Год. XVII.

Варна. 13 Августъ 1904 г.

Брой 19

Писма, стаиш, парп п спчко що е за
вестника ее праща до Градско-Общинскот'
Управление въ Варна.

ИЗЛИЗА ТРИ ПЖТН ВЪ МЪОЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 чпсла

За обявления се плаща за дума;
На нърва страница
3 стот.
„ втора страница
2 „
„ трета п четвърта страница . . 1 ' „

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

Двореца
До Негово Царско Височество
Българский Князъ
СОФИЯ

Господину Емету
подадена отъ ЕЪшйЬа!
Вамъ и на градското население сър
дечна благодарность за предапните поз
дравления.

князътъ

Но случай на днешния тържсстненъ и историченъ за
Варненци праялникт. — освобождението на гр. Парна,
честитъ съмъ да поднеса на В.ше Царско Височество
моиге и,тия на верните Ви Варненци най вврноноданпически чувства, пре.ганность къмъ престола и Династия
та и благопожелания :$а дългоденегвието и най щастливо
Царувание на Ваше Царско Височество
Живейте Ваше Цчрско Височество за благото на
отечеството.

ЕБЕНТАЛЪ

До Негово Царско Височество
Българский Князъ Фердинандъ I

Кметъ Д-ръ ПЮСКЮЛЛИЕВЪ

Г-ну Кмету Д-ру Пюскюллиеву
ВАРНА.

По случай днешния исторически день
Сърдечно благодарю Васъ за вираже— възшедствието на Ваше Царско Висо не Ваши чувства которп я не премину
чество на Българския Престолъ, Вашите повергнутъ къ стопамъ его Императорсказаслуги и седемнадесетъ годишните Ви го Величества.
усилия за преуспеванието на България,
Уиравляющи Дипломатнч.
честитъ ее статамъ да поднеса оть моя
Агенствомъ: МЕНДЕЛЕЕВЪ
страна и отъ страна на Варненските гра
ждани непоколебимата вера н преданность къмъ своя Госиодаръ и Августейшата му династия.
До Негово Превъсходителство
Руски Генералеиъ Консулъ
Кметъ: Д-ръ А. ПЮСКЮЛЛИЕВЪ '
С О Ф И Я

Г-ну Д-ръ Пюскюллиевъ
Градски Кметъ
В А Р Н А
Негово Ц Височество Князътъ ме натовари да предамъ Вамь и на съгражданите Ви Неговата най искренна благодари >оть за исказаните му благопожелания и
чувства но случай празднуванието деньтъ на освобожде
нието на Варна.

Секретарь на Княжеската канцелария
ДРАНДАРОВЪ

По случаи днешния тържественъ за Варненци празднпкъ — влизанието на храбрите Руски войски р въ гр.
Варна и освобождението му огь турското владичество
моля Ваше Превъсходителство да поднесете моите и на
Варненските граждани искреннц благодарности и благо
пожелания на Негово Императорско Величество Всеросийски Императоръ Николай П и братския намъ Руски
народъ.

Кметъ Д-ръ ПЮСКЮЛЛИЕВЪ

Стр. 2

Варненски Обшински Веетникъ

ВАРНЕНСКО ОКРЖЖНО УПРАВЛЕНИЕ
(отделение администр.^

Брои 1 '

зяща опастность, по 20 л кв. м., което съдържа всичко
104 кв. ме гра — 2080 лева.
7) За едноетажната сграда на Александръ Ив Ка
зано къ надъ 44 37 кв. метра по 10 лева — 443 л. 70
сг. а за м ветото по 20 лева което съдържа 83 "5 кв.
метра — 1675 лева, а всичко 2118 л .70 сг.

Обявление
. « 6691
Варна, 6 Августъ 1904 год.
Обявявамъ на населението отъ повереното ми окрд>жие, че на 2 того по случай Нъзшествтяо на Н е г о в о
Ц а р с к о В п с о ч е с г в о К н я а ъ т ъ на престола,
поднесохъ Му отъ името на населението поздравления и
благопожеданин и нолучихъ следующата телеграма отъ
Ебенталъ отъ 11. Ц. В. Князътъ.
В А Р Н А
0 к р ъ ж енъ У и ра в ит ел ю
„Вамъ, на чннопш.цптя и на населението о.ъ пове
рения Ви окръгъ сърдечна благодарност за поднесените
поздравления и благопожелания.
Князътъ."
В е р н с : Окржжепъ Уиравитель: Г. Иванрвъ.
Секратгрь: Ив. Навлокъ.

