Год. XVI.

Варна, 20 Декемврий 1903 г.

РНЕНСК
ИЗЛИЗА ТРИ ШК.ТИ ВЪ МФСЕЦА
Обикновено на 10, 20 и 30 числа

Цена на вестника за година е
2 лева.

Отделенъ брой 5 ст.

ИЗВОД
отъ

решенията на Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ Ор. 24

Брой 25

НСКИ ВШНИКЪ
Писма, статпп, парп п спчко що е за
вЬстнпка се праща до Градеко-Обшднекото
Уиравленно въ Варна.

За обявления се плаща за дума:
На първа страница
„ втора страннца
„ трета н четвърта страннца .

3 стот.
2 „
. 1 „

следуемпп се налогъ 2 % , то въ такъвъ случай тоя налогъ да се събере по екзекутнвенъ начннъ отъ него н
придаде на Михалъ Филиновъ.
Ш . Исканието на М. Филиновъ за минало време,
да се събере отъ Янева налога за продадени риби и пр.
да се остави безъ последствие, понеже той не е заявилъ
на време на общината и не е константирано съ актове.

Протоколъ Н-о 24 отъ 9-п Априлъ 1903 г.
Протоколъ Н-о 27 отъ 15 Апралъ 1903 год
98. I. Въ I бригада измервачи : X. Коста Ивановъ
и Рафаилъ Мъндовски ; въ П бригада Хр. Великовъ и
102. Да се остави безъ последствие заявлението на
Щерю Патриковъ ; въ Ш бригада Опиро Чавкаровъ и Апостолъ Савовъ, като не основателно.
Стойчо Тодоровъ и въ IV бригада Никола Тодоровъ и
103. Да се заличи въпросното место по книгите на об
Хр. М. Цаневъ.
щината
отъ името на П. Куртевъ и се запише на името
П. Назначението на Стойчо Тодоровъ за измервачъ
на
Варвара
Тодорова по мжжъ Г. Колемоглува съ ус
отъ г нъ Кмета, за което е разрешено съ решение подъ
ловие
да
го
исплати
въ 2 год. начиная отъ 1 Февруарий
Н-о 97 т. г. се удобрява.
т.
г.
Искането
на
последнята
да застрои това место,
Ш. Удобрява телеграмата подъ Н о 3481 на фин.
безъ
да
плати
установената
такса,
да се остави безъ
Министерство, испратена отъ Варнеяский Финансовъ
последствие.
Началника при надписъ подъ Н-о 3040 отъ 29/ГД т. г:
с ъ коятр се разрешава до Ю ст на декаръ. за измжр104. Да се прости на Татиосъ Гарабедовъ глобата
вание и нивите.
5 лева наложена му съ цитираното го-горе постановление.
IV. Натоварва се г нъ Кмета да издаде првказъ за
назначението на работници съ съгласието йа измервачи105. Натоварва постоянното приежтетвие да купи
т е съ по 2 ст. на декарь.безъ разлика на лозя и ниви. два кантаря по стопански начинъ.
Нуждвата за тая ц*ль сума около 120 лева да се
V. Следъ това съвета се отправи на определеното
место въ Варнен. лозя, въ градината на Геерги Шока- вземе отъ § XXVШ на тъзгодишния бюджетъ.
ровъ, гдето се подведоха подъ клетва всичките измер
106 Молбата на Ив. Илиевъ и Никола"Кръстевъ да
вачи на земите и лозята отъ свещенника Константинъ
се
остави
безъ последствие.
Евремовъ, за което се състави и клетвенъ листь подписанъ отъ самите измервачи
106. Да. се остави безъ последствие заявлението на
М. Христовъ понеже градските места могатъ да се отПротоколъ Н о 26 отъ 14 Априлъ 1903 г.
чуждаватъ само чрезъ търгъ.
99. Приема плана за построяване на единъ касап
ски дюкенъ въ I участъкъ (на „балъкъ пазаръ") и раз
решава на Варнен. житель Дойчо Мухлевъ да го построи
за сметка на общината, съ задължение обаче, щото той
да бъде отделно отъ последния касапски дюгенъ, за да
не му заема лицето.
Расходваната сума по постройката ще се прехване
на наема.
100. Приема избирателния списъкъ на общината за
донълненъ и поправенъ точно споредъ предписанията на
чл 11 отъ избирателния законъ, като какъвто и съглас
но чл. 22 отъ сжщий законъ подписанъ отъ членовете
му взели участие въ днешното заседание и го предава
на общ. управление.

