Год. XVI.

Варна^б Декемврий 1903 г.

ВАРНЕНСК
И З Л И З А Т Р И П Ж Т И В Ъ МЪОЕЦА
Обикновено на 10, 20 и 30 чпслга

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

И З В О Д ТЬ
отъ

решенията на Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ бр. 23

89 Съвета за испълнение § 5 отъ наетавленията
за измерване земите и лозята подлежащи и не на облагание съ поземленъ данъкъ, назначи за измервачи следующите лица, които еж издържели изискуемия се исиитъ по измерванието. а именно: Рафаилъ Ив. Мъндовский, X. Коста Ивановъ, Щерю К. Иатриковъ, Никола
Тодоровъ и Хр М. Цоневъ, понеже споредъ същия §
за измерването на Варненското землище, требва 8 измер
вачи, то за назначение на оставалите трима, упълномо
щава постоянното приежтетвие да назначи, отъ ония, кои
то се издъжали нужния испитъ съ възнаграждоние по
5 ст. на декаръ за нивя и по 10 ст. на декаръзалозя
Пристъпи
се.'._къмъ. избирание
съветници
къмъ бригадите и се избраха
за
такива: 1)
Къмъ I бригада, състояща отъ местностите: „Мънастиръ-, »Ваяларъ" и „Св. Никола" съветника Ив. Вичевъ
2) Къмъ П бригада отъ местностите ..Салтанатъ", „Руни",
Ачаларъ", „Сотира", „Чаиръ" и „Кемеръ дере*, съветника
Иванъ Даямовъ 3) Ктмъ Ш бригада отъ местностите:
.Малка, средня и голема Кокарджа", „Франта дереси",
-Куванлъкъ" и „Шашкънъ съветника Юнузъ ГаФаровъ
4) Къмь IV бригада отъ местностите: „Теке", „СоукъСуларъ", .Кочмаръ", „Нлавово", „Сесъ севмесъ™ и
„Кьокъ баларъ" съветникътъ Исмаилъ Хасавовъ.
Въ случай, че съветникътъ Юнузъ Гафаровъ не
прпсътствува при измервапието на земите въ горните
местности, то въ такъвъ случай да се назначи другъ
съветникъ отъ г. Кмета
Най напредъ ще се измерятъ нивите отъ I бригада
къмъ манастири св. Коста динъ, отъ П — надъ шосето,
Ш — подъ шосето и отъ IV— задъ блатото къмъ гора
та. Тая бригада, която привърши по рано измерването на
в а в т е , минава къмъ друга местность.
Да се обяви на Варневци чрезъ глашатай, щото
зсекои стопанннъ на лезе да приготви и постави 1 табла
на лозята си, същевременно и всека вечерь чрезъ барабанъ да се разгласява отъ где ще почне на другии
день измерването, та да може всеки стопанннъ да се
намери на лозето си и покаже границите му.
90. Удобрява направеното относително уреждането
сметката на Хелцсла за )асмане на Сюфета въ централ
а т а грлдина, затова да се не завежда дело противъ
^елцрл...
У2. Общинската свинска салхана да се отдава подъ
н; емъ ст. С]оьъ до 30 й спгммнрин т. г.. за кеято цФль
аа се произведе п ргъ съ право да се коли презъ тоя
пе] подъ и свинско м!со. Наема се предплаща.
За ТЕН дель ди се обяви по надлъжни и редъ.

Брой 24.

естникъ
•,< ЛпсяаДск-ттга, парп п спчко що е за
1|.Ьетнпка |е~праща до Градеко-Общннското
Удтйшленпе въ Варна.
обявления се плаща за дума:
На»!-!гар1а странпца
втора странпца
трета п четвърта странпца .