и з в о д 'ть
ОТЪ

8) Зз едноетажната сграда на Димитръ х. АГпазовъ
надъ 33 75 кв метра по 10 л. кв. м. - 3 3 7 л. 50 сг., а
за местото по 20 лева, ков!О съдържа 160.00 кв. метра
3212, а всичко 3549 л 50 ст
9) За едноетажната кжща на наслЬ шициге на Ди
митръ Хасанакевъ подъ Н-о 473 нддъ 26 25 кв. м. по
8 лева
2Ю л , а мес.ого по 20 л. кв. м, кое го съд
ържа 59 37 кв метра—1187 д 70 сг., а всичко 1397
л и 40 с .
10 За двуетажната сграда на наследниците на Липпца Станчевъ нпдъ 30 кв м. ио 8 лева — 240 лева,
надъ 28.75 кв м. по 4 лева
111 лева, а за мветото
по 20 лева. което съдържа 5'175 кв. м 1175 лев*, л
ВСИЧКО 1526 лева.
г

11) За двуетажната сграда на Дчмигръ Патшневъ,
надъ 53 12 кв. метра, по 20 л. •- 1062 л. 40 ст. така
схщп и за местото по 20 лева, което съдържа 81.25 м.
1625 л., а всичко 2687 л 40 сг.
12) За часгьта, която се в?ема отъ мветото на Хр.
Анастасовъ, сьстояще отъ 2188 кв метра, по 20 лева
всичко 487 лева 60 ст

решенията н;< Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ бр. 17.

178. Местата и зданията въ улиците „Сливница" и
„Караджа" слЬдуеми за отчуждение,- сноредъ новите ре
гулачни линии на тия улици, да се заплатятъ спо; едъ
дадените имъ оценки отъ комисията, както следва:

13 За-частьта, която се отнема отъ местото на
Хараланъ Ангеловъ по 20 лева кв метръ което съдт.рж» 20 лева 340 кв. метра всичко 6680 лева Всичко за
сградите и местата въ тая часть да се плати 36615
лева и 83 ст

1) За двуетажната сграда на' х Тодора Чобанова
надъ 78 75 кв м. но 14 л. кв. м. — 1102 л. 50 ст.
само за сградата, а за местото подъ зданието и двора
по 20 л. кв. м., което съдържа 142.12 кв. м. —2842 л.
40 ст. а всичко за целотото месго заедно съ сградата
3944 лева 90 ст.

179. Удобрнва напълно протокола на комисията и
се съгласява да му се позволи на Д. К Попов ь да пос
трои магазина по искачаното мнение на комисията и
нагошрв.* постоянното прпсътегвие дл съобщи Д К Попову това решение на съвета елвдъ утвърждението му.

2) З.а двуетажната сграда на наследниците на
ги Страшимировъ подъ II о 466 надъ 54 37 кв.
14 лева кв. м. — 761 л. 18 ст. само за сградата,
местото подъ сградата и двора по 20 лева кв. м.
90 кв. м. — 1800 лева, а всичко за делото место
но съ сградата - 2561 л. 18 ст.

Геор
м. по
а за
което
заед

За двуетажната сграда на х. Дамянъ Желевъ подъ
Н-о 467 надъ 49.75 кв. м по 10 лева кв. м . — 497 л.
50 ст. само за сградата, а за местото по 20 лева кв. м.
което съдържа 109 37 кв. м. = 2187 л. 40 ст, а всич
ко за це.тото место и сградата — 2684 л 20 ст.
4) За едноетажната сграда на Матю Стояновъ, със
тояща се отъ 16 и 10 кв. метра, по 7 лева, кв. м. —
112 л. 70 ст. а за двуетажната му сграда, като грозяща
оиастность, само за местото по 20 лева кв. метръ, кое
то съдържа 166 м. 25 с. м. - 3325, а всичко за це.тото место заедво съ сградата на едноетажната — 3437
лева и 70 стотинки.

