Год. ХУП.

Варна, 10 ЮниЙ 1904 г.

НЕНСК
И З Л И З А Т Р И ПЖ.ТИ В Ъ М Ъ С Е Ц А
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 бр. 14.

Протоколъ Ш 23 отъ 19 Май 1904 г.

134. 1) Също число. Да се отмени решението нодъ
Н-о 101/904 год, а да се премести .само дъсчеката ог
рада и направи една частъ нова.
2) Да се боядиса новата ограда и направения за
това разходъ да се плати по съответствующип § по т.
г. бюджетъ.
3) Да се отпустне отъ общин. каса сумата 337 л
22 ст , както за преместването на оградата, тгка и за
новонаправената.
135 с. ч. Удобрява станалата поправка на общин
крини на брой 52 и разрешава да се плати сумата 104
лева отъ гл. I § 28 отъ разходната часть на т. г. бюдж.
136 с. ч. Прочеге се писмото на Г-нъ Варненскип
Окр Управитель подъ Н-о 4174 отъ 16 Май съ което
се съобщава че се приема за Ш и Общин. Лекарь Д-ръ
Ковачева. Съвета взема актъ отъ горнето и мина се на
дневенъ редъ.
137 с. ч Да се видоизмени решението Н-о 81 отъ
т. г. на съвета въ следната смпсълъ : Да се унищожатъ станалите търгове по продадените общински места
на Варненските граждани. Стойко Атанасовъ, Хр. Ив.
Поповъ, Петръ Иваиовь, Петръ Куртевъ и Руси Ней
чевъ и на основание чл. 7 отъ поемните угстовия ;<а продаванието на праздните общински места, да се конфис
кува залога имъ въ полза на общинската каса, а задър
жи половината отъ първия вносъ тоже за въ полза на
общин. каса, а другата половина да имъ се повърне,
като се исплати отъ тази год. бюджетъ за исплащане на
стари дългове.
138 с. ч Да се позволи на Варненеца Яни М. За.
рокоста да построи въ собствевното си лозе една барака
която ще служи за продаване на топла храна на работ
ниците при двореца, като за това се издаде отъ техни
ческото отделение при общината по случая нуждното поз
волително. Удобрява схщо построените до сега такива
бараки.
139 с ч. Да се поставятъ въ приморската градина
още 30 фенера, а освегляванието имъ да се възложи на
сегашния предприемачъ по осветлението улиците и пр.
на гр. Вана г. Минку Юрданову по условията, по конто
пали хилядата фенера
Поставянието на тия 30 фенера да бъде изъ делото
протежение на градината, но не обаче и предъ лицето на
бюфета тамъ

Брой 15

нски въстникъ
Ппсма, статии, парп и сичко що е за
вестника се праща до Градско-Общпнското
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума:

На първа страница
я втора страница
я трета п четвърта страница .

3 стот.
2 „':
. 1 „

140. Да се плати отъ общинската каса Атанасову
87 лева, сметнато зъ 110 чукана по 70 ст. — 77 лева и
за едно прасково дръвче Ю лева—всичко 87 лева
141. с. ч. Удобрява се търга и се възлага върху
Пандели Зенгнновъ за дадената му цена 7301 д. 50 ст.
и следъ надлежното му утвърждение да се сключи контрактъ съ него съгласно поемните условия съставени
за него.
142 с ч. Да се даде даромъ исканий материалъ
Игнатову съ исключение на керемиди по немание на та
кива.
141-* с. ч. Преди да се влеме окончателно решение
по въпроса дали да се оч.упне една часть отъ градски
те дюкяни на Димитръ К. Поповъ за да си построи
единъ магазинъ въ собственното си место въ кварталъ
Н-о. 133 въ I уч. да се назначи комисия въ съставъ
г. г. общинските съветници- Т. Петровъ, Сг. Пиронковъ,
А. Илиевъ и гр. инженеръ, която да отиде на самото
место и обстоятелсгвенно да прегледа, ла ли не ще бжде въ ущърбъ на общината, ако се отпустне тая часть
на Д. К. Поповъ и сь писмепъ протоколъ да докладва
на съвета за вземане окончателно решение по тоя въпросъ.
144 с. ч. 1) Отменява протокола на комиссияга подъ
Вх. Н-о 5665/904 година.
2) Да се назначи втора комисия съгласно чл. 9 отъ
закона за благоустройството на населените места въ
княжеството за оценяване на зградите и мезтата въ
II участъкъ.
3) Да се назначи друга комисия съгласно пугктъ I
на чл. 23 о.ъ сжщпя законъ за освидетелствуване на
тия сгради, понеже повечето отъ техь се впадатъ въ тоя
членъ, като грозящи опасность, каквито еж повечето въ
тоя кварталъ,
Съставените отъ тия комисии протоколи да се докладватъ на съвета за вземане съотвътствующ. решение.
145 с ч. Да се отпустне отъ общин. каса сумата
576 лева 50 ст. за покосяванпето на сеното въ местн.
„ПеВнерджикъ" споредъ направеното исчисление на кон
трольора която следъ като се израсходва да се докладва
на съвета за удобрение и прекарване по книгите на
бирничеството.
146 с. ч. Да се повърне сумата на правомеющитЬ
се лица, които притежаватъ билети за дърва, като за
тая цель се отпусне отъ общин. каса вуждната сума по
гл. П § 4 отъ т. г. бюджетъ.
147 с. ч Удобрява издадените две постановления
подъ Н-о Н-о 44 и 47 отъ т. г. на тричленната комисия
и заповедва на бирничеството сумата отъ 7252 л. 61 ст.
да се прекара по съответствуващите му книги.
(Следва)
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Брой 15
МИНИСТЕРСТВО
НА