108. Заявлението на Бр. М. Анкови за прехвърлянието на горнята сума на техно име да се остави безъ
последствие, понеже П. Ивановъ нема да взема отъ
общ. каса, напротивъ и длъжи. Това решение да се съоб
щи на бр. М. Анкови за знание.
109. Признава, че 10 кв. метра отъ местото на
просителката е отчуждено и стойностьта на това место
да се исплати следъ като се установятъ оценките по
чл. 17 отъ закона за благоустройството на населените
места въ Княжеството.
Протоколъ Н-о 28 отъ 17 Априлъ 1903 г.

110. Да се прибере въ главния каналъ водата нахо
дища се въ местностьта „Кочмаръ Дере", която по-рано
101 I. На основание чл. 85 пун. 8-й отъ закона е съставлявала часть отъ сжщия каналъ. Съединяваниеза гр. общини, произвеждане търгове отъ частни лица то на тая вода съ главния каналъ да стане чрезъ пръс
се дозволява само съ разрешението на общ. управление. тени тръби, които да се доставяй по стопански начннъ.
II. Понеже споредъ съставените актове протнвъ така сжшо и другите необходимости които ще послужатъ
Павдели Яневъ съ дата 12, 3. 16 и 20 миналий месецъ за цельта, следъ което да се яаправять 2 чешми въ IV
Мартъ н. г. е константи рано, че той е произвеждалъ участъкъ новата циганска махала до училището и V и
(Следва)
търгове безъ предварително разрешение и не е събралъ IV участъци улица „Ангелъ-Кжнчевъ".
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др. се позволява продаването имь да стана само въ ри
барски дюгени.
V. Около вамата не се позволява протажбата на
никаква риба, тъй също на миди, стриди, раци и пр.
(Продължение отъ бр. 24.)
VI Ако до 7 часа вечерьта, презъ деня, въ който
рибата е внесена не се продаде, то тя требва веднага
Съ зап ведь Н о 21 огъ 21 с м . е постановено':
да се насолява, въ противенъ случай ще се исхвърля
отъ сумата, която ще се плати на предприемача по ос
отъ стопаните имъ или отъ надлежнигв санитарни вастн.
ветлението на гр. Варяа Минку Юрдановъ, за презъ
VII Рибата калканъ, гюмюшь, барбуни, кая, кариди
месецъ Февруарии 1903 г. да се удържи отъ бирника
й др. които не подлежатъ иа населяване., сгвдъ 7 часа
32 лева, като неустойка следуеми за не запалване избро
вечерьта, требва непременно да се исхвърля, като вече
ените 64 Фенерн вечерьта на 10 и 11 Февруарии т г
негодна.
като се предупрвди, че за напредъ вече по поемните
\ТП. Зайретява се ловенето на риба и раци въ
условия за нексаравно подържане осветлението ще пла
блатата лежащи по долината на река Девня и между
ща съгласно тия условия по единъ левъ за секи феяеръ,
девненското езеро и морето
а освенъ това се дава право на общин. съветъ да отне
IX. Задължаватъ се занимающите се съ продаване
ме предприятието.
на варени раци и кариди да ди разнасятъ всекога првсСъ заповедь Н-о 22 отъ 22 с. м. уволнява се по ии и въ чисти кошници.
X. Противъ нарушителите на настоящата заповЬдь,
собственно желание общин. аптекар ь Константинъ Бой
ще
се
съставятъ актове отъ'надлежнигв санитарни влас
чевъ а вместо него се назначава съ заплата по бюдже
ти
и
ще
имъ се налага глоба до 50 лева, а рибата ще
та за т. г. Димлтръ Златаровъ.
се
унищожава.
Уволнението на едина и назначението на другия да
XI Испълнението на настоящата заповедь възлагамъ
се счита отъ 1 Мартъ 190Н г. и внесе на удобрение
на санитарното отделение при управлението ми.
въ съветътъ.
.