3 стот.
2 „
. 1 „

93. Заявлението на Варненския житель Овадисъ Аржебетиянъ, съ което моли да му се разреши да построи
на своя сметка единъ павилионъ въ градската примор
ска градина въ неразработената часть за продаване раз
ни сладка и пр. се оставя безъ последствие.
94. Жалбата на Минко Юрдановъ предприемачъ по
осветлението улиците на гр. Варна, за отменение поста
новлението Н-о 21/903 г. на общ. управление, съ което
е глобенъ 32 лева да се оставп безъ последствие като
неоснователно.
Съветниците: Г. Антоновъ, X. Томасовъ и Д. Иерелннговъ съ иа мнение да се уважи молбата на Юрданова, иредвидъ иа материалните грешки допустнати въ
актътъ и на обстоятелството, че поеледшш не е билъ
подпвсавъ отъ свидетели— частни лица.
95. Да се прибави къмъ таблицата за гр. берпи, на
лози п такси, които да се събиратъ презъ настоящата
1903 год. § 26 както следва:
1) отъ всеки к. гр. патрони за година 5 ст.
2) Отъ всека кола кибритъ за година 1 левъ.
3) Отъ всека бъчва катранъ за година 1 левъ.
97. Съвета въ допълнение на решението си отъ
вчера подъ Н-о 89 назначавава на вакантнтте места за
измервачи : Хр. Великовъ и Спиро Чавкаровъ, които еж
издържали испитъ, а за останалата вакантна длъжность,
натоварва г-на Кмета да назначи лице, което да е издър
жало установенний по съответственний правилникъ испитъ.

Заповеди по Кметството
Съ заповедъ Н-о 10 отъ 21/П уаолнява
въ секретарията при общинското упраление
Димитровъ и вместо него се назначава Христо
Колебиновъ.
Уволнението на първия и назначението
да се счита отъ днесъ.

се писаря
Панайоть
Нпколовъ
на втория

Съ заповедь Н-о 11 отъ 21. с. м. се закрива месопродавнпцата на Христофоръ Берсичъ въ I уч. и се гло
бява съ 25 лева за гдето е открилъ касапскп дюгенъ,
преди да е добилъ нужното разрешение отъ общ. управ
ление.
Съ заповедъ Н-о 12 отъ 21 с. м. уволнява се над
зирателя по осветлението Сотпръ Димитровъ за недобро
съвестно 1<спълненве на службата си и вместо него се*
назначава Ватднежща Марннъ Сюяновъ, което уволнение
и назначение да се счита отъ утре 22 того
Съ зснов-Ьдъ Н-о 13 отъ 22 с м. се закрива месопродавт-ната на Иярушъ Трифононъ и се глобява съ
25 лева гл(.ба, за ^е покнновение на съшествующпя по
тая часть приказъ.

Стр.

2.

Брой\ 24.

Варненски Общински Вестникъ

Съ заповедъ Н-о 14 огъ 13 с. м. уволнява се па
зача при общинската градина Алекси Димовъ и [вместо
него се назначава Жеко Радевъ, уволнението на първия
и назначението на втория да се счита отъ 1 Февруарий.

схщото време касапските дюкяни въ I участъкъ на града
„Балжкъ —Пазаръ" подъ
№ 7 еъ първоначална цена 2000 лева
1000
я
1.«

Съ заповедь Н о 15 отъ 51 с. м. разрешава се по
болезненни причини четири дневенъ отпускъ на надзира
теля по нощното осветление на града Андонъ X. Андоновъ считанъ отъ 31 т. м
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На 8 Декемврий т. г.
Въ 3 часа после обедъ каеапските дюкени въ III уч. при съ
борната цьрквз, съ переторжка на 9 ежщий по сжщото време
М
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Съ заповедь Н о отъ 18 с. м. уволнява се по собственно желание младгаий пожарникаръ Ради Обрешкокъ
а вместо него се назначава Н. Янковъ.
Уволнението на първия и назначението на втория
да се счита отъ 20 Февруарий.
Съ заповедь Н о 19 отъ 20 с. м. обявява се на иятересующите се, че всекой. който пека да изважда сер
гия предъ дюкяна си или столове предъ кафенето си,
въ места, на които да бжде позволено, требва чрезъ за
явление до общ управление да се снабди съ позволител
но срещу таксата която ще му се определи.
Който си позволи да вади на улицата сергия или
столове безъ позволително, тия последните ще бадатъ
дигнати, а той ще бъде глобенъ.
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Съ заповедь Н-о 16 отъ 5 Февруарий 1903 г. се
назначава отъ днесь Никола Корчевь за работникъ при
чистителната машина съ 2.50 л. надница.
Възнаграждението на Корчева да се требва отъ гл.
I § 34 на т. годишния бюджетъ.
Съ заповедъ Н-о 17 отъ 10 с. м. се уволнява фи
нансовия агентъ при общ. управление Никола Митковъ
а вместо н^го се назначава Варненица Атанасъ Коларовъ.
Уволнението на едина и назначението ка друпия да
се счита отъ днесь.
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..На 10 Декемврий т. г.
Въ 10 часа нреди обедъ, касапските дюкени въ II участ.
на „Ибрямъ-Кашгя" съ переторжка на 11 ежщий м. по сжщото време.
<№ 1 съ пьрвопачаяна цена
»