180. Да се възложи доставката на канцеларски ма
териали за общинското управление и печаганиего на об
щинския веетникъ и други книжа върху Христо Гайган
джиевъ по дадената най-износна цена 5 °/ 0 и 6 °/0 по до
лу о.ъ другите цени, сметнато отъ бирничеството при
сключвание на контракта.
181. Постоянното приежтетвие да назначи въ едно
кратко време комисия въ съставъ градский инженнеръ,
държавний архитектъ и съветника Никола Боевъ, която
комисии да отиде на самото место и да се произнесе по
молбата на Д-ръ В. Пападопуло и съставения за това
протоколъ да се представи въ съвета за окончателно раз
решение въпроса.
182. Да се възбуди искъ за право собственность отъ
името на Варнен. гра. община, срещу Коста Ранковъ отъ
гр. Варна за градско общинското место отъ кв. м 128 34,
стари номера 497, 498 и 499, съграници: улица „Слив
ница" и ..Пиротска", местото на К. Ранковъ, стари н-ра
512 и 1389, Пегръ Василевъ и Анеза Николова.

5) За едноетажната сграда на Филчо Парушекъ надъ
183. Га се назначи комисия въ съставъ град. ин22.50 кв. м. по 6 лева — 135 лева, сайванта отъ 20
кв. м. по 3 л. — 60 лева и за местото по 20 лева, женеръ, държавния архитектъ и съветника Никола Бокоето съдържа 85 кв. метра — 1700 лева, а всичко за , евъ, която да се произнесе, по колко лева требва да
ила.и у . Г. Неграриянъ на, кв. метръ за отежпеного
целото место —1895 дева.
до неговото въ IV уч. место между улиците ,,Владис
6) За едноетажната сграда на Минчо Димитровъ л а в а и „Колони" за което постоянното праежтетвие да
само за местото, понеже сградата е намерена като гро направи нуждната покана и съставения о.ъ комисията

Брой 19.

Стр. 3.

Варненски Общински Веолникъ.

протоколъ да се внесе нъ съвета за окончателно.о раз
решение на пмфпса.
184. Да се отдаде град. обшин. дюкннъ въ мЬсгн.
. Кара-Воклукъ" по доброволно съгласие на Агопъ Давидовъ съ 200 лгва годишенъ наемъ, за едипъ срокъ отъ
3 години, съ задължение всички з;.сходи по поправката
му, да се о.неоъ-'Ъ за сметка на същия и се извърши
поправката по указанието и надзора на техническо.о от
деление на общината.

Преппсъ
РУСЕН. СЕЛСКО

ОКОЛ; УПРАВЛЕНИЕ
Л1 5С87
19 Юний 1904 ?о,;.
гр. Русее-

186. Да се приеме на отглеждане о.ъ общинското
управление детею г Йовчо", ка-о за дойката Диамандин
Донева се плаща по 20 лева месечно начнная отъ 13
Апрплъ т. г. и за напрф.дъ.
187. 1) Въ замена на сумата коя го има да плаща
х. Върбанъ х. Жековь за касмъ на общинското место
построена барака отъ него въ местностьта „Кара боклукъ", д* се в.рме бараката му, понелко е бн.тъ досга
<5еденъ и не може да се предполага че той ще удовле
твори исканията на общината по отношение сумата, ко
ято има да л.тьжи за н.чемъ, пъзли.тающи на 1722 лева.
2) Да се. обяви тьргь за отдаване подъ наемъ на
тъзи барака, като се натоварва посюянного присътегвие
да издаде нуждного обявление.

18.}. До като не си уравни сметката Благой ПеВчевь сь общината, да но му се плаща нищо отъ сумата
която и.м1 д1 птучава за наемь, като вслу-тай, че въз
буди искь .грог.твь об.цингт* за, взелпнцего си, да му се
отгов>ри оь нлервщзнъ искь в» в<емшието на общината.

192. Министерството на Вътрешните работи съ
(предписанието си отъ 1 Юний т. год. подъ Н-о 2310
не е уважило обжалванието на решението на съвета
подъ Н о 153 касателно исканието отъ Хр. Соколоьъ
800 лева за магазинажъ отъ газъ, не почивало на за
конно основание. < ъяета взема актъ отъ горнето.
193. Министерството на вътр. работи съ предписа
нието си отъ 2 Юний т. г. изпратено при надписъ отъ
Господина Парнем. Окр. Управи гель отъ 4 Юний т. г.
.подъ Н-о 4865, съ което се съобщава че решението на
'Съвета отъ 19 юнй т г. подъ Б-о 152. относително
въвежданието на бача, не се утвърждава понеже е било
противозаконно. Съвета взема актъ огь горнето.
("ДЬД1К.)