Заповеди цо Кметството

Съ заповедь Н-о 23 отъ 23 с. м. канятъ се всич
ки слуги при готварниците, бакалницнте, ханищата, м.тЪ-:
карниците, месарниците, рибарниците, питейните заведе
ния, кафенетата и пр., въобще всички занимающи се съ
прнготовлявание и продаване на съестни и питейни неща,
най късно до 15 Мартъ 1903 г. да бждатъ снабдени съ
служебни книжки отъ управлението ми и прегледани отъ
Санитарния Лекарь. а следъ това, въ определения отъ
санитарния лекарь дни да се явяпатъ при него за освидетелствувание техното здравословно положение.
На не повинующите се на тая ми заповедъ ще се
съставлява актове за ваказанието нмъ' по чл. 72 о.ъ
отъ .Закона за градските общини <.
Попълнението на настоящата заповедь възлагамъ
на санитарите пристави при управлението

Съ заповедь Н-о 2^ отъ 1 Мартъ се уволнява сче
товодителя при бирничеството Коста В. Поповъ по соб
ственно желание, а вместо него се назначава К Ив. Поповъ.
Уволнението на едина. и назначението ка другия да
се счита огъ днесь
Съ същата заповедь се уволнява но собственно же
лание младший пожарникари Гради Райковъ, а вместо
него се назначава Тряндафилъ Чолаковъ
(Следва)

ВАШЕШКО ГРДДСК<г 0В1ЦН1ПЧ1^ УИРЛИЛЕИИЕ.

0ВЯВЯ1ИИЯ

Съ заповедь Н-о 24 отъ 22 е. м. уволнява се по
собственно желание младшия пожарникаръ Велчо Кол^въ
и вмъсто него на:?'ачавамъ сигнатиста Иван.. Илиев,.,
Зчшлнонието на първия и назначението на тория да се
счита отъ 24 Февруарии
.
Съ" заиовелъ Лго 25 оп. 25 с. м. уволнява се огъ
1 Мартъ т. г чертожника при общинското тохничесхш
отделение Никола Л. Радевь по собственно негово желание.
Съ заповедъ Н-о 26 оть 25 с. м. разрешава се по
болезяенни причини на ^нотния; иазачь на градската
градина Тодоръ Пернаровъ двадесеть дневенъ отпускъ
считанъ отъ 26* того.
Съ заповедъ Н о 27- отъ 27 с. м. натоварва се
подсекретаря пои общината Михаилъ Тодоровъ и библи
отекаря Никола Георгевъ да редактиратъ общ. вестникъ
съ по 10 лева месечно възнаграждение, което да нмъ
се исплаща отъ съответствующип § на расходния бюд
жетъ за 1903 год.
Съ заповедъ Н-о 28 отъ 28 с. м. I. строго се заб
ранява за напредъ продаването въ гр. Варна развалена
риба, раци, миди, стриди, наряди п други.
II. IIресна риба, що се внася въ града за продань,
може да се продава в., специално наети за това рибар
ски дюгени, които да отговарнтъ на изнскуемите се са
нитарни наредби.
Ш . Цозлолява се по улиците на града да се про
дава само морска риба, съ исключенпе на калкана.
IV. Всичките видове миди. стриди, раци, кариди и

№."•12658... .
гр.

Варна,-1 -Декемврнй 1903 год.