Преписъ
Тв. Бързо

Търговията и Земледелието
Отдел Землед*лческо

М 9195
12 Май 1904 год
София.

До Г. Г. Окряжнитп
Управители.

Като првпомнювамъ на г. г. Окръжните Управи ели окръжните писма на поверенното ми Министерство
.№ 8346 отъ 13 МЙП 1902 г и М 9756 отъ 28 Май 1903 г.
относящи се до уредбата на пашкуляи тържища въ пове
рените имъ окръзи, поканвамъ ги да взематъ мер;;и за
своевременното откриване на подобни пазари, безъ обаче
да запретяватъ продажбата на пашкулите извънъ техъ.
Отъ сведенията, съ които располага поверенното ми
Министерство се вижда, че търговците на пашкули еж
се въсползували отъ запрещението да се продаватъ из
вънъ пазарите пашкули и образували картели (уговаряли
се) съ цель да подбиягъ изкуствено цената на пашку
лите.
За да се избегнатъ твзи картели и да се не упгЬтява1ъ пашкулопродавачите ще наредите да се обявятъ
на публиката цените на пашкулите, които ще се испращатъ отъ Министерството и ще следите строго за обра
зуването на подобни картели и донасяте своевременно
въ поверенното ми Министерство.
Министръ: (подп). Д-ръ Генадиевъ,. за Началникъ
яа отделението: (подп). Хр. Калевъ. Верно, п. Секре
тарь при Варненското Окр. Управление: Джезаровп

БАЛЧИШКО
Околийско Управление
№ 3631
1 Май 1904 година.
гр. Бакчикъ.

Окръжно.

2

Преписъ

До г. г. Околийските
Началници.

Ежегодно, въ поверената ми околия, принждатъ изъ
вътрешността на Княжеството, повече отъ 1000 души
работница: копачи, косачи, жетвари, арманджии и работ
ници по машините вършачки. Не ще съмнение, че меж
ду тия работници се намиратъ и деморализиранн личнос
ти, коихо върягатъ разни престъпления, като: кражби,
подпалваиня, побои, даже и убийства, каквито презъ се
зона на жетвата и вършидбата, често се случватъ. —
За да може тая година ад се има по-добъръ контролъ
надь работниците и за да се знае кой какъвъ е, имамь
честь да Ви помоля Господине Началнвко, да разпореди
те да се обяви на такивато, които излизатъ по рабога
изъ Добричска и Балчпкека околии, да се снабдяватъ съ
свидетелства за техната самоличность и поведение, като
се прелупрелятъ, че ако отъ т*ехъ некой дайдатъ безъ
овидетелс/ва според^ направеното разпореждание нема
да бждатъ приемани на работа.
За Скол. Началникъ: (под) А. Константиповъ.
За Секретарь: (под) Н. Жожухаровъ
В е р н о Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: Сим. С. Арнаудова

ШУМЕНСКО
Окръжно Управление
Л» 3382
3 Май 1904 год.
гр. Шуменъ

Преписъ
. До Господа Русенский,
Варненский, Търновски, Плгьвенский - и
Кюстендилский
Окр.
Управители.

