Год. ХУП.

Варна, 15 Априлъ 1904 г.

ВАРНЕНСКИ
ИЗЛИЗА Т Р И ШЬТИ ВЪ МЪОЕЦА
Обикновено на 10, 20 и 30 числа
Цена на вестника за година е
2 лева,
Отделенъ брой 5 ст.

И 3 В О Д
отъ
решенията на Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ бр, 9.

388. Да се определятъ за проверяване на осветле
1ието въ гр. Варна следите общински съветници и на
медните участъци:
за I участъкъ
Г. Атанасовъ, Т. Чирпанлиевъ и Ив. Вичевъ.
за II участъкъ
Ст. Бабаджовъ и Н. Томасовъ.
за III участъкъ
Исм Хасановъ, X. Налбантоглу и Т. Раевъ.
за IV участъкъ
11. Кжрджиевъ, Ив. Даямовъ и Ю Гафаровъ.
за V участъкъ .
Д. Ханджиевъ, 3. Зафировъ
За намерените нередовности ще съставляватъ актове
и ги представляватъ въ кметството.
389. Да се заплати отъ сжответствующий § на бюджета
за 1904 год, както е било оценено местото и на Пусиол
лиева за отчужденото за общественна полза праздно место
на варненката X. Захарвя Д. Кокиносъ (Червеновл) но
14 лв. на кв. метръ заедно 8 °/ 0 търговска лихва отъ
деня на отчуждаванието му (1888) година до окончателното
му изнлащание.
Протоколъ <М 103 отъ 4 ДекемвриЦ 1903 гол.
390) За до 1 Януарий 1904 год. да се назначи за
допълнителенъ лекарь съ 200 лв. месечно възнаграждение
Д-ръ Ковачева отъ гр. Варна,
Да се назначи за същото време и фелдшеръ съ
100 лева месечно възнагаждение. за което натоварва г нъ
Кмета да издаде нуждната заповедь
391. Къмъ речений § отделъ XIV на таблицата за
таксите да се предвиди, че за имотъ отъ 20000 лв. на
горе да се взима за всека хиляда или дробъ отъ хиля
дата по 50 стотинки.
392 Да се разреши за напредъ продаването на
свинско месо по всички касапски дюгени въ гр .Варна,
въ каквато смисълъ да се поправятъ и поемите усло
вия, приети съ решение на съвета подъ № 374.
393. Да се докаратъ отъ общин гора 100 кола дърва
на средства на общината, които да се даватъ последо
вателно на вуждаюшите се б*дни варненски семейства.
394. Да се помоли Г-нъ Министра на Вжтрещпте
работи, да внесе въ Народното събрание, за узаконяване
на с.тЬдующите приходи:
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вшникъ
Писма, статии, пари п сичко що е за
вестнпкаср 'праща до Градско-Общинското
'.';.
управление въ Варна.
^Л Ч^чй- обявления се плаща за дума:
"^^^чгь^ва-^раница
3 «тот.
й"*грра 'страница
. . . . . ^ трета и четвърта страница
1. Общинския налогъ бариерно право (бачъ).
2) Правото за тегление стоки (чл. 85 и 5 отъ закона
за градсите общини), както и правото за мерене на храни
(чл 85 п 6 отъ същий законъ) да бждатъ задължителни
за всичите вносни и износни стоки, както е било но рано.
3. Да се определи, чрезъ правилникъ размера и
начина за събиранието налога върху параходите и кора
