Год. ХУП.

Варна, 10 Септемврий 1904 г.

Брой 21

ИЗЛИЗА Т Р И ШЬТИ ВЪ МЕСЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 чпсла

Шета, стаиш, нарн п епчко що о за
вестника се праща до Градско-Общшюкот.
Управление въ Варна.

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

За обявления се плаща за дума:
На първа сгранпца
3 стот.
„ втора страница
2 „
„ трета п четвърта страница . . 1 „

И З В О Д ТЬ
отъ

решенията на Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ Ор. 20.

219. Да се отпусне даромъ за общественна полза иска
ното отъ женското благотворително дружество „Майка",
местото за постройка на нови стаи, които ще бждатъ
като продължение на старото здание състояще се отъ
609 кв. метра а колкото се отнася до исканието на съ
щото Д во да му се отпустне 2000 лева помощь отъ
общ. каса, да се не уважи, понеже общината за сега има
други по големи и належащп нужди.
220. Да се принесе общнн. барака въ балъкъ пазаръ въ IV уч. — циганската махала и приспособи за
касапскн дюкянъ, като направения расходъ по преместванисто п построяванието й. да се състави протоколъ
отъ техн. отделение при общината

ственъ протоколъ относително неуравяените СМЕТКИ па
Дончо Анковъ, следь което да се докладва на съввта.
229. Да се испратятъ децата: Олга, Марннъ, Александръ и Антонъ въ сиропиталището, понеже еж навър
шили 2 год., като се взематъ отъ дойките; за което и да
се предпише за това на сиропиталището.
220 За поправката "на калдъръмите по улиците
„Девня", ..Софийска'1, „Габровска", „Царибродска", „Соф
роний " и „Житна" и площадата при табахната до гарата
да се обяви търгъ, като се натоварва постоянното при
ежтетвие да издаде нуждното обявление.
231. Да се приеме на отглеждане намереното на 22
VI, подхвърленото дете като на дойната Александра Полихронова, при която е стояла с мо 10 дни отъ 22 VI,
до 2 VII, да се плати 6 л 70 ст, а на втората Дешшша
Стефанова по 20 лева месечно гачшшя отъ 2, АД1 т. г.
до взимание на второто за това решение отъ съвета.

232. 1) Да се видо. змени решението на ежвета
Я о 17 като търгътъ за купувакисю на общин. место
221 Натоварва постоянното ириежтетвие да подири огь К. Поповъ да се уничтожи. кат о се конфискува за
отъ свободите общински места и определи место въ лога му за въ полза на общ. каса, а така сжщо полови
първи участъкъ за постройка на едно училище, като на
ната отъ първия му вносъ се задържа, съгласно пл. 7
значи за тая цель комисия и съставения по случай проотъ поемните условия
токолъ се докладва въ съвета.
2) Натоварва постоянно пргежтт. т,е да покапи
Майоръ
Джеровъ да уравни тоя ьъпресъ съ общината,
222 Да се прием на о.глеждане детето на Тодор
и
ако
не
напраги топа да се яаведе дело протйвъ сжка Петрова отъ дойка на общ сметка
щии и да се иска отъ него на еждебенъ редъ: или да
223. Заявлението на Миню Юрдановъ да се остави заплати стойностьта на това место Л:~ 22 въ квар. № 0,
на сума 2923 л. 20 ст. кло да върни това место въ
безъ последствие
владение на общината св >бодно оть всекакви постройки:
224. Заявлението на Настоятелството на Варно*.
233. Поканата на Г Матесвъ и В. Янашчиевъ, чрЬзъ
Хлебарско есн?фско съдружие да се остави безъ послед
поверениците
нмъ В. Поповъ и Л. Днковичъ да се остаствие, като неоснователно.
тави безъ пост 1дствие.
225 Да се дадътъ на оглеждахме близначетата на
Протоколъ 11 о 30 отъ 13 Ю..и 901 год.
Варненