Год. ХУН.

Брой 4

Варна, 25 Февруарий 1904 г.

ВАРНЕНСК
ИЗЛИЗА ТРИ Ш&ТИ ВЪ МЪСЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 числа

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

ЬСТНИКЪ
Пиеха, статии, пари п сичко що е за
ввстнпка се праща до Градско-Общинскот >
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума:
На нърва страница
„ втора страница
„ трета п четвърта страница .

3 стот.
2 „
. 1 „

Яо сл}7чай рожденния день на Н. Ц.
По случай праздннка за Освобождени
Височество съ разменени с л е д и т е теле ето на България на 19-й Февруарий съ
грами:
разменени следните телеграми:

ТЕЛЕГРАМА

ТЕЛЕГРАМА

В А Р Н А

ВАРНА

Д-ръ ПЮСКЮЛЛИЕВЪ

Д-ръ 11ЮСКЮ.МИЕВЪ

Председатель Градската Комисия

Председатель Градската Комисия

Вамь и на съгражданите Ви
Благодаря на Варненските
сърдечни благодарности за иска" граждани за благопожеланията
заните ми чувства на прБдан- ймъ по случай отпразднуванието
ность и поздравления по случай историческата дата 19 Февруари
празднуванието рожденния ми
князътъ
день

князътъ

с о

«Ф»

и

я.

До Негово Царско Височес
с о Ф и я:
тво Българский Князъ
До Негово Царско Височес
Честитъ се считамъ да поднеса на
тво Българский Князъ
По случай рожденния день на ВАШЕ
ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО. щастливъ се счичамъ да поднеса предъ Валппе стъпки.
моите и на нреданните Ви Варненски
граждани най верноноданните чувства
и молптствувапия за Вашето дългодепствие и щастливо царувание.
Живейте ВАШЕ ЦАРСКО ВИСОЧЕС
ТВО за слава и величие на България.

ВАШЕ ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО поздрав
ленията на Варненци, както и моите по
случай днешния зпЯменптъ день освождението на България, благопожелаиия
щото Веевишний да Ви дарува здравие
н сили за постигани© заветните народни
идеали.
Живейте ВАШЕ ЦАРСКО ВИСО
ЧЕСТВО за щастието на милото пи оте
чество,

Председатель Д-РЪ ШОСКЮЛИЕВЪ

Председатель па тричленната Коми
сия Д-ръ ПЮСКЮЛЛИЕВЪ

Варненски Общински Вестникъ

Брой 4

И З В О Д
отъ

решенията на Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ бр. 3.

Стр. 2

отъ 1 > на 6 лева и то елмо на членовете отъ тукашно
то колоезгачно дружество които ще бждап, задължени
да носят-ь и съответствующата значка по образеца, който
е д.денъ отъ страна на общинското управление. 2) Ме
може да имъ се отстъпи исканото отъ техъ м в о о за
велодромъ защото е залесено вече, а друю свободно
М.БСГО нвма.

135. По заявленията на Бълг. Акционерно ,Д-во
143) Удобрява пропзведений на 13 того търгъ 3 1
„Дружба" оть Варнен. житель Л Дранфусъ за да имь
доставка на летно облекло на общинската горск1 стража
се възвъряатъ отъ общинската каса НО лева които съ
събрана два пъти за заетото отъ техъ 110 кв. метра и пожарникарите и възлага върху последния конкуренгъ
мъсто при митницата оставатъ безпоследствие, защото Стоянъ С. Стояновъ.
заетсто отъ Д-во „Дружба 300 кв метра е било на рас144) Разрешава се на Дикранъ Тюфекчиялъ, съдърположението му до 2-й Декемврий 1902 година а за жатель на зала -Съединение*, да направи навилионъ за
времето отъ 2 Декемврий 1902 год. до 10 Януарий 1903 музиката предъ зала „Съединение", а така също поста
год. жителя Л Драйфусъ е можалъ да поиска друго место ви въ салона ложи и то за всичко по указанието на тех
кат
186 Но представения планъ и сметка отъ общин ническото отделение и за негова лична сметка; ; о си
ското техническо отделение за направата на дървената постужи съ материала на сегашния павилионъ прегъ
конструкция на павилиона за музиката въ приморската залата Следъ истичанието на наемния срокъ и напущаградска градина направата му се преустановява по не нието залата отъ него всичко остава въ полза на общи
ната.
мание предвидена сума вь чъзгод-.шния бюджегъ.
137. 1) По предложението на единъ отъ ответниците,
кмета се е разпоредидъ бирничеството да исплаща по
месечно и то на части нап старите заплати и надници
и по тоя начинъ да могатъ да нолучать всички. 2) Да
се нспълнятъ всичките улици и нраздни места где.о се
набира вода, защото съ стението на нея така застояла,
почва да ое разлага и образува разаи мнязгси. 3) Да се
успли работата за съединяванието на водата къмъ глав
ния капалъ понеже водата по чешмите значително на
малено.
Протоколъ %? 37 отъ 5 Май 1903 год.
1.58. По немание предвидена достатъчна сума въ т.
т. бюджегъ и поради ускуднитв средства на общината
съ които сега тя располага, да се съобщи въ Министер
ството, че не ще може да се делегира да отиде единъ
или двама вь Петербурргъ да присжтствунатъ на праз
дника, макаръ и да има сьвета снлно желание и съ
готовность прие поканата. За него день натоварва се
г-нъ Кмета да даде съответствующата' телеграма.
139) Приема представената отъ г-нъ Припряновъ
гаранция въ размеръ на 20400 лева имотна и 15000 л.
лична и му иозлолява да заеме длъжносгьта си отъ деня
на встъпванието му, като за това се състави надлежния
по закона актъ.