бите, които спиратъ въ пристанището (чл. 86 н. 8 отъ
закона за общините.)
По молбата на Варненските лозари съвета реши да
ходата11Ствува предъ г на Министра за отмвненнето на
общинския налогъ върху лозята.
Протокогь М. 104 отъ 17 Декември!} 1903 год.
395. Утвърждава търговете станали за следните
общин. имоти както след.; :
въ II уч. касапски дюкяни:
№. 3 върху Петръ Сюяновъ за 22о л.
М 4
„
Петръ I тояноъ. за 325 л.
Лг 5
„
Допчо Мухлевъ за 325 л.
.И! 6
„
Митю Стояновъ за 250 л.
III уч. дюкяните въ ташъ кьопрю.
Н о 1 върху Аптисалимъ Османовъ за 1012 ЛЕ
Н-о 2. върху Евангелъ Анастасовъ за 001 л.
Н о 3.
„
Ларушъ Зенгиновъ
за 201 л.
Н-о 4.
„
Аптисалимъ Османовъ за 130 л.
Н-о 5.
,,
Петко Генчевъ
за 106 л.
IV уч. дюкяни.е "Татаръ капия"
за 1001 л.
Н-о 1. върху Петко Генчевъ
„
Георги
Николовъ
за 402 л.
Н-о 2.
„
Исмаилъ Бахидовъ
за 500 л.
Н-о 3.
,,
Аблекимъ Османовъ за Г>00 л.
П-о 4.
за 700 л.
Н о 5.
„
Парушъ Зенгиновъ
III ,уч. касап. дюкяни до „Съборната Църква"
за 400 л.
Н-о 1 верху Купенъ Николовъ
М.
Балтаджиеиъ
за 1ч00 л.
Н-о 2.
„
Драганъ Бяновъ
за 1001 л.
Н-о 3.
„
М Балтаджиовъ
Н-о 4.
за 750 л.
„
Георги Аргировъ
Н-о 5.
за 502 л.
„
М. Балтаджвевъ
Н-о 6.
за 800 л.
„
Тодоръ Касабовъ
за 2000 л.
Н-о 7.
Н-о 8. -„
Тодоръ Касабовъ
за 1510 л.
Помещението за публиченъ домъ „Шевенъ" утвър
ждава се върху Хайка Давидовичъ за 2020 ЛЕ.
Бараката при салханите утвърждава се върху Манолъ
Ковачевъ за 140 л.
Кафенето при Митницата БЪ I уч. Л.5 103 утвър
ждава се върху Кирякъ Атанасовъ за 924 л.
Бюфета при житната борса I. уч. върху Ставри
Петровъ за 360 лв.
Дюгеня № 52 срешу правителствения хамбаръ утвър
ждава се върху Димовъ & Куновъ за 50 лева.
Бараката при салханите на Кочо Тодоровъ и поме
щението на горските стражари се удвърждава върху
Манолъ Коьачевъ за 320 л.
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Бараките въ двора на газното влагалище подъ
Н-о 1 върху Манолъ Ковачевъ за ПО л.
Н о 2 „
Дойчо Мухлевъ
за 164 л.
Н-о 3
"„
Дойчо Мухлевъ
за 152 л.
Н-о 4
„
(таври Цетровъ
за 122 л.
Н-о 5
„
Димовъ & Куновъ за 250 л.
№ 13 при входа на влагалището се утвърждава
върху Димовъ & Куновъ за 220 л.
Талигарското кафене се утвърждава върху Цв.
Табаковъ за 210 л.
396. Да се съобщи на съда, че се опредЬлягь след
ните варненска граждани: Жеко Геновъ, Костадинъ Божковъ, П. А. Кжрджиевъ, Никифоръ Гиневъ в Костантинъ
Ванковъ.
397. Да се продаде общинския конь огъ местна
порода по начинъ какъвто намери за добре постояното
присжтствие.
398. Да сеотпутсне отъ общин. разсадникъ въ „Гюндюзъ-чешме" за училището въ „Голема-франга" даромъ
сдедующите дръвчета: 3 круши, 3 Ябълки, 2 праскови,
2 сливи и 2 зарзалин