Съ заповедь Н-о 20 отъ 20 с. м. назначаватъ се
отъ 21 того за писари при държавните бирници: Никола
X. Тодоровъ, Цветко Стояновъ, Илия Тодоровъ, Дими
тръ Пеневъ, Панайотъ Димитровъ и Цоню К. Огойновъ,
съ предвидената въ бюджета заплата за т. г.
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На 10 Декемврий т. г.

1АРИЕ11ГК0 ГРАДСКО ОВЩОНСКО УПРАВЛЕНИЕ/

0БЯ1И1МЯ
у
№ 12486.
гр.

Въ 3 часа едедъ обедъ съ переторжка на следующия день
по сжщото време, касапските дюкяни въ IV участъкъ „Татаръ каппя и онпя при „Ташъ Ььопрю"
Тия на „Татаръ-Капия" подъ
•

«Д» 1 съ пьрвоначална цена 600 лева
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Варна, 26 Ноемврпй 1903 год.

Варненското градско общинско упра
вление обявява на интересующпте се, че
въ помещението му въ долоозначепйте
дни и часове .ще се произведътъ тър
гове съ ЯВНА конкуренция, за отдаванието нодъ наемъ изброените по долу об
щински здания за една година време
считано отъ 1-й Януарий 1904 дод. до
1-й Януарий до 1905 год.
На 8 Декемврий т. г.
10 часа сутрпньта съ перетрожка па 9-п ежщп пакъ ио
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На 12 Декемврий т. г.
Въ 10 часа предъ пладне съ переторжка
по сжщото време.

на 13 с

я

>гр. 3.

Варненски Общински Вестяпкъ.

1. Магазпята въ I уч. улица Цариградска* подъ ЛВ 385
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- I ,. въ кжсжка на ух Царигр.
„277
5. Бюфета при Общ. житна борса въ I участъкъ
6. Дюкянъ Н-о 52 срещу правителственнпя хамбаръ
7. Магазията въ I уч улица Цариградска, бивше помелещение на Шуменското Търг. Дружество.
8 Кафенето въ I уч. Н-о 103, при старата житница

- '"

На 12 Декемвряй т. г.
Въ 3 часа слйдъ обедъ съ иереторжка на другия депь
;по сжщото време.
1.
2.
3
4.
.5.
6.
7.
8
9-

Бараката въ Ш уч. Н-о 3 въ двора на газн. влагал.
..
, Ш уч: Н-о 4 ,,
„
„
,.
„
„
Ш уч. Н-о 5 „
„ .„
„
„
я
Бараката задъ дъскарите (бивша бариера)
Бараката въ III уч. задъ моста до дъскарите.
Талигарското кафене
Бараката въ Ш уч, при газното влагал. 38 13.
,,
п Н1 Г1- Н-о 1 въ двора на газн. влагал» Ш уч. „ 2 „ „
,, ,.

