Варна, 28 Ноемврпй 1903 г.

Брои 23.

ъСТНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРИ Г1ЖТИ ВЪ МЪСЕЦА
Обикновено на 10, 20 и 30 числа

Писма, ^татяп. парп п спчко що е за
вестника се праща до Градеко-Общииското
Управление въ Бариа.

Цена на вестника за година е

За обявления се плаща за дума:

2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

И 3 В О Д "Ъ>
отъ

решенията ни Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ Г,р. 22

Проюколъ № 28 отъ 18 Февруари!! 190 . г.
71. I. По немание на достатъчно число отъ служа
щи при общинското техническо отделение, които да могатъ се натовари съ измврвансто на лозята, то удобрява
се представените отъ постоянно.о ирисътегвие 12 кан
дидати за измервачи на лозята н земите въ гр. Парна,
които измервачи цц; следватъ въ ирак.ическата школа
тук.-!., л именно: Никола Абаджиевъ, Петко Милановт,
Хрнсго Хатиооьъ, Ще) ю 1Ьпр шовъ, Андрей Сармйдаровъ. Пстръ Куртевъ, Инаьъ Т< охаровъ, Тоти А.анасовъ
I ниро Чавкаровъ,'Никола Тод.-ровъ, Иванъ Юрдановъ
и Спиро Иарушевъ.
П Да се ходатайствува измерването на ло..я<а
да почне отъ 15 идуший Мартъ или се отложи за
следъ 15 Ок.омврип т. г.
III. Да се ходатайствува прт.дъ Господина Министра на Финансиите да разреши щото по § У огъ Нас
тавленията, разноските по пзмерканипто само на лозята
на гр В >т>иа да втз.тизатт. д<> Ю с . на декаръ
.V. Да се помоли ,-нт. Нарнснский ок; А'.женъ финннсивъ началник»-, да з.,,.».та г-на Министра на финан
сите и съобщи влиза ли ьъ общите разноски по измер
ването и дневното вьзна. ражденье на оощинските съвет
ници при бригадите, или же то ще е за сметка на об
щината.
72. Приема оставката на общинския архитектъ А.
Несторовъ отъ 1-й идущи мартъ до когато да може да
изготви протокола на канала, оценителния планъ по оцен
ката на зградите и въобще всички недовършени техни
чески работи.
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постъпятъ (,000 лева отъ такси за преминавания презъ
общинските мостове, общинския съввтъ се стремялъ чре.гь
обхождане закона да въведе бача, събирането на коото
е отменено по закоподателенъ редъ
Топ-съввтникътъ
Д. Псрслинговт,, за себе си като говори, никога не е
мислилъ да обхожда закона, нито допуща да е имало
такова желание и у другите г. г съветници, тякеата
нредкидена въ бюджета се допуска отъ закона (ч.т. 86
п. 12 отъ закона за градските общини, само че този
сжщи законъ (чл. 57 п. 5) дава право на г. Министра
да утвърди или не такова едно решение на съвета. Г нъ
Министра може да не утвърди това решение на съвета,
както и е сторилъ това—безъ да прибегва до оскърбле
ния.
Г-нъ Кмета заяви, че ч и не ковстатара въ пред
писанието на Г-на Министра нн:по оеобенн • за съвета
и че употребените термини симо ио себе си не съдър
жатъ нншо оскърбително за кого и да е.
Протоколъ. Хо .21 огь 12 ?.!{.р>ъ 1803 г
74 По немане кредитъ въ т. г. бюджет., за постро
явание на общински касапски дюгени, не може да се
предприеме направата на такива т. г. За това заявлени
ето на Мухлева да се остави безъ последствие.
75. Удобрява направеното отъ г-на Кмета по отно
шение на уволнението аптекаря Бойчева и назначаването
вместо него за такъвъ Златарова.
76 Да се даде подъ наемъ касапския дюгенъ въ
IV участъкъ Но 2, за дадената отъ него цена 521 л.
на СЧгфанъ Кулековъ за време до 31 декември» т. г.
7 7. Да се остави заявлението на рибарите съ което
искатъ разрешение продаването на риба иакъ около вамата, безъ последствие, понеже ио тоя въиросъ съвета
е взелъ решение Л» 258 отъ 5/Х1 902 г. Това да се
съобщи на г. Варненски Окржженъ Управитель, като
същевременно при надписъ се повърне и самата молба
на рибарите.
Тукъ съветивкътъ г. Д. Перелинговъ забе.теза как
во, че гочтп въ всичките части на 1р. Варна се прода
ва миди и вр. за което е забранено съ решение на съ
вета, за това предлага шото постоянното нриежтетие да
вземе по строги мерки за точното му попълнение, като
заповеда на санитарните органи при общината за зорко
то преследвание на нарушителите.

