отъ
сжщия нравиляивъ, съ свидетелства отъ общинското уп
равление, удостоверяющи, че гв пронзхождатъ отъ неза <
разени местности.
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Добричъ, Балчикъ, Провадия, Куртбунаръ
Окол.

Началнику.

Копие Тосподину Варненскому Град.
нику за изпълнение.

Окол. Начал

Следствие телеграмата отъ Министерство го на Фянавсиите отъ 25 того подъ М 14280, съгласно забекежката къмъ чл. 99 отъ закона за митниците, разпоредете,
щото местните златари въ разстояние на 15 дни отъ
днесъ да пломбиратъ снчки скъпоценни предмети, коиго
съ изработили до сега въ своите работпляпцп и за въ
бжджще редовно да ги опломбирватъ. Следъ тази дата
сичкп скжпоценнп изделия, които биха се заловили безъ
пломби, ще се конфпскуватъ. Въ тия градове, дето яма
митници, опломбирването ще стане при митниците, а тамъ,
дето нема такива, прп акцизните началници. М 4527.
за Варн. Окр. Управнтель: (под.) Ив. Павловъ.
Печатницата на Хр. Н. Войниковъ има вакантно место
за машинистъ. Споразумение до същата.
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Печатница Хр. Н. Войннковь - Парна.
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Варненски Общински Вестнпкт^

Стр. 4

сиоредъ както е показана въ касовата книга и въ моне-

АКТЪ

таря, а именно:
Въ злато
лева - ст.
„ сребро 14059 „ - „
, медни
—
„ 17 „
3) Че неповърнатпте въ депозптъ и на хранение
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
писани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ
изтеклия месецъ намериха се редовни и разрешения и
разписки.
Прилага со една равносметка.

Днесъ, 7-й Юлнй 1903 год., долуподписаннй Кметъ
П. Кжрджиевъ на Варненската Градска Община, заедно
съ членовете отъ съвета Д Перелинговъ и Александръ
Г. Фокасъ, въ присжтствието на бирника Анастасъ Д.
Прппреновъ и на общинский контрольоръ Петръ М. Богоевъ произведохме ревизия върху операциите извършени
отъ бирника за време отъ 1 Юнпй до 30 сжщяп 1У03
г. и намерихме:
1) Че всичките постъпила и изразходвани суми еж
редовно записани по книгите и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправдатеднн докумети, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на градските общински
управления ;
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, споредъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се иалпчпостьта верна,

/

Кметъ: П. А. Кжрджиевъ
|Д. Перелинговъ

\

Ревизионна
комисия:

Членове:
/Ал. Г. Фокасъ
Бирнакъ: А. Д. Припреновъ
Общ. Контрольоръ : П, М. Богоевъ

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бирнпиество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревизия за м. Юшш 1903 год., произведена на 7 Юлпй 1903 год.
Да дава
Да зеюа
1 <=

,

з. по ре

> ВГ=°

1ч

Сума

;
<
лева |ст.|

Кому и за какво

В

1 На наличностьта съгласно касовата
2 » депозитните суми
3 ?» държавното съкровище за данъка вър
ху занятието, презъ 1902 год.
общинската
каса за глоби, сдържани
4 »
отъ служащите за 1901 год.
0
държавното съкровище за връхнини,
одържани отъ служащите, презъ 1902
година.
б V Общинската каса за връхнини, одър
жани презъ 1902 год.
7 » същата за глоби отъ служащите презъ
1902 год.
}»

Сума

Отъ кого и за какво

дева |ст.

14059
\ 1 Отъ расходите за 1900 и 1901 и 190% г.
32951 761|
съгласно описа за това
изплатени
па банката лихви и амор
<1 2 >5
3205 28| \
тизация, но непрекаранп по касата
!\ 3 V гербови марки
35 | . 4 )) наличность въ общинската каса
\ . 5 V авансови расписки
(
! . 6 » наличность въ Бълг. Народна Банка
641 89] ! 7 1) изплатенъ патентъ за 1901 год. отъ
(>
касата за сметка на Градско общин
641 29|
ското управление
!
55

1
1

43164 92
4000
9010
2608 96
670 92
804 59
249 90

\

1
1

Сичко

.

51589

(
39|

Сичко

.

51589 39

Гр. Варна, 7 Юлий 1903 г.
Кметъ: Л. А. Кжрджиевъ
Ревизиона комисия:

фокась
'
Д. Перелинговъ
Бирникъ,: А. Д. Прииргъновъ
Контрольоръ: П Богоевъ.

Общ. съвет.:

А