Всичките
търгове съ
на общината
тересованите

книжа по горе-означените
намиратъ въ канцеларията
на разположението на заин
лица,

Еметъ: Д. Н. ПЕРЕЛИНГОВЪ
Секретарът-П. жТАНАСОВЪ№ 12411

Брой 24

за допълнение закона за продажбата на растителни мас
ла, обнародвань въ „Държавния вестникъ" брой 9-й
отъ 1899 година.
Г-да Околийските Началници да обявятъ чр4зъ Общ.
кметове на фабрикантите и продавачите на вино, че треб
ва да се съобразяватъ съ предписанията на горецитирания членъ отъ закона като се цитира целия текстъ на
члена въ заповедьта.
Изпълнението на тая заповедь възлагамъ на г. г.
Окол. Началници въ окржга.
под. Варнен. Окр. Управитель: Г Ивановъ и Секретарь: Ив. Павловъ
и. Кметъ: Т. РаевъСекретарь: П. Атанасовъ-

№ 12490
Съгласно чл. 20 отъ правилника за житните тържи
ща въ Варненския окржгь, при продажбата на храни
отъ вагони следъ като посредникътъ сключи здълката,
купувачъть въ негово присътствие, е длъженъ да запе
чата 1 х/2 килограмъ отъ мострата въ торбичка и я пре
дяви за пазене въ тържище го, като върху торбичката
се постави Н-о на вагона.
Тьзи представена по у :азаний начинъ вь житното
тържище (борсата) мостра, като се свърше продажбата
и се приеме отъ купувача храната, или следъ уравнени
ето възникналите спорове, остава, съгласно чл. 24 отъ
сжщип правилникъ, въ полза на общината.
Като се съобщава гореизложеното на г. г посред
ниците на храни отъ вагони, както и иа непосредственниге имь продавачи или купувача, улпдявагь сз веека
заранъ да депозиратъ предвидената отъ чл. 20 отъ пра
вилника мостра въ размвръ на 1 г / 2 килограмъ въ жит
ното-тържище, като се предупреждаватъ същевременно
че съ ония, които не се съобразяватъ съ тъзи наредба,
на правилника, ще се постъпва, съгласно чл. 72 оть за
кона зе градските общини.
Кметъ: Д. Н. Перелинговъ

гр. Варна, 24 Ноемврий 1903 година.
Обявявамъ на Варненските граждани за сведение и
'испълнение, на съдържанието на следната на г. Варнен
ския Окр. Управитель заповедь Н-о 3 7 1 : Министерство
то на Търговията и Земледелието, като е вземало въ
внимание справедливото оплакване на лозарите, за че
фабрикантите на спиртни питиета и некон кръчмари, отъ
като почнала реколтата на лозята да се намалява, по
причина на „перевоспората" ех почнали да приготовля
ватъ искуственнй вина не отъ грозде, но отъ пръщинн
съ захаръ и вода, или спиртъ и разни киселини, като
имъ давали цветъ на натурални вина чрезъ разни вре
дителни за здравието багрила и че този начинъ на фаб
рикуване, освънъ че поврежда здравието на населеяаего,
но и туря преграда на пътя къмъ повдигане на лозар
ството защото искуственннте, вина се приготовлявали
много по ефтино, отколкото се добивала натуралните, го
съ окржжното си предписание отъ 28 Октомвркй т. г.
подъ Н-о 19268 поканва да се нареди най-Строгото првеледвание на фалшифицираните вина, заради това заповЬдвамъ: Г-да Околийските Началници да покааягъ над
лежните Окол. Лекари и направятъ внезапни ревизии на
всички съмнителни заведения и отъ подозрениге за ис
куственнй вина да се испратягь мостри въ Граждавската Санитарна Дирекция за анализиране, като се съставятъ нуждните за това актове. Мострите отъ вината щ?
бждатъ отъ по единъ лптъръ. Ако отъ анализа се укаже,
че продаваните вина еж фалшиви, виновните да се предаватъ въ еждъ, съгласно членъ едпнегвент отъ закона