73. Отъ сумата 125.477 л, — 60433 да се исплати
сърагмърво га дълго]е но кепълнителии листове, като
предьл-рмелво се зеюлатятъ льхввче но -.ехъ до 1 Яну
арии 1903 г., а отъ останалата сума 65044 лева да се
плати за дългове безъ испълвителни листсъе: На Военвото Министерство за цитгделя 10334.06 л., на ежщото
мивисте] СТЕО за всегвия обвезъ 13165 л.; 12027.60 на
дъ]жевното сакрсвиве отъ връхнина за 99—901 г
шшочшегво и 22793.46 л. сума внесена на въяставов78. Да се прехвърли по книгите на бирничеството
левие ътедвти отъ заплатите на служащи и пр. за презъ горвьото место върху Никола Димнтровъ.
1900 и 1901 г. а останалата сума отъ 6723.Ь8 л да се
Това да се съобщи въ бирничеството.
заплати на ранни други кредитори, които н4матъ испъл79. Да се назначи на вакантната длъжность при
вителни .лкстеве и то за дължими лихви и дребни дтлготехвическото отделение за инжинеръ—ннжинера Крьстю
ве.
Съь4тниьътъ Д. Н. Переливговъ исказа съжаление, Кутивчевъ зкшущъ въ г. Варна отъ деня на встъпване
«>е г. Ш и и п ] а ва 1ът]тштвче ргботи, сскчрСяга стье- то му въ длъжность и то съ заплата по бюджета. Заяв
очлч, ш л о ' к г з ь ? , 1.е съ щ тд1Еи.да*ето ьъ (ю/жета да лението обаче ва Петръ Павчсвъ, да се остави безъ
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последствие.
Съветникътъ
П. Панчекъ.

Ив.

Вичевъ е на назначението

на

Б р о й •>.«.

ение на подигнатин въпроеь за к.фе ш итанъ
ш
87 I) Да се възложи търга сганаль 26 то го но
огдавание подъ наемъ бюфета вь градската градина
-Царь Освободи .елъи за гри години върху Дикранъ
Тюфекчилнъ за предложената отъ него сума 3900 лева,
съ задължение още щото да боядис салона и направи
!ну«кдчите въ него поправки и то за, негова сметка
2) Приема за гарангъ на Д .крана оть 100 лева
бирарията Св. Петка въ Русе.

80. Да се възложи търга за отдаване подъ наемъ
бюфета при градината ,,Царь Освободитедъ ' върху кочкурента Тюфекчиянъ за три гошни "начиная отъ 1/1У
903 г. до 1/1У 90 1 г за даюната оть него наемна н/в на
4500 лева и то само тогава, слвдъ като представи над
лежната по закона гархнция
Г-нъ Кмета II. А. Къуджиевь и съветниците Ив.
I
88. Да се възложи търга за отдаване подъ наемъ
Вичевъ и Юнузъ Гафгровъ еж на мнение да не се ут
бюфета въ приморската гр. градина върху Вясить Кавърдява търга, защото щело да има други нови конку
ракапгевъ за предложената оть него цвна 9)1 л. годиш.
ренти и важно го е да се добие но голема наемна цвнл.
ЙЙ^Л Колкото се отнася за бюфега пои приморската гра
дина, за койго не с,к се нвгли конкуренти да се обяви
новъ търгъ вь едно скоро време, като въ в гората забе
лежка къмъ чл. 5, огь посмнпгЬ услов >.я затова, последнята половина се нехвърли, а именно: „И тогава само
въ неделните и празднични дни ще свири военна музика".
Съ заповедъ Н о 1 отъ З/Н 903 г. ее отменява заповельт?
Н о 322 оть 21 Декомврий м. г. съ която
81 Да се възложи търга по чкетениего на гр Варна
(улиците) за вр^мо огь 15 апр I. ь 1903 г до 1 Януа билъ натоваренъ помошникъ кмета г. Т. Раеьч» да
рии 1906 г. върху конкурента Михаилъ Фплиповъ за заместя г-нъ Кмета до з.връщането му о*ъ отпуска.
дадената отъ него цена 106,444 лева.
Съ заповедь Н-о 2 отъ 3 с м уволнява сн отъ 1