145. Определя се такса 50 лева вместо 80 колкото
е предвидено въ т г. такси и то въ предплата за транкара иа Варненица Илия Трошевъ.
146 Удобрява направения разходъ за купувание на
разми семена отъ общинския градинаръ на сума 854 л .
(5 ст. а за напредъ общинския градинаръ да не прави
крупни покупки безъ предварително разрешавание на
съвета.
147. На основание мнението на юристъ консулта
при общината да се остави заявлението на Панайотова
безъ последствие.
148. ^сгава се безъ последствие молбата на Данкова въ предъ видъ издадената заповедъ подъ Н-о 131
отъ 902 год
149 Да се отдаде бараката заедно съ местото при
„Гюнддазъ-чешме" подъ наемъ за 3 години чрезъ търгъ
платимо въ предплата по шестмесечие и каквито пос
тройки се направятъ отъ страна на наемателя да остава
въ полза на общината.
150. Определи се Ю % годишна лихва за сумата
1454 лева 25 ст. която Никола Боевъ отъ гр. Варна
има да получава огъ общината за отчужденото му место
до окончателното му исплащание считано отъ 31-й Яну
арий 1902 год.

140. Димитръ Атанасовъ и Петкана Атанасова
да представятъ доказателство, че те еж бездЬтни, какво
151. Определи се наемната цена 30 лева за место
е тЬхното положение, като какви минаватъ между общес
то върху което е построенъ павилиона на Братия Парутвото въобще такива конто да отговаря гъ за въ полза
шеви и то за презъ летния сезонъ.
на осиновяванието на Найдена, следъ което да се издаде
съответствующето свидетелство, за което се натоварва
152 Да се отдаде на търгъ съ малонаддаванпе нап
постоянното прпсътствие.
равата на улицата . Царъ Борисъ" съгласно съставената
141. 1) Да се назначи за постояненъ работнпкъ па- сметка и поемни условия отъ техническото отделение.
зачъ на яза, съ надница; сумата за тая цель да се треб
ва отъ съответствующпя параграфъ на тъзи годищния
бюджетъ, 2) За урегулирванието и подържанпето на ка
нала отъ воденицата на Агалидн до морето, да се отпустнатъ до 1000 лева, за извьршванието на тия работи
по етопанскпи начпнъ п то въ най непродължително време
3) За направата и поправката на яза до езерото, въ
допълнение на сумата, въ решението Н-о 56 т. г. да се
отпустнатъ още 650 лева, за извършени до сега работи
и за ония които биха се оказали и за напредъ.
Протоколъ Н-о 39 отъ 23 Май 1903 год.'
142. 1) Уважава молбата на колоездачния съюзъ и
да се намали годишната такса за ездене на велосвпедъ

153. За напредъ да се плаща на общинското газно
влагалище годишно по 4 лева на дамадже'на пълна съ
серна кислота, азотна кислота и солна кислота.
154 Удобрява и се разрешава отдаванието на търгъ
съ малонаддавание докарванпето изворната вода отъ новопрокопанпи край града каналъ до моста при дружес
твото „Гроздъ*.
155. Бирника прн Общинското Управление да петегли въ авансъ 2000 лева отъ местната земледелческа
каса за исплащане на измервачите по реда указанъ въ
същите наставления
(Следва).

Стр. 3.

Варненски Общински Вестнпкъ.

Брой 4

САНИТАРНА СТАТИСТИКА
За ражданията п умпранията въ гр. Варна презъ м. Декеяврпй 1903 година.
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0Б ЯВ ЛЕНИЯ
ПРЪСЛАВСКО ГРАДСКО ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ

за презъ месецъ Януарий 1904 год.
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ОБЯВЛЕНИЕ
№ 241
Гр] Преславъ, 22 Януарпп 1904 год.