Въ допълнение на предписанието ми отъ 14 Юнй;
м. г подъ Лз 4131 настоящето се изпраща въ преписъ
до г г. Варненския Градско Общински Кмгчъ, Варнен
ски градски и Варненски селски околийски Началници
Отъ поверенното Ви окръжие идатъ хора, които куза изпълнение, а на г. г. .Варненския Районенъ Инспек
торъ по лозарството и земледелието и другите околийски пуватъ имотите на решени да се изселяватъ турци отъ
поверенното менъ окръжие и се приселватъ^на местата
началници въ окръга за знание.
Г-нъ Варненский Градско Общинский Кмегъ да ми ииъ Огъ неколко години насамъ въ турците се е усво
иш» здинъ навикъ да разораватъ часгь огь общинските
яви за резултата своевременно. Л$ 4323
мери, да ги преобращатъ на ниви гррадини и пр. и да
Варна, 21 Май 1904 г.
ги продаватъ на купувачите българи. Нема съмнение,
че тия имоти отсетне се отниматъ отъ купувачите и се оста
Окр Управитель: Г. И в а н о в ъ
вягъ пакъ за мери, разликата е само тая, че те — купувачи
те нема отъ где да си дирятъ парите за тези имоти.
п. Секретарь: Д ж е з а р о в ъ

подлистникъ
Американските датски безплатни библиотеки и читални.
Американскип журналъ „ОиНоок" съобщава интересни
сведения за деятелностьта на Американските безплатни
библиотеки, които сжществуватъ почти въ всекий Американский градъ. Твърде много отъ тия библиотеки иматъ
цельта не само да снабдятъ възрастните съ книги, но да
развиятъ вкуеъ и любовъ къмъ четението у децата. Съ
тъзи цель при повечето библиотеки съ открити читални
за деца и назначени специални библиотекари да ржководять техното четене. Детските читални всекаде твърде
щателно украсяватъ съ отбрани картини, бюстове, цветя,
разни животни натъпкани съ сено или талашъ и т. н.
Всичко туй е направено за това, за да може тия учреж
дения да се нравятъ на децата и те охотно да идватъ
тука Особно добре е уредена детската читалня въ Питтебургъ, която въ 1900 година е била посетена отъ

200000 деца. Въ тъзи читалня книгите еж наредени въ
удобни ниски полици, така щота децата лесно да могатъ да ги взематъ (избиратъ), преглеждани отъ ниски
столчета. Всички подвързани съ твърде красива подвързия. Въ читалнята има книги за всичките детски въз
расти, начиная отъ илюстрюваните избрани (скаски) прикаски за малки деца. Въ читалнята се поставя всекий
день таблица, на която, освенъ деньтъ числото и м*сецътъ, нарисувано е още картина, придружена съ из
речения и стихове имеющи каквито и било отношение
съ този день и месецъ. Когато- се случва годишната на
некакъвъ знаменитъ мжжъ, или жена, то въ читалнята
се постява неговип или нейний потретъ Децата по пътя
къмъ училището се отбиватъ въ читалнята, и тъй си
отиватъ, като по такъвъ начинъ узнаватъ, чия память
се чествува въ този день, за какво и съобщаватъ на
своите учители. По такъвъ начинъ, училищните работи
(знания) се допълватъ отъ библиотеките. Въ читалните се
поставятъ снимки съ най добри произведения отъ разни
художници за запознавание съ техъ децата. Каталозите
тоже спепиално съ приготвени съ цель да заинтересуватъ децата. На първата страница се намира сл*дующий
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За да се не излагатъ на такива загуби купувачите ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ' ' Б Щ П Н С К О УПРАВЛЕНИЕ
на турски имоти, Ще Ви моля Г-не Управителю, да се
разгласи между населението въ поверенното Ри окржжие.
ОБЯВЛЕНИЕ
че всеки, който би купилъ имоти отъ турци въ поверен>ното менъ окржжие да внимава и да не купува викаН-о 6849
къвъ имотъ, за който сжществуаа най-малкото съмнение,
че е заграбенъ отъ общинската мера: защото такъвзи
гр. Варна, 3 Юний 1904 година.
имотъ ще се отнима отъ купувача и ще се оставя пакъ
за общинска мера. Купувачите да обращатъ особенно
Варненското Градско Общинско Управение има честь
внимание на документите за продаваните имъ имоти и
да
обяви
на г. г. варненските граждани, че общинските
да се не доввряватъ само на постановленията на общик.
съвети, съ коиго те констатирзатъ правото на собсгвен- такси отъ велосипеди, файтони, публични и частни, бричность на имотите на продавачите Тъзи постановления , ките и колата които работятъ на пристанището и пр.,
често пъти се указватъ не вчрни и въ такъвъ случай които се събираха отъ Общинското Управление до сега,
материалните загуби оставагъ въ тяжестъ на самитъ
еж отдадени въ црекупъ за презъ н. година на Варненкупувачи.
ский житель Пандели Д. Зенпшовъ, който ще събира
тези
такси, вместо Общинското Управление.
Окр.
Управитель: (под) В. Иоповъ
Кметъ: Д-ръ А. Пюскюллиевъ
Секретарь : П. Атанасова