:

Вследствие'писмото на Господна Нарненс.пш Градский Начялннкъ отъ 20 м. Окгомврий т. г. иодъ Н о
11417. основано на окр< предписание на Господина Вйр
ненскип Окр. Управитель оп, 18 сжщии подь Н о 8967,
Варненското Градско Общинско Управление обявЯва,^*ч"е
Наборната Комиссия отъ района на 8 й пехотния приморский на Н- Ц. В. К М Луиза полкъ ще почне преглежданвето на младежите отъ гр. Варна, подлежащи на
набора за нрезъ идущата 1904 година, какги следва:
29-й Декемврий Понеделяикь распоредигелно заседание.
30
«• • . Вторникъ
П-и участъкъ.
31
Среда
1 й Януарий 1904 г. Четвъртъкъ праздникъ.
2
Петъкъ
П1-й участъкъ
3
Сжббота
4
Неделя Праздникъ
5
Понеделникъ I п участъкъ.
6
7

8
9

Вторникъ
Праздникъ
Среда
|
Четвъртъкъ I т , г
г, 1\-п участъкъ
.Петъкъ
- •".
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10
11

Сжббота
Неделя У-й участъкъ

12

Понеделникъ Еникьойеката общ.

13
14

••„

15

„

«

> •

'

»
„

Вторникъ
,« /1„

' Среда

I

0
Заявлен
пя

Четвъртъкъ Тегленние жребие

Затова умоляватъ зе всички младежи, които подлежать
на освобождение по чл. 17 отъ Закона за въоръжените
сили, да се явятъ въ Коммпссията, заедно съ бащите си
или братята си, по които ще искатъ освобождението си.
Коммисията ще заседава въ Общин. Училище „Св.
Лаврентий" въ V участъкъ, до новостроящата се Бъл
гарска цьрква.
Кметъ: Д. Н. Перелинговъ
Секретарь: П. Атанасовъ

№12848
гр. Варна, 5 Декемврий 1903 год

Брой 25

1904 год. до 1 сжщий 1905 год. на тритв общиински
здания въ III уч. „Циганска махла" на Акъ-баиръ, слу
жащи за публични домове, наименовани: „Бмчивъ-,
„Плевенъ" и „Адрианополъ" съ явно налдчвание безъ
переторжка.
Жслающите да наематъ тия общ имоти, могатъ да
прегледатъ книжата по търгътъ всеки присътственъ день
въ канцелярилта на общинското управление.

Кметъ: Д. Н. Перелинговъ.
Секретарь: П. Атанасовъ
Л? 1264:)
Обявява се, че интизапското свидетелство Н-о 36122
отъ 7/У1 1903 година, издадено на Мустафа Алиевъ отъ
Игри-Дере за единъ конь на 4 години, черенъ, безъ особенни белези, е изгубено отъ съшиятъ, срещу което
Варненското Градско Общинско Управление му издаде
дубликатъ Н-о 12648 отъ 1 Декемврия 1903 год.
Сзидвтелството Н-о '36192 отъ 7/У1 1903 г . отъ
днесь да се счита за уничгожоно.