въ „балъкъ-пазаръ' до съборената фурна на Ив. Г. Д„.
мятровь а да се съборятъ.
403 Да се освободятъ «ежанцчте Гради Вълковъ,
Пешо Янчевъ, Псю Ивановъ и Ст. Димитровъ да плащатъ правото на паша (отлакъ парасж). Козите имъ да
се доиустнатъ да ходятъ само изъ чалжлжците на общ.
гора, а не и въ младата гора.
404 Заявлението на Христофоръ Версичъ, съ кое
то заявява претенции за некакви си загуби, да се оста
ви безъ последствие като неоснователно.
405) Да се приеме предложението на г-на Варненский Окржж. Управитель и се заповеда на г. Кмета да
издаде нуждната заповедь за назначението на ново за
общински юристконсулъ Д ръ Т. Стоянова безъ контрактъ
а съ заплата но предвидената въ § 1 отъ разходната
часть на бюджета. Дневни и пжтнипарида му се плаща
по закона за чиновниците.
Протоколъ Н о 105 отъ 23 Декемвр. 1903 год.

4.Ж Утвърждава станалите на 20 того търгове за
недвижимите общ. имоти
касапска дюкяпи I уч. „балъкъ пазаръ"
399. Да се остави заявлението на Мурадова безъ
последствие като неоснователно.
Н о 7 • върху Д. Мухлевъ за 1700 лева
„•
А. Липа
„ 901 „
Но 8
400. Удобрява разхода на сума 125 л. 50 ст. напАнтонъ
А.
Лапа
600 „
Н-о 9
равенъ за белосване българските основни училища.
„
Ев.
Анастасовъ
360
„
Н-о 10
401. Поемни условия
„'
Коста Янакевъ 210 „
Н-о 11
за доставката на разни дървени метериялни нужтнн за
„
Аврамъ Исаковъ 200 л.
Н-о
12
общин. управление.
„
Сг.
Печковъ
2/1 „
13
!«-о
Чл. 1. Тия поемни условия иматъ за предметъ'
„
Д.
Мухлевъ
550 „
Н
о
14
доставката яа разни дървени материали отъ които би,
имало нужда общин. управление за презъ 1904 год.
касапски дюкяни П участъкъ
Чл. 2. Предприемача е длъженъ да достави на общин
Н-о 1 върху Т. Касабовъ за 260 лева
ското управление когато то поиска и въ размерите които
„ Ан. Д. Василевъ 250 „
2
Н-о
<5и се указали нуждии, чамовъ, боровъ и дъбовъ материатъ.
Чл. 3. Дървения материалъ, който ще доставлява
касапски дюкяни въ V участъкъ
предприемача требва да бжде отъ най доброто качество
Н-о 1 върху Митю Стояновъ за 570 лева
и сухо.
:
Н
о 2 върху Ив. х. Петровъ „
331 „
Чл. 4 Доставката на дървения мотериалъ ще тръбва
да се извърше въ едивъ срокъ отъ петь дни, ако стойМагазията въ I уч. Н о 277 върху Манолъ Кова
воста му не превишава 200 лева, за ноголеми доставки чевъ се утвррждава за 260 лева.
остава техническото отделение да определя срока.
Магазията въ I участъкъ Н-о 385 върху Христо
Чл. 5. Приеманието на доставките ще ставатъ нап
Кирчевъ
за 341 левъ.
раво отъ техническото отделение, ако стойностьта имъ
Магазията въ I уч. Н-о 386 върху Манолъ Кова
не надминава 100 лв. За поголема доставка приеманието
чевъ—за 714 лева.
ще става отъ комисия.
Магазията въ I участ. Н-о 387 върху Василъ X.
чл. 6 Изплащанието на доставките ще става следъ
Пейчевъ
за 701 левъ.
като се представи въ общинската каса удостоверение
отъ техническото отделение за приеманието имъ, ако сг йМагазията въ I уч. бивше помещение на Шуменностьта имъ не надминава 100 дева, за по голема стой- Търговско дружество върху Вгличко Христовъ и синове
ность сльдъ като се представи протоколъ отъ комисията. за 805 лева.
Чл. 7 Доставките аа дървения материядъ ще се
исплащатъ на кубически мегръ, изискванието имъ отъ
предприемача ще става писменно.
чл. 8 За взимание участие въ търга изисква се
единъ залогъ отъ 200 лева, вложенъ срещу раописка
вь общинската каса.
чл. 9 Валога ще се повърне на предприемача следъ
пстичанието на срока предвиденъ въ контракта.
чл 10 Ако предприемача не устои на задълженията
си предвидени вь настоящите поемни условия и контрак
та, който ще се сключи между общинското управление
и него и следъ като бжде глобенъ до 5 пжти, съгласно
чл. '4. то вложения залогъ остава за въ полза на общин
ската каса.
402. Отъ 1 Януарий насетне да не се даватъ подъ
наемь общин. бараки: задь моста до дъскарите и оная