Заповеди но Кметството

Ь2 Да се възложи търга за двете гр. морски бани
и даде подъ наемъ за 3 години 1903, 1904, 1905 год.
върху бралия Анкови з I дадената огъ техъ цЬна 7222
лена годишно.
83. I) Да се помоли Г нъ Министръ на вжгрешните
работи чрезъ г-на В:рненск.ш окржж.*нь управитоль да
разреши назначакгнего за общачовч бирн <къ лице не
напълно отговаряю.це на првдв.пе.нич вь правилника
цензъ (чл. 61) т. е. такова лице което или .да предста
ви само образователенъ цензъ безъ слуисебенъ или п.къ
обратното.
2) До получването на туй разрешение, попълнение
то на бирническата длъжность се възлага на контрольора
П. Богоевъ.
Протоколъ № 22 отъ 13 Мартъ 1903 г.
81 1) Приема за сведение писмата на г-на Вфненски окржженъ уиравитель подъ Н-о Н о 678, 8 1 / оп.
27/11 и 4/Ш -т. г. относително по отварянето или не
зданията въ II и I учасгъкъ подъ Н-о 82 за кафешантанъ.
2) Заявлението обаче на И. Ламбсргъ. съ което ио
ка да отвори „Прага" за кафз ппнтанъ, да се осгави
безъ последствие, понелге по тоя нъпросъ съвета е решилъ съ решение Н-о 23 да не се позвол-ка кое го и
г-нъ Варнзнский Овр. унравитель съ Н о 817/50. г\д.
удобрява,
85 Да се отстъпи на Д Д Мухлевъ да направи за
своя сметка касапски люгенд ч^п горите уснжия и то
само тогава, когато се изработи оть техническото отде
ление при общината скицл, планъ н сметка и се пред
стави на удобрение отъ съветътъ.
Господинъ Кмета, помощниците му, н съветника Д
Перелинговъ еж на мнение да се остави молбата на Мух
левъ безъ последствие.
Протококъ Н о 23 отъ 26 Мартъ 1903 г.
86. Следъ прочитане и преди подписване на прото
кола отъ миналото засг.дание на съввта, съветника Г.
Антоновъ остана на мнение, щото цвлата преписка во
дена между общ управление по отварянето на кафе—
шантанъ огь II Ламбсргъ, за което е првдметъ реше
нието Н о 84 огь 13 марп, т. г да се прати вь министерс.вого на Вътрешните работи, за окончателното ре

Януарии т. г. по закр, вание на ; длъжностьта иадничара
при техническо.о отделение Г, снодинъ Желвековъ.
С'ь заповедь Н-о 3 огь 8 с м. увотнива се огь 1
Януарии т. г. по незаеманме на длъжнос-ьта си нощния
надзнратель по осветлешюю на града Иванъ Нлиевъ, а
вместо него се назначьва (пъ 8 тою В арменец-. Никела
Кънчевъ.
Съ заповедъ Н-о 4 отъ 4 с. м. глобява се досетиика пожарникаръ 'Грнфтнъ Ивтпвъ съ 5 лева загдето
е нагрубилъ съ неприлични думи И-ка на пожарната
команда.
Съ заповедь Н-о 5 отъ 10 с. м. разрешава се на
писаря въ секритарияга Панаиотъ Димитровъ (20) двадесетъ дневенъ отпускъ но болезиенни причини считанъ'
отъ 1 Януарии т. г.
От. заповедь Н-о 6 отъ 10 с. м. 1) забранява се
за напредь продаването на каквато и да било риба въ
вамата при морето и около нея.
2) Позволява се продажбата на всекакъвъ видъ
риб?, само по дюгениге въ градътъ, кои го отговаря гъ
на санитарните раечоредбя.
3) попълнението на тъзи заповедь се възлага на
общинските санитарни власти, а така слипо и на местна
та администрация.
Съ заповедъ Н-о 7 отъ 13 е. м. разрешава се по
болезиенни причини 10 дневенъ отпускъ на Началника
па пожарната команда Димптрь Михшдовъ, който да сз
счита огь 15 того.
Съ заповЬдъ Н-о 8 отъ 16 с м уволнява се ппсарь—работника въ общ градина Иванъ Отончевъ ио
закривание на длъжностьта му. Уволнението му да се
счита отъ 1 Януарии т. г.
Съ вановедь Н о 9 отъ 17 с. м. уволнява се отъ
длъжность младшия пеши общ. горски стражаръ Атанасъ
Христовъ, а вместо него се назначава конния общински
гор стражаръ Георги Захфновъ, а на местото на пос
ледния се назначава бившия пеши общински горски
стражаръ Сотиръ СгоПковъ
Уволнението на А. Христовъ и назначението на Г.
Захариевъ и С. Стоикопъ да се счита огь днесь.