Варненското Градско Общинско Управление като
КМЕТСТВОТО.
обявява, че на основание 2-та алинея на чл. 6 отъ зако
на за устройството на въоръжените сили на Българското
Княжество, приетъ и угвърденъ съ указъ отъ Н. Ц В
ЕНИКЬОИСКО СЕ1. ОБЩИНСКОУПРАВЛЕНИгО
на 4-й Декемврий подъ Н о 55|97 год. и обнародванъ
въ брой Н о 31 отъ 10 Февруарий 1898 год. на . Дър
О Б Я ВЛ Е П И Е
жавенъ Вестникъ", всички младежи чуждоподанни. конто
иматъ постоянно местожителс во въ гр. Варна и които
№ 2852
•не еж попълнили тегобите на военната си служба въ
Обявявамъ на всички- притежатели на земи и лозя,
своята страна, ще служатъ въ редовете на Българската
които
иматъ такива въ з :м иицето на с. Го.тЬма франга,
армия на общо основание. Поканватъ се да се явятъ въ
-отъ
поверената
ми общ*.на, че измерването се свърши,
Т^1ци1а7зио1ю у г ^ ^
ЗТЛ! Декемврий
пространството на вейки кжсъ земя » лозе е нанесено
т. г. за да бждатъ записани
въ декларациите и последните еж оставени въ Еникьой
еката общинска к.анцелярпя за преглеждане.
Кметь: Д Н. Перелинговъ
Приканва се всеки сри.ежателъ да дойде да прег
леда декларацията си и, ако остане недоволенъ огъ по
Секретарь: П. Атанасовъ
пълненията, да подаде чрезъ мене на флнанеовия началникъ или на главния бипникъ заявление въ двенеделень
срокъ, считано!» огъ 24-и Иоемврий до 8 й Декемврий
№ 12849
1903 годинл
1 а неноланши-е на срока зашиения, оилакванияга
гр. Варна, 5 Декемврий 1903 год
нЬма да се уважавай».
с. Еникьпп, 23 П.Рмврий 1 03 год.
Варненското Градско Общинско Управление като
Еч.жьопенип Общинскип Кчогъ; Д. Добревъ.
напомня чл. 9-й отъ закона за носение военните тегоби,
приканва, всичките младежи огъ гр В.рна н.вършили
17 годишна възрасть и тия които еж по стари и не за
писани въ наборната книга на общината съгласно обяв АДЖЕМЛЕРСКО СЕЛ. ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
лението подъ Н-о 5241 отъ 31-3 .Май т. г. да се яся.тъ
О Б Я В Л Е 11 И Е
въ Общината и се запишатъ най-късно до 1 Декември»
т. г , следъ която дата неявившиге ще се за/шекатъ и
Л'« 1604
даватъ подъ съдъ за наказание, съгласно чл. 446 отъ
с. Аджемлеръ, 13-й Иоемврий 1903 г.
Наказателния Законъ,, като не повинующп на тая ми
Съгласно чл. 22 отъ „Правилника за редъть и ус
распоредба.
ловията
за купувание и продавание едръ добитъкъ",
Кметъ: Д. Н. Перелинговъ
Аджемлерското Сел. Общ. Управление има чесгь да обя
ви за знание, че жителя огъ с. Аджемлеръ. Никола ГруСекретарь: П. Атанасовь
де-въ е изгубилъ нитпзапекяя си билетъ Н о 38200 отъ
29 Юлий т. г. серия Н о 25/901 год. издадено отъ съ
щото Общин. Управление, за покупка на една кобила
№ 12651
на 6 години, косъмъ червенъ, белези нема, който билетъ
на основание чл. 21 отъ ежщяя правплникъ е замеиенъ
гъ. Варна, 1 Декемврий 1903 год
съ дубликатъ Н-о 1608 отъ 13-й Ноемврий т. г.
Ако изгубения му оригииаленъ билеть се укаже
Варненското Градско Общинско Управление обявява негдв да се счита за невалиденъ.
на «нтересующите се, че въ помещението му на 15 ДеОбщински Кметъ: Т. Андреевъ
кемврип т г. въ 10 часа предъ пладне, ще се произве
Пнеарь: А. Аргировъ
де търгъ за отдавание подъ наемъ за отъ 1 Януарип

Варненски Общински вестникъ
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БАЛЧИКСКО ГРАД. ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 4855
Балчикското Град. Общин. Управление, обявява на
интересуюшите се че ва 15/ХП т. г. въ 2 часа следъ
обедъ въ канцеларията на същото управление ще се про
изведе публиченъ търгъ съ тайна конкуренция за отда
вание на закупувачъ експлоатацията на град. обпшнский
приходъ ,право мерение съ общинска крпна незадължи
телно". за време отъ 1-и Януарип 190-1 г. до 31 Декем
врий с. год. включително.
Переторжката ще трае до 19 сжщий включително.
Първоначалната цена на предприятието е 40000 л.
Исканий залогъ е 1200 лева.
Предложенията ще се приематъ до часа.
Желающите да взематъ участие въ търгътъ, треб
ва да испълнятъ предписанията на чл. 6, 20, 21, 23 и
25 отъ закона за публичните търгове"
Поемите условия могьтъ да се видятъ всеки присжтственъ день и часъ въ общинската канцеллрия.
Кметъ: Ат. Ючьортански
Секретегарь: Г. Станчевъ
А» 4856
гр Балчикъ, 15 Ноеврвй 1903 г.
Балчикското Градско Общин ск<> Управление обявява
ва интересующите се, че на 27 того, въ 10 часа преди
обедъ съ переторжка на следующип день ще се произ
веде въ общ. канцелярия публиченъ търгъ съ явна кон
куренция за отдавание на откупчикъ Градско общйнский
приходъ „право отъ тегление съ ООШРН. кантарь, кантарие" за време отъ 1-й Яниарий до 31. Декемврий 1904 г
Първоначаината оценка на предприятието възлиза
7000 лева.
Исканий залогъ е 35 лева
Желающике да взематъ участие въ търгътъ, освенъ
залога требва да представятъ и изискуемите по чл. 6
отъ „закона за публичните търгове' и чл. 8 отъ „зако
на за данъкъ върху занятията" книжа.
Поемните условкя по това предприятие, могътъ, да
се видятъ всеки присжтственъ день и часъ въ общинска
та канцелярия.
Кметъ- Ат. Ючьортански
Секретарь: Г. Станчевъ