40". Възлага се търгътъ станалъ ^на 8 Декемврий
на Бр. М. Анкови за сума 16066 лева. Реши се да се
уговори въ контракта при сключванието му че Бр. М.
Анкови нематъ право на прехващание никакви креанси,
освенъ предвидените суми въ бюджета за исплащане.
Реши се още: понеже поемните условия еж вече ут
върдени отъ надлежното место и по техъ се отдадоха
на търгъ всички общински имота, за това не може по
техъ сега да ставатъ никакви изменения. (Край)

Решения презъ 1904 година.
Протоколъ N-0 1 отъ 2 Януарий

1904 год.

1. Кмета да прикомандирова длъжностни лица за
експлоатиранието правото отъ мерение на храни—а имен
но: единъ отъ финансовите агенти, п. бирни ;а и нуждното- число пожарникари до даванието това предприятие
на търгъ отъ общината.
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Протоколъ Н-о 3 отъ 8 Януарий 1904 год.
2. Разликата отъ заплатите на служащите при об
щинското управление по бюджетте за 1902 и 1903 го
дини да се заплати отъ бюджета за 1904 год. и то за
отъ 1 Януарий до 4 Феврруарий 1903 г. включително,
т. е. до деня, въ които е било съобщено отъ Министер
ството на Вътрешните работи :1а утвърждението на бюд
жета за 1903 год. именно отъ § за сгари дългове
3. Удобрява по лринципъ исканието на Д-ръ Ив. Тодоровъ. За уреждане правата и задълженията на проси
теля и на общината назначава комисия отъ кмета или
помощника му. общин. юристконсултъ, общин. синигсренъ
лекарь и съветниците Д. Ханджиевъ и А Фокасъ, която
да определи местото за лечебница и изработи условията
за отстжпванието му и ползуванието отъ него, както и
какви права се запазвать за възмездие на общината.
4. Удобрява щото търгъть за осигоряванието на об
щинските здания, а именно: 1) училището „Царъ Ворисъ",
2) училището .Са Наумъ" и 3) зала „Съединение" съ
една кула да се възложи върху агентите на Д-во ,.Балкакъ • Георги Матеевъ и В. Явашчиевъ зададените отъ
техъ цени за първото 42 л. 50 ст. за второто 28 лева
и 50 ст. и за третото 26 л. 60 ст.
5. Удобрява шото общ. касапски дюкяни въ I учас.
Н-о 14 съ същите условия по исканието на наемателя
му Дойчо Мухлевъ да се прехвърли върху Янко Георгиевъ отъ Варна, който тоже е съгласенъ да го пренаеме,
като и депозита 28 л 75 ст. внесенъ отъ Дойчо Мух
левъ, се прехвърли върху Георгиева.
6. Удобрява огдаванието на предчртемачъ чистителните машини по доброволно съгласие, като задължава
щото условията за това да се довладватъ на съвЬта.
7. Да се исилати огь общин. каса на Варнен. жителъ
Исмаиль Зия Ефендиевъ сумата 810 л за отчуждено отъ
общината место отъ ? 40 5 кв. метра въ III уч. на гр.
Барна принадлежаще на баща му Зия Ефенди, съ лихва
1 0 % до исплащанието.
8. Упълномощава постояното присжтствия да произ
вежда и презъ настоящата 19 '4 година но стопански
начинъ разходи до 1000 лв, за всеки отделеяъ случай
по следующите параграви по бюджета на тъзи година,
както следва:
I Г Л А В А 1ва
§ 6. Наемъ за потребите на общината здания и под
държания ония, които принадлежатъ на общината.
§ 7. Подържания пожарната команда.
§ 8. Подържание съществующите пътища, мостове,
водопроводи, канали, градини и пр.
§ 21 Исгреблеиие безстопански кучета и други
пакостливи животни.
§ 25 Разноски за процесси, колкото еж нуждни, при
в с е к и отдвленъ случай.
§ 32 Подържане на общ. обозъ, поправка хамути
коля. саки. файтони, ковавъ на конете, покупка поводи,
чесала, метли чулове и др. необходими по подържание
обозатъ, освенъ храна на конете, която се доставлява по
тьргъ.
§ 33. Подържане градската гора.
§ 34. Подържание чистителнитъ машини и надници
на работниците, до като се отдадътъ на предприемачъ,