Обявява се на интересующпте се, че на 27 Февру
арйй 1904 год. въ 3 часа следъ пладне, въ канцелария
та на Преславското Драдско Общинско Управлеоие ще
за Варненский Град. Ветерпнаренъ Декарь: П. Бичевъ,
се произведе търгъ съ тайна конкуренция, за отдавание
на предприемачъ сменяванието покривната конструкция
Пръппсъ.
на Преславското училищно здание. Точно въ 3 часа сл.
пладне
ще се ПОЧНР огварянието на пликовете въ които
Гражд. Санитар. Дирекция
0я;зя%жно
Отделение аптечно
еж подадени офертите. Оферти се подаватъ точно въ 3
До и г.
часътъ следъ пладне. Переторжка ще се произведе на
М 7077
Окржжнипь лпкари и Ди следующии день въ сжщий часъ. Приблизителната стопректора -на Столичната
сани
4 Декемврпй 1903 год.
ность на предприятието възлиза на 8129 л. 58 ст. Затарна служба.
логъ за предприятието се иска 406 лева. Ноемните ус
С т.
СОФИЯ.
ловия могатъ да се видягь всеки присътегвенъ день и
Тосаодине лтсарю,
часъ въ общинското уиравтение Заявления подавани за
Понеже слвдъ отменяванието на списъкъ 4-ии отъ намаление следъ окончателното произвеягдание на търга
правилника за р*да по управлението на апгекпгв и пр. нема да се вчемагъ вь внимание.
почнаха да поегжпватъ оплаквания вь Дирекцията, че съ
Забпл1ъжка: Рашоските по обнародвание настоящето
това се отнемалъ поминъка на мнозина търговци въ Кня въ държавннн вестнпкъ, възли.шощи на 7 л. 50 ст. сл;
жеството, които отъ много години се занимавали съ та за сметка на предприемача, вьрху когото се възложи
кава търговия. — Върховниятъ Медицински Съветъ, въ предприятието.
заседанието сп отъ 2-ий того, като разгледа тия оплак
Кметъ: Т. С. Чочевъ
вания и като взема въ предъ видъ, че повечето отъ
предвидените въ горецитирания списъкъ 4-ии вещества
Секретарь: С. Герчевъ
пматъ широко техническо применеяие, а други се употребяватъ и като кондименти, постанови : да се разреши,
щото изброените вь тоя списъкъ вещества, да се продаВАРНЕНСКО ОКРЛШНО АКЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ
ватъ въ дюкяните и за напредъ съ исключение на след
ните артикули, които не служатъ освенъ за лечебни цели,
ОБЯВЛЕНИЕ
именно: 01ешп МепШае, о1. Опдаш и01. Еовтапш.
Съ горното постановление на съвета, отменява се
№ 811
окржжното ми предписание, подъ N 62 72, отъ 28-ии
Октомврий т. г., за което Вя моля да направите засигр. Варна, 12 Февруарйй 1904 год.
сящи отъ Васъ распореждание. Съгласно телеграмата на Господина Министра па
(Полп.) Директоръ: Д-ръ Руссет,.
Финансите
отъ 26 Януарий т. г. подъ Лто 1481 и въ
Главенъ аптекарь : С. Гувевъ.
допълнение на заповедьта ми отъ 20 същи месецъ обяСекрегарь: Д-ръ Кирковичъ.
Верно: Вар Гр. Общ Санагар. л*кчрь: Д-рь М. Жел*зковъ. вяпамъ на всички ннтересующи се питпепродавци въ
•

|

Стр.

Брой 4.

Варненски Общински Вестникъ

4.

Варненский окржгъ, конто ще продаватъ отъ 2 — 100
литри ракия на веднажъ за улеснение на клиентите си
и на себе си, тр4бва да се сяабдятъ съ нуждните коча
ни отъ свободни пътни листове, отъ които да издаватъ
на купувачите на ракии отъ другн общини. Такивато
кочани се испратиха по неколко екземпляра до околий
ските управления въ окръга, отъ където интересуюшит* се могатъ да си получатъ такива, а ония отъ Варнен
ската околия ще ги получатъ направо отъ поверенното
ми управление. Освенъ свободни пътни листове, испрати
ха се до същите околийски управления и позволителни
пътни листове, конто ще се предадътъ само на общин
ските управления, гдето има нужда, за да издаватъ те
зи последните такива листове на производителите на
ракии и на ония питиепродавци, които продаватъ на ко
личества по големи отъ сто литри. Както лицата питиепродавци, така и надлежните учреждения, на които се
пращатъ кочаните съ пътни листове, требва ежеседмич
но да съобщаватъ въ поверенното ми акцизно управле
ние, колко пътни листове съ издали, подъ какви .Лг-ра
и за какво количество ракия, за да могътъ тЬзи сведе
ния да следя, да ли всичките отрезъци съ биле пред
ставени своевременно на надлежните общински управ
ления.
Варненский Окръженъ
Акцизенъ Началникъ: П. Стайковъ

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО У И Ш Н Н В .