Общ. /»".! етове въ Околията ми.

Сел. Окол Н ..чдлннкъ: (под.) А. Димитриевъ
Сскретарь: (под) не се счита.
за Секретарт, при В-рнен. Град. Околийско
Управление: П. СтамОВЪ-

Првнисъ

ТЪРНОВСКО
0КР. УПРАВЛЕНИЕ

Огдед. адм. полиц.
Л? 713)
11 Юний 1404 год.
гр. Търново

а
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и
в
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м
я

Окръжно
До г г. Русенски, Варнен.
Шумненски, Плп,вненски и Старо-Загорски окр. Управители.

ТНкои отъ населението въ Дреновска
околия, заявило на тамошния околийски началче имало за проданъ сливова ракия, обаче немало мющерин за купуването и. Такава ракия
имало въ следующите общини:
1) Пахрешка. . . .
800 литри X ' 0 ст, литра
2) Дряновека 3000-5000 — „ - „ 1-Г20л— я —
120„-„ —
3) Енчевска . . . 9000 — .
130 „ - , . - 4) Каражовска . . 400 —..—
08» , - „ 5) Катрандчсийска 200 - „
140 „ - „ _
6) Неиковска . . . 8500 - 1-20 „ оката
7) Раданска . . . 6000 оки
!• 10 „ литра
8) Селска Решка 4000 литри
Я) С а н . Ханскв 4000 — ,— ,.1 20-150 „ — „—
10) Тр*невска . 2ОООО — „ — .. 1 л. средньо
11) Черновръшка . 250 — я — 1-Г20л. литра

190. Д1 се наш.ччи кчмч чш иъсьсгавь: гр*д. общ.
инженеръ, съветниците Д. Хачд.киек.. и А. Еф. Шакировъ и градско-общпнекия санитаренъ лккарь, които да
отидатъ на самото место и оирЬделятъ кжде именно да
се построи исканото за построяване .место за барака отъ
Спасъ М. Шиваровъ за боиджийска работилница, и със
тавения по случая протоколъ да се докладва въ съвета.
191. Да се възбуди дело прогвшъ Я. Табаковъ, за
упразнюваниею на общинската барака Н-о 4, наета отъ
него подъ наемъ, срока на който е вече истекълъ, ио
еждебень редъ. Упълномощава се г-нъ кмета или преупълнемощеното отъ него лице, да защищана интересите
на общината предъ всичките съдебни инстанции.

стници въ Ктъжсството и Сел.

Първите моля и на последните предлагамъ да разпоредагь за подирваниею на печа
та наемателя на пнткзапа къ с Червена вода'
топ има форма на елипса, въ най гор, а>а часть
написано наематель на ингезапа ..въ средата
с. Червена вода, отъ долу Кънчо Досевъ" бплъ
изгубенъ въ Ряховския панаиръ, Околията миПри това да се разгласи, че ако се окажатъ
свидетелства съ одобенъ печать огъ 1 того ще
се считатъ за невалидни, понеже наемателя си
е направилъ новъ. въ видь на крьгъ съ над
писъ на около „наематель на интезапа въ с.
Черна Вода и въ срегата Къччо Досепъч '

185. Д- се вземе обратно половината отъ купеното
отъ Доночо Никловъ общинско место сьсюяп.е отт. 404
кв. метра но цената по ко^ю е станала първата продаж
ба на това м+с.о.

188. Д1 се поржч1тъ прЬтъ виц. на тъни необходимпеть о не, 100 крини, кат,) се ошуегне, за тая це.ть
600 лзв(, к1яго сума да предвиде въ бкмжега за 190".
год. ..-мек-1. кредита ио § 26 огъ т. г. бюджегь е ис
черпанъ.

До Т. г, Околийски пь Наме

•

« 5
о

Горньото като съобщавамъ на гореизброенате г. г. окр. упргвители, имамъ честь да
ги помоля, да разпоредатъ да се обяви това
изъ поверените имъ окръжия, та желающите
да се отнесатъ до посочеи.ге общини н купятъ
отъ въпросната ракия, креокосгьта на |:<чио е
отъ 17 градоса на горе п» ,,кар1ие" НД.ире
еж за отъ самото месю.