•съгласно решението на съвета.
§ 35. За подържане мерките въ санитарното отде
ление, въ случай на епидемическагв- болести и купуване
дезенфекциозни машини. ,
П Г Л А В А Н-ра
§ III Възнаграждение па външни лчца назначавани
на специална общинска работа, командировка на сжщитЬ
лица по работа на общината.
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§ 4 Повръщане недовнесенъ или неправилно внесенъ
въ общин. каса сума отъ всекакжвъ видъ включително
и за миналите години.
§ 8. На училищ. бюджетъ, учебни пособия.
§ 9. Училищна покъщнина.
§ 1 1 . Учебници за бедни деца.
§ 13. Покупка на инструменти за подържание на
училищни градини.
§ 14. Книги за училищната библиотека;
. § 15. Ограждане училищните дворове, поправки нуждницитъ и ремонгъ на училищните здания.
§ 18. Непредвидени расходи.
; 9. Удобрява исканието на контрольора при общината
щото сумата за училищните пособия и училищните биб
лиотеки да се разходва отъ общин. управление което за
въ бжджще да доставлява на училищата и библиотеките
при техъ нуждните презъ годината училищ. и др. пособия
като за венка нужда отъ такива пособия се иска пред
варителното постановление на училищното настоятелство,
съ исключение за ония, които еж отъ малка важность
(дребни поправки и пр).
10. Възъ основание чл. 59 отъ закона за градските
общини, да се представи г-ну Минисгру на Вжтрешните
Работи, чрезъ Варненски Окр. Управитель, въпроса за
разрешение възникналото пререкание.
Протокол ь М 4 отъ 9 Януарий 1904 год.
11. Удобрява изработените отъ постоянното приежтствие на Варн. Град. Общин. Управление поемнн условия
за отдаване на огкупчикъ збора огъ велосипеди, файтони
бубличнитв и частните, бричките които работятъ изъ
градътъ, включително и онези, които} работятъ на при
станището и збора отъ мострите (храни).
12. 1) Приема на пълно склучения конграктъ съ общи
ната и скулптора Ж. Спирдоновъ за — паметника на
Н. С. Г. И. 11. Игнагиевъ, 2) колкото се отнася по забе
лежката на чл. 6 отъ сжщия контрактъ по направеното
предложение отъ скулптора Ж. Спирдоновъ въ следующата смиеждъ: Ако съвета на Варн. Град. Общ. Управл.
приеме направеното отъ скулпторътъ Жеко Спирдоновъ
предложение именно: да направи целия постаментъ, заедно
съ сганалата оть полираиъ владайски гранитъ и укра
шенията отъ бронзъ като заплати за това изменеяиз
1000 лв. повече отъ предвидената сума 6000 л; то за
да може да се смета това последно условие та задъл
жителното, требва Варнен. Град. Общ. Управл. да съобщи
Спирдонову най кжено 25 деня, отъ деньтъ на подписвание
настоящии кон.рактъ и се приема.
3. Разрещава да се исплати отъ общин. каса сумата
160 л. за възнаграждение на 4-та членове отъ състава
на журито по 40 л. на всеки единъ на Окр. Инжинеръ
В. Ангеловъ. държ архитектъ Хр. Ковачески и учителите
В. Антоновъ и Хр. Казанджиевъ.
13. Сумата предвидена въ решението на съвета
М 330/1903 год. огь 100 лева. като помощь на ученика
въ Одеса (Русия) Киро Ивановъ, да се исплатп на тоя
последния отъ т. год. бюджетъ.
14. Удобрява постановлението Н-о 29 оп. 15/ХП
м. год. на Варн. училищно настоятелство по причини
бюджетни.
15. Да се исплати на Варнен. адвокатъ Д-ръ II.
Ранковъ отъ общин. каса по апелативното дело ьа общ.
Н-о 273/1900 год. заведено отъ сжщата противъ държан.
съкровище за 24640 л. 50 ст. половината оть слЬдуемоти
му се адвокатско възнаграждение върху сумата 24640
л. 50 ст. т. е. 504 лева 60 ст.
13. Въ комисията назначена да изучи, спора мвжду
общината и Варнен. жителъ Дурмушъ Салиевъ вместо
Ог. Бабаджова да се назначи съветника Овагимъ X.
Томасовъ.