Секретарь: (под.) X. Косевъ
Верно, Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: Сим. С. Арнаудова
II.

С З Д Е Б Е Н Ъ ПРИСТАВЪ при ВАРН. ОКР. СЖДЪ
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЯ

№ 2235
Т'а основание постановлението на I Варн. Мир. Сж1904 г за продаване на публиченъ търгъ имотите
оставени отъ покойния Петко Тодоровъ отъ гр. Варна
именно: Едно праздно место оценено за 250 лева съ
Л» 507
гласно горньото постановление обявявамъ, че отъ поатЬднето
двукратно публикувание настоящето въ Местний
Обявява се на Господа варненските Граждани за
вестникъ
и въ продължение на 31 дни съ правонаддавазнание, че съгласно постановлението на Върховния Меди
ние
въ
24
часа 5 % ще продавамъ публично:
цински Съветъ, съобщено Господину Варненскому Окржжному Лекарю 011 Дирекцията за опазвание общественноЕдно праздно место отъ 250 кв м. въ гр Варна
то здравие съ предписание подъ Н-о 2209 отъ 17 Ап- V уч. подъ Н о 284 при ежееди: Ив. Поповъ, Никола
рилъ т. год., за сега само долуозначените минерални во Ангеловъ и улиците Миладиновска и „Странджа".
ди може да се продаватъ по дюкяните, именно :
Първоначалната оценка 250 лела.
Желающите
да купятъ имота могатъ да преглеждагь
1) ОгеззМШег МаЬопг, 2) Кгопйог/, 3) ЗеНегз, 4) Мткнижата по продажбата и да наддаватъ всеки приежтетвенъ
•пгска, 5); ВШпег ВаиегЪгипп, 6) Паланачки Киселакъ денъ и часъ въ канцеларията ми.
7) Теалицъ, 8) Лозеръ Япошъ и 9) Нарзань.
гр. Варна, 12 Май 1904 г.
гр. Варна, 31 Май 1904 г.
II Сждебенъ Приставъ: Т. Косевъ.
Санитаренъ Лекарь : Д-ръ М. Железковъ
2—2

ВАР11ЙГК1) ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

надписъ: „Нежелаете ли вий да прочетете за героите на
древните времена или за сърдечните моряци, смелите
строители, за прелестните принцези и девойки, обладающи чуЯни мелодични гласове? Ако би да, то тукъ вий
ще намериIе списъка на такива книги." Всичко това се
прави съ цель за да заинтересуватъ децата и да идватъ
да четятъ. Съ тъзи цель въ библиотеките въ построени
корнизи, въ които еж поставятъ рисунки отъ различни
родове, украсени и други, които се отнасятъ къмъ съ
държанията на внигнтЬ, стоящи на полпците подъ тия
корнизи, и картините така заинтересуватъ децата, щото
обикновено тези полици бпватъ пусти, и книгите посто
янно се намиратъ въ четене.
Въ Питтсбургь се устройватъ въ детските читални
два пжти въ неделята събрания за слушане разкази за
гръцките герои или съвместно четене Теннисона „УЗуШ
о / Ше Кгпд". Тези събрания иматъ' грамадни успехи и
всекий ижгь поел* тия събрания библиотеките едва могатъ Да удовлетворягъ на всичкитъ постъпили искания
«а книги съ исторически съдържания. После събранието,
посветено на Шекспира, неговите съчинения биватъ тол
кова искани, щото библиотеката не може да удовлетвори