;тр. з.
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ШЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
№ 11952

Гр.

Варна, .14 Ноемврпи 1903 год.

Обявява се на Г-да Варненските Граждани за знание п по
пълнение отъ страна на заинтересованите, че съгласно Окржжното
на Гражданската Санитарна Дирекция подъ № 6272 отъ 28 Октом
ври 1903 год., основано на чл. 36 отъ -Правилника за ДрогеринттЛ
отмтзнява се „Списъка IV" отъ „Правилника за реда по управлени
ето на Аптекитъ1*' и за напръдъ по дюгянитв не може да се продаватъ никакви лечебни средства и че на всичките, които еж тър
гували по акта реки, бакалски и пр. дюкяни съ изброените въ озна
чения списъкъ IV, както и други лъжовнти ввщества, а именно;
1 Лимонна киселина
2 Винена киселина
3 Стипца
4 А м О Н и е В Ъ ХЛОрИДЪ (ипшадъръ)
5 АрОМаТеНЪ СНИрТЪ Еаи Ле соЬдпе

6 Портокалова вода
7 Мелисова вода
8 Метова вода
9 Розова вода
10 Беноинъ
11 Какаово масло
12 Гипсъ
13 Камфора
14 Кариофилъ [карамфил ь]
15 Катеху
16 Сиермацегъ
17 Кърмъзъ
18 Рибенъ Клей
19 Колофошгумъ
20 Капела [дарчшгь]
21 Кремортартаръ
22 Декстрпиъ
23 Английски ежгластръ
24 Миям балж
25 Бакамовъ екстрактъ
26 Нечие гь жел. сулфатъ <еа'ч..л>)
2 7 Цветъ 01;ь арпика

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

..
.. хамомпла
„
„ черь бъзъ
„
.. .липа
Лаврови листа
Аиасонъ
Кардамомъ
Кимпонь
Кпшнпигь [корияндръ]
Семе огь канъръ
ОЬме огь мапданоеъ
Байили
Турски шикалки
Араблиска Гума [замкъ]
Тамиянъ
Трагакапта
Калиев ь карбоиатъ (потагаъ)
Калпевь пигратъ (сплптра)

4 5 КаМНеХИЯНСКО ДЪрВО (бакамь)

46 Ферпамбуково дърво (чзръ \\ш)
4 7 С а н Та ЛОВО Д ъ р в о червепъ еапталъ

48
49
50
51
52
53
54

Цветъ огь мускатъ
Магнезпевъ Оулфагь
Дьвка [бела дъвка]
Нафгалшгь
Натриевъ бпборагь ^ораксъ)
Натриевъ бп-карбонагь
Натриевл> карбопатъ [сода]
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55 Бадемово масло
5 6 ПергаМОТОВО МаСЛО (бергамотъ)

57 Каранфилово масло
58 Лимоново
~
59 Канелово
60 Кокосово
V
61 Нечиста рибя масъ
62 Лавандово масло, [леванта]
63 Ленено масло [безйръ]
64 Метено [чибриково] масло
65 Ориганово [риганово] масло
66 Гициново масло
6 7 Гозово масло
68 Розмариново масло
69 Сусамено масло
70 Теребентиново масло [нефтъ]
71 Парарафинъ
72 Куршуменъ оксидъ [глечъ]
73 Морска пена
74 Коренъ отъ Алкана