Стр. 4.

Брой Ю

Варненски Общински Вестникъ

Протоколъ Н-о 6 отъ 12 Януарий 1904 год.
17. Да се уважи исканието на ^Георги МатЬева,
като му се съобщи, че за въ бжджше не ще да му се
позволи да остжпва наетото си общ. место на други липа.
18. Да се издаде позволително срещу общ. такса
на Вогданъ К. Минковъ за да разнесе и продаде изъ града
стоката си.
19. Да се заплати н» „«„оката Костадинъ Ванковъ
по 10 лв. дневно възнаграждение за време отъ 29 Априлъ 1901 год. до 4 Май същата год. включително презъ
което време е траяло проучвавието на въпроса за които
е билъ натоваренъ отъ община.
.,..„,•,
20 Да се отдаде на предприемача Атанасъ Филиповъ
чистителнвте машини подъ следующите условия изложени
въ контракта.
а) Понеже не става търгъ, залогъ нема да се пред
ставлява, Ат. Филиповъ ще даде поръчителство въ размеръ на (3000) трихиляди лева, подписанъ отъ двама
заможни поръчители.
...
, б) Къмъ чл. 4 при приеманието чистителните, машини
и часгите къмъ техъ, ще се назвачатъ двама специалисти
за да ги прегледатъ, за да се произнесятъ дали сичките
или частъ отъ т!хъ могжтъ да служат ъ до траянието на
договора и ще се състави ак.ъ.
в) Къмъ чл 7 такса ще събира предприемача по
3 лева за казанъ (цилиндръ) или за кола съ две каци.
За вуждниците които подържа общината- за чистевиею имъ. общината ще плаща на Ат. Филовь 800 лева
годишно платимо следъ истичанието на всеки три месеци
по 200 лева.
Забплгьокка: За вуждниците на частни.е вероисповедни общ. училища предприемача ще събира половияъ
такса.
г. Къмъ чл 8 Ще се счита, че предприемача нару
шава наредбите на тоя членъ само ако се установи, че
неоправдатедно не еж очистени нуждницптв за конто е
издадена квитанцията, а не и когато се ватруиап» много
квитанции, щото да кема физическа възможномь на всекаде да се извърши чистението.
Забплгъжка. Предприемача има право придруженъ
сь общ. агентъ да ревизира домовете и като конс.атира
че вуждниците и ямите еж препжлнени. да иска съдей
ствие отъ общ. управление, за да се ежетаиятъ стопаните
имъ да гя исчистятъ.
Натоварва се постояното цриежтетяио да подпише
контракта.
21. Да се уважа^ъ двете молби на Слави Димова,
като сумата на 49 л 21 ст се исплатилъ отъ съответствующия параграфъ на т. гол. бюджеть.
22. Да не се иска отъ Мировнчъ никаква наемна
стойность за обгаин. место, понеже за него е платенъ
отъ Демирджияна, обаче тоя последния да се обърне
вниманието че той за въ бжджще неможе да ирвнаемва
гругимо общин. место даденъ подъ наемъ нему за изве
стна ц*ль а не както е въ случая и да вдигне склади
раната храна.
23. а) Да се отдаде докарванието водата на кон
цесия, като се възложи на техническото отделение при
общината, съвметно съ единъ инженеръ специалистъ, да
приготви поемните условия, скиците и плаповете по
докарванието на водата.
б) Условията по възнаграждението на инжинера-спепизлнетъ ще внесатъ въ съвета за удобрение, който ше
се плаща отъ гл. II § 3 отъ бюджета за 1904 год.
Часть II канализация
а) Да се възложи на техническо о отделение при
общ., съвместно съ единъ инжннеръ-ешциалистъ да при
готви плчнове.е, скиците и иоемннте условия за канализиранието на града, сл*дъ като да се обяви търгъ.
б) Условията по възнаграждението на ивживера-специалисть ше се внеежтъ въ съвета за особено удобрение.
Издава Варненското Градско-Общинско Управление