• дия

на всичките искания. После свършванпето на такивато
събрания, поеве.цаванц на който и да било герой или
писатель, въ читалните еж поставяли портретите на тия
герои или писатели. Въобще тия дни, когато имало съб
рание въ библиотеките постжпвали големи желания отъ
деца нежели отъ вьзрастни
Въ Милвоке, надъ входа на детската читалня се по
мещава следующий надписъ: „Охраната на.библиотеката
се предоставя иа момченцата и момиченцата отъ Милво
ке". И децата показали достойна себе си къмъ това до
верие. Загубване или повреждане на книги въ тая биб
лиотека представлява крайно редко явление, и дещтл
зиматъ книги за дома, и съ гвхъ се отнасятъ твърде
набрежно. Авторътъ на статията съ цпфрн доказва, и
особно напира на това, какъ силно се развива любовъ
къмъ четението средъ младите Американски гр-ждани,
I благодарение на такива системни усгрооЪгв» сиепмаанн
' детски библиотеки съ читални.
Пртелъ отз Руски: Ив. Н. Норчевъ

Брой 15

Варненски Общински Вестникъ

Стр. 4.

ВЪДОМОСТЬ

ВАРНЕНСКО ГГАД. ОKОЛ. УПРАВЛ

За числото на исклания добитъкъ въ Варненската
Л2 5823

Гр. Общ. скотобопна

гр. Варна 25 Май 1904 г.
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Съобщава се, че интезапскин билетъ Н о 53320 се
рия 22/98 год. издаденъ отъ Климентовското Селско
Общинско Управление, Старо-Загорска околия на жителя
отъ същото село Дойчо Павловъ, за правособственность
на единъ биволъ 3 годиш иъ, косъмъ черенъ, особгнни
б*дезн сакарестъ, е изгубенъ.
Ако се укаже да се счита за невалиденъ понеже е
замененъ съ дубликатъ Н о 307 отъ 15 Априлий н год.

Биволи

за презъ месецъ Май 1904 год.

1

1

I

1

11

1

гр. Варна, 1-й Юнип 19 >4 г.

Градски Началникъ: Ив. А. Михаиловъ

за Варненский Град. Ветеринаренъ Лекарь: П. Бпчевъ,

Секретарь: Сит. С. Арнаудовъ

БОСУКЪСЪШКО

СЕЛ ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

1

пнЕОхиетйтеон
-вн ч,тид

ОБЯВЛЕНИЕ

|

ингахиЕВ(1в}.;
шюнозд

№ 599

3
Еч

ЯЯОЖЧ"]^

!

г, Е . Джумая, 29 Априлъ 1»04 г

ОБЯВЛЕНИЕ
Л'о 667
17 Май 1904 г. с Добромиръ.
На основание чл? 22 правилника за редътъ и усло
вията за купувание и продавние на едъръ добитъкъ, Добромирското Сел Общ. Управление си има честь да обя
ви на населението на съседните общини, че вместо изгу
бените два билета обр. Н-о 2 на Величко Савчевъ отъ с.
Велковци подъ Н-о 55581 и 55582 серия 24—1901 год.
отъ 5/XV 1903 година за притежаваните отъ него по
покупка два бивола, съгласно чл. 21 отъ джщия правил никъ; днесъ му се издаде дубликати подъ Н-о Н-о 665
и 666, за това ако оригиналните билети се ук«жатъ не
каде да се счщатъ за унищожени.
Кметъ (под) М. Пенчевъ Ццсарь (под.) Д П. Дямитровъ. Сверилъ преписа Секретаря при Свищевекота
Окол. управление (под.) не се чете.
Верно, Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление : Сим. С. Арнаудовъ
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За ражданията и умпранията въ гр. Варна презъ м. Априлъ 1904 година.

ДОБРОМИРСКО СЕЛ ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

<

ОАНИТАРг

Босукжсжшкото Сел. Общ Управление съгласно чл.
22 отъ правилника за реда и условията за купувавие
на едъръ добнтъкъ, обявява за знание, че съгласно чл.
21 отъ съший правилникъ, диесъ се издаде на Бозукжсъшкия житель Терзи Мехмедъ, дубликатъ П о 597, отъ
свидетелството Н-о 13236, издадено му отъ същото об
щинско управление на 27-й Юяий 1902 г. отъ кочана
серия Н-о 24 — 1899 г., вследствие на което, яко ори
гинала се укаже некаде да се счита за не валиденъ
Под. и. Кметъ: М. Спа. Мехмедовъ, писарь : А. П
Куловъ. Сверплъ преписа Секретаря при управлението
(под.) не се чете.
Верно, Секретарь при Варненското Градско
Околийско Уравление : Сим. С. Арнаудовъ
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