Секретарь : П. Атанасовъ
БАЛЧИКСКО ГРАДСКО О1ШЩН. УПРАВЛЕНИЕ.
ОБЯВЛЕНИЕ
М 4857
гр Балчикъ, 15 Ноемврий 1903 г.
Бичикского Градско Оощ. Управление, обявява на
иятересующгте се, че на 15 Декеизрай т. г. въ 2 часа
стЬдь обЬгь въ кгчядтарпяга на сжщото управление
ща се прожв-з1а пуп.чеяъ търгь сь тайна конкуренция,
за "ТД1В1низ на :и>гу.тк1чь екептоатацмяга на град. общ.
доходъ, за прав? п)л$увачие огъ чистата, нтощцчге или
чарптиаге „Серга п*раеж" за време огъ I Януари»
1904 г»д. д} 31 Декемярии с г вкташгелно
Нереторясхата ще трае до 19 сжщчй вк.т.
IIг>рв началната цвяа на првдприягиего е 6,000 л.
Исяанип залогь е 300 лева.
Предложенията ще се прнеиатъ до 2 ч с гвдъ обедъ.
Ж^ла.О'цчгв да ваемать участие въ търгътъ требва
да неиьнигь ирЬ.т.иис*н>1Я.а на ч.т. чл. 6, 20, 21, 23 и
25 !оп, „закона за публичччгЬ търгове"
Наемните условия могьтъ да се видягъ всеки присжгегв^нъ день и ч»сь вь общинската .мнцелирин.
Кметъ: Ат. Ючьормански
за Секретарь: Ж. Михаиловъ

Стр. А

Брой 2 ^

Варяенский Общински Вестникъ.

АКТЪ

споредъ както е показана въ касовата книга и въ монетаря, а именно:
Днесь, 2 Декемвр. 1903 год., долуподписаний Кметъ Д.
Въ злато
—
лева — ст.
Перелинговъ в и, кмета Т. Раевъ на Варнен. Град. Общи
„ сребро 29092 „ — „
на, заедно еъ члена отъ съвета Панайотъ Кжрджиевъ въ
„ медни
—
„ 05 „
присжтствието на бирника Анастасъ Д. Припреновъ и
3) Че неповърнатигЬ въ депозить и на хранение
на общинскви контрольоръ Петръ М. Богоевъ произве суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
дохме ревизия върху операциите извършени отъ бирника писани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ
за време отъ 1 Ноември до 30-й сжщий 1903 година изтеклия месецъ намериха се редовни разрешения и
и намерихме:
разписки.
1) Че всичките постъпили и изразходвани суми еж
Прилага се една равносметка.
редовно записани по книгите и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправдаКметъ: Д. Н. Перелинговъ
телните докумети, съгласно указанията въ правилника за
п. Кметъ : Т. Раевъ
счетоводството и деловодството на градските общински
Ревизионна
Членъ: П. К^рджиевъ
управления;
комисия:
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, споБирникъ: А. Д. Припреновъ
редъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
Общ. Контрольоръ : П. М. Богоевъ
ни въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна,

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бирннчество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревизия за м. Августъ 1903 год., произведена на 2 Септемврий 1903 год.

Да д ава

Да зема
Сума

Кому и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева ст,

лева ст,
На наличность съгласно касата
„ депозитните суми
„ общинската каса за глоби, сдържани
отъ служащите за 1901 год.
„ същата за глоби отъ служащите презъ
1902 год.

Всичко

29092 05
13685 79
35
55

42867 84

Огъ расходите за "1900, 1901 и 19 02 г.
съгласно описа за това
„ гербови марки
„ наличность въ общинската каса
„ наличность въ Дружеств; „Гирдапъ1„ авансови расписки
„ изплатенъ патентъ за 1901 год отъ
касата за сметка на Градско-общинското управление

Всичко

23164 92
51 20
1284 97
16978 04
113881
249 90

42867 84

Гр. Варна, 2 Декемврий 1903 г.
(поди.) Кметъ: Д. 11. Перелюиовъ
(подп.) п. Кметъ: Т Раевъ
Ревкзиона комисия:
Общ. съвет : II. Клрджиевг,
(подп.) Бирникъ,: А. Д. Пргшршювъ
(водп.) Контрольоръ: П Богоевъ.
Издава Варненското Градско Общинско Управление

Печатница Хр. И. Вошшковъ - Варна.