Поемните условия по това предприятие могътъ да
се виждатъ всеки присжтственъ день и часъ въ общин
ската канцеларии.
Кметъ: Ат. Ючьортански
Секретарь : Г. Станчевъ
ВАРЬЕНСКО ГРАДСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11158
гр. Варна, 14 Ноемврий 1903 г.
Обявява се, че па 29 срещу 30 Октомврий н. г. еж
откраднати 4 коня отъ неизвестни крадци, а именно:
1) На Митю Велковъ единъ конь, косъмъ черъ, гри
вата на десна страна, на десния заденъкракъ има дам
га II. и слепъ съ десното око: единъ конь косъмъ червенъ, гривата на десна страна, на левий заденъ бутъ
има дамга 4, и двата иматъ дамга на краката Н-о 2
на зоните.
2) Василъ Станееку отъ г Силистра, една кобила
косъмъ червенъ, гривата виси на две страни.; десното
ухо разцепено и левото резано, на 5 год. вь крака има
дзмга на зона Н о 11 ; една кобила, червена, гривата
виси на две страни, на 5 години има дамга на кракътъ
Н-о 11 на зовата.
Ако се издирятъ, да се съобщи въ управлението.
Градски Началникъ : Ив. А. Михаиловъ
Секретарь: Сит. С. Арнаудовъ
; М 11667
гр. Варна, 25 Ноемврий 1903 год.
Обявява се, че въ с. Сюлюманлъкъ й Батъ-Хасарлжкъ, Балчикска околия се намиратъ задържани следуюшите безъ притежатели добитъци (юви) а именно: 1)<
Волъ 8 год., косъмъ сивъ, десния рогъ счуиенъ до по
ловината и десното ухо копче. 2) Конь 9 годиш, косъмъ
червенъ, десното ухо брашухо, по корема бели косми и.
на левата задна кълка дамга.
Градски Началникъ: Ив- А Михаиловъ
Секретарь: Сит. С. Арнаудовъ

ВЪДОМОСТЬ

М 4858 .

За числото ва исклания добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобойна

гр. Балчикъ 15 Ноемврий 1903 г.
Балчикското Градско Общинско Управление обявя
ва на интересующит* се, че на 27 Ноемврий т. г. преди
обедъ съ переторжка ва следующий день ще се произ
веде въ общин. канцелярия публиченъ търгъ съ явна
конкуренция за отдавание ва откупчикъ Градско обшин
скип приходъ сбора отъ гр. право „клане добитъкъ"
„канъ парасж" за време отъ 1 Януарий до 31 Декем
врий 1904 г.
Първоначалната оценка на предприятието възлиза
ва 6000 лева
Исканий залогъ е 300 лева.
Желающите да взематъ участие въ търгътъ, освенъ
залога требва да представят* и изискуемите по чл. 6
отъ „закона за публичните търгове" и чл. 8 отъ „зако
на за данъка върху занятията * книжа.
Издава Варненското Градско Общинско Управление

Стр. 4.

за презъ тесецъ Ноемврий 1903 год.
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гр. Варна, 1-й Декемврий 1903 год.
Вазненсаркпй Град. Ветеринаренъ Жекарь: П. Бичевъ.
Печатница на Хр. Н. Войниковъ — Варна