75 Коренъ отъ Алтея
76 Коренъ отъ Генцияна (гя;чхвь коренъ!
7 7 К о р е н ъ „ Л и к в н р и Ц И Я шд. шрап

78 Коренъ „ Сапунария (сапунче)
79 Измирно [смирно]
80 Чамова смола [жълта смола]
81 Куркума [Зердишафъ]
82 Галанга [хавлиджанъ]
83 Жинжефилъ
84 Какао
85 Ленено семе
86 Мускатово [индйско орехче]
8 7 Маково семе
88 Оинапово семе'
89 Сулфуръ [кюкюртъ]
90 Талкъ
91 Теребентинъ [телементи]
92 Салеиъ
93 Вазелинъ.

Дава се шесть (6) месечеченъ срокъ отъ деня на обнародва нието на настоящето, за да распродаджтъ прт^зъ това вртше находящитгБся въ дюгенитгв имъ лечебни вещества, слъугъ истичанието
на който срокъ, ще бжде напълно придоженъ означения чл. 36
отъ ..Правилника за Дрогериите".
Кметъ: Д. Н. ПЕРЕЛИНГОВЪ
Санитаренъ Л*карь- Д-ръ М. ЖЕЛГВСКОВЪ
ВАРНЕНСКО ГРVДОК() ОКОЛН КО

УПРАВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е II И Е
№. 10881
На 1Н Юний н г въ посейте между
селата Сюлюманлъкъ и Хюсеинт, Кьон. Бзлчикска
околия, близо до романската граница, е намъренъ
единъ мъртавъ трупъ отъ мъжки полъ, около 30—35
годишенъ, облеченъ въ къса бозава аба, бела фанела
плетена, сивя платняна риза, бели платняни гащи отъ
конопъ вързани съ ламбенъ фитолъ, безъ поясъ и сива
моканска шапка, обутъ съ черни боза ви навуща и царвули и :.авитъ съ яморлукъ отъ сива аба
Ак(1 пма некой, 6който да' познава самолвчностьта
на тон трупъ, или знае, че има изгубено негде подобно
лице, умолява се да заяви въ управлението ми за това.

микатонень, синя основа съ чернени пръчки, бела отъамерикаш. рим, бв.гь вьлменъ помак почти новъ, шаечни потури ог|, орехоиъ цвЬп., ми..г., стари и на 1«ного
лесга закьриени съ гайганп, дкобове.тЧ имь бе.ть д ъ о ,
турска наар.ша, боеь и х >д..л па на крака.а му дебела
и пропукани.
Ако има некой, които да познава самоличностьта
на тоя трупъ, или знае, че има изгубено нейде подобно
лице, умолява се да заяви въ управлението ми.
Градски Пачалникъ: Ив. А. Михаиловъ

Секретарь: Сит. С. Арнаудовъ
НИКОЛАЕВСКО СЕЛ. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1734
Село Николаевка

№ 10882
Па 26 Авгуеть настоящата годпна е намеренъ край" село Дж&ферл.ш-Ючорманъ, Балч. околия,
единъ трупъ, който предоаклявадъ да е на турски ци
ганинъ, 35 40 годишенъ, ръстъ повече отъ среденъ,
мускулатура добре развита, косъмна система правилно
раннио, облеченъ въ бела памучна антерия съ черни
квалрат.г, вехта и на много места закърнена, елекъ диИмава Варненското Градско Общинско Управление

!

/XI 1903 год.

Яиколаевското Сел Общ. Управление обявява, че
свидетелството, подъ № 31452, отъ 14/1Х т. г. издаде
но на Пейчо /.имовъ, изъ с. Нн.юлаевка за собственность
на евна крава, е изгубено, затовл ако се укаже некъде
да се счита аа недействително понеже вместо него се
издаде дублнкатъ подъ Ж 1698 оть 5/Х1 т..година
за Кметъ : Я. Дигяитровъ

Писарь: Е. Великовъ
Печатница Хр. Н. Войниковъ - Варна.