Часть II[ Скотобойна
а) Да се възложи на техническото Отделение при
общината, съвместно съ единъ специалиегъ-иижинеръ:
приготвянието на |плана и поемните условия за построяванието на общ. скотобойна следъ като да се обяви търгъ..
б) Размера, на възнаграждението на специалиста
ивжинеръ, ще требва де се удобри съ особно решение
отъ Общ. съветъ както въобще и другите условия.
Часть IV Заемъ отъ 2500000 лв.
Удобрява се по принцинъ сключванието на единъ
заемъ отъ 2500000 л. съ псвъжможность по-износна
лихва не по-голема отъ 6^% годишно и за време не помалко 40 години, срешу гаранция на приходи отъ общинските налози които заместватъ данъка „октроа' (чл. 7
отъ закона за общ. налози) които заемъ ще служи за
всплащанието на същесгвующите, стари дългове и отчуждаванието всичките частни имоти, презъ които по град
ския планъ ще минаватъ улиците: к канализационната
мрежа.
Частъ У Общ. Хотелъ, морски бани и общ. театръ
Удобрява се направата на единъ хетедь край морето
съ изискуемите удобства и морски бани до него съ вси
чките научни и технически приспособления, така също
и построяването на единъ общ. театъръ срешу общ. упра
вление на жгала на град. градина "Царъ-освободитель"
и всичко тове срещу концесия, за Което да се приготвятъ нуждните планово и поемни условия отъ техническото
отделение, съвместно съ единъ инженеръ-специалистъ,
възнаграждението на когото ще се .удобри съ особно
решение.
(Следва)

ВАРНЕНСКО ГРАД. ОКОЛ. У11РАВЛ.
~№ 3133
гр. Варна 2 Априлпп 1904 год.
Съобщава се, че Силистренската полиция е заловила
Върбанъ Гочевъ Георгиевъ, родомъ отъ е. Кочуларъ —
Силисгренска околия, 28 годншенъ съ лице валчесто чер
вендалесто, бой среденъ, вежди и мустаци кестеневи, облеченъ съ дрехи шабленски кост юмъ, който презъ мин.
год. е вършилъ разбойничество въ Силистренско, Добричеко и Балчикско, за туй, ако има некой ощетенъ, ог
рабен'»,, измаменъ и пр. да ее яви или залви за удовлет
ворение ир*дъ еждебните власти въ г. т л и с т р а .
На основание на Акта съставенъ отъ Варненскою
Градоначалство, се извеешва, че лиисвали»е интвзапски
билети отъ Варненското Интизапско Управление отъ
Н-о 90801 до 90900 да се считатъ не валидни т. е.
бела хартия.
Градски Началникъ : Ив. А. Михаиловъ
Секретарь: С. Арнаудовъ

ВЪДОМОСТЪ
За числото на искла.шя добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобойна

за презъ месецъ Мартъ 1904 год.
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гр. Варна,* 1-й Апрнлнй 1904 год.
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