Л й 1410
гр. Варна, 4 Февруар1ш_Д904 год.
Бслвдствие писмото на Господина Варненский Окр.
Управитель отъ 30 Япуарий т. г , подъ Л§ 8^7 и възь
основание Височайший указъ отъ 27 сжщий, подъ А« 40
Варненското Градско Общинско'Управление има честь
да обяви, че на 29 того избирателите на гр. Варна се
свикватъ да избержтъ единъ нароленъ представи.ель за
Х Ш Обикновенно Народно Събрание, на месило на г-на
Лазаръ Паиковъ, който е отказал, «тъ избора вт, тоя
градъ.
Но тоя случай града Варна, е подраздфленъ на 3
избирателни секции, а именно :
I Варненска избирателна секция съ иентръ Старата
Гимназия въ Ш участъкъ, гдето ще гласуватъ избира
телите отъ I и Ш участъци.
II Секция съ центъръ училището въ П участъкъ
„Св. Климентъ", гдето ще глаеоподаватъ избирателите
па II п У участъци и
Ш Секция, съ иентръ училището въ IV участъкъ
^Св. Методий , где-о т е глаеоподаватъ избирателите
отъ IV градскип учасм.къ.

Нредседатель: Д-ръ А, Пюскюллиевъ
(еь-{етарь: П. Атанасовъ
Издава Варненското Градско-Общинско Управление

П-й ДЪРЖАВЕНЪ -БМРНИКЬ НА ГР. ВАРНА.

Обявление
М 80
Съгласно чл »> огь закона за бирниците и чл 17 и
20 отъ публично-административния правилникъ за при
ложение закона за бирниците, обявявамъ на даноплатците отъ града, че срока за исплаГцание първата полови
на отъ данъчните дългове на: Данъка върху сградите,
данъка върху занятието, военния данъкъ и първата тре
тина отъ поземелния данъкъ настъпи на 15 Януарий и
за това ги поканвамъ да се явя.ъ въ канцг-лярията ми
и си исплатятъ данъчните де.тове непременно отъ 15-й
Януарий до 31 Мартъ т. г всеки присътственъ день.
На всеки даноплатецъ, който не се яви да внесе данъка
си презъ този срокъ, за исилашание дълга му заедно съ
припадающите се глоби по 3 % ще цроламъ такава
часть отъ имота му, каквато ще бъде достатъчна да по
крие целия дългъ.
гр.

Варна, 15 Януарий 1901. год.

Бирникъ: Хр. Драгановъ
ВАРЬЕНСКО ГРАДСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
. Ж 780
ОКРЪЖНО
До Г. Г. Полицейсктт Пристави
Господине Приставе !

Като Ви явявамъ, че на 11 Декемврип м г. въ жи
теля отъ село Ново село Никополска околия, у Петръ
Котевъ е заловена фалшива калаяна едно левова монета,
която се различава отъ нстински.е едно левови сребърни
монети по това, че околовръетъ лппсватъ написаните
думи „Боже пази България" и същата носи ликътъ на
Н. Ц. В. Княза и годината 1894 година. Нредлагамъ Ви
да наредите за иядирвание и залавяние фалшификатори
те на подобни монети.
Градски Началникъ : Ив. А. Михаиловъ
Секретарь : Сим. С. АрнауДОВЪ

ЛИ 1309
До Варненското Бжтство
Умолява се Кметството да разпореди за дирението
интизапския билетъ М 67147, отъ 12 Аирплъ 1Ь03 г.
пздаденъ отъ Пършовската Община, Дреновска околия,
на Тотю Деневъ отъ с. Бучуковци, Дреновска околия,
за правособственность на единъ конв на 12 год
Ако се намери негде да се счита за невалиденъ,
понеже е замененъ съ дубликатъ
№

П72

Умолява се Кметсгпог • да обяви, че на 11 того въ
боклука при новата циганска махла е намЪренъ единъ
печатъ за восъкъ съ черна дръжка, съ инициалите : С.
Н. К. и Р, та който го е из!убилъ да доГие и го получи
отъ управлението ми.
Градски Началникъ: Ив- А МИХЗИЛОВЪ
Секретарь: Сит. С. Арнаудовъ
Печатница на Хр. Н. Войниковъ - Варяд