и

(Под) Окр. Управитеи>: Т. Бойчевъ. и
Секретарь подписъ не четлив в.
БЪРНО.
за Секретарь при Варненскою
Упранченн-е. П Стамовъ

Окол- поко

Врип 19

Варнечски Общински Вестникъ

Стр. 4.

ВЪДОМОСТЬ

ПЛРНКНСКО
Окр управление

Лл числото на искламин добигькт. вт. Варненската

Оц1л. ддмим. 1^(^^иц.•а. к>

Ппчп.шнцп
31 Юлиа 190. г.
г. Парна

<

Гр. Общ. скоюбопна

нт, 1!ч/>н< ючспч

за презъ гяесецъ Юний 1904 год.

)К}1АЛ7,.

шл

Шп;ои спекуланти на житните тържища вт. поп (.ре
ний ми окржгь, п|и купуване на жншиг); иронзвЬдении
плащали на ..емлед1'.лче,кото нг-селгине нъ .рошоке и на
ри. като огЬгалн златните 20 лена до 105 гроша.
Като Вн еъобшанамъ топа, пре.лаи.мт. Ии да разпородите н облите на населени*•то щ. поверените > и
оволии че епоредъ иакона за Иглга] ски. I, народни моне
ти никакъиъ гр< ии. и нари не м« ;ге да се смета и цир
кулира нъ страната яашото нии си имаме н;нии .монеш,
които се еметатт. и циркулирап. ьъ ленове и стошнки.
С.УЛЦО що обшнпе на население го. че » п . днесъ нататъкъ при продажбата и покупката на стоки, храни и
други 20 лена ататнн т е се наеман. и давай. сноре.п.
курса, които чре.п, особеинн бюлетин ще налапа и съоб
щава 'арненскаш Търговско Индустриална Камара.
Сгрого ше прегледните и преданите под., е.>,дь ли
цата, коию търгуван. и емпгап» нь и..ри и I рошове. и
тнн конго си познолннитт. да изплащан, щ. л . а . о с ь иоННСОК1. курс.. о п . гол, който ще обнннна поменапиа
кг.маря.
Пкр. У праните п.: Г. Иванооъ.
и (екрегар!.: Джезаровъ
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Секретар!: Г. Станчевъ
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гр. Палчикъ 20 Юли и 1901 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Вследствие предписанието на Минненч.етвот на
търговията и земледе.тнего се продължава «ние, съ 10
дни срока за запненаниего
на пчеларнгЬ въ обший епнОБЯВЛЕНИЕ
съкъ на пчеларше съгласно чл. 2 оп» закона пчелар
Съгласно
чл. '2'Лмогатъ
отъ правилника
за
ството.
Написванинта
да С1аватьзау еирнлаганне
т о или ииекона
за
мт/фкигЪ
пропий.
Фнлоксерната
зараза,
облинна
менно като се обгербова заявлението.
се на насмението, че нт, е. Сипна. Попог.ска Окотил е
конегагнрлна ботг.ег,.1М „Фнтоксчч.а* пеледе.ние на кое
то зпирещнна с-5 н.нменчнеп» огь землището на казаното
село на к а к в а т и ла било раегении като : Лозови пръч
ки, п .оренсич дръвчета. жиин растения н произведенията
отъ разсадници, градини н пр , прнсаднипи отъ дръвче
тата, саксии е... щгт>тп б у к е т и пр. градински произве
дения. бобь, грдхъ. домат, зею, бкть бобъ, дини, пъ
пеши н пр.
Издава Варненското Градско Общинско Управление
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иа Варцецекий Град. Ветеринаренъ ЛЬкарь: II. Пичеиъ,

Обявление
На основание чл. 2 отъ .закона аа юна.а'% Падчикското град. бщнн. упраилечие обннши, че Н'»дь {надзора
му со намира бечетонанскн „ю»а
едно тедиче женско
на около 2 години, коеъмъ бе.тъ, особнн белези не.ма и
чо ако нт. растонино на 20 дни о п . днееь не се яви
стопанина му съ иад.тежнии докуменп, и си го прибере,
щ« се продаде, за нт. полза на общинската каса.
Кметь: Ст. Загорски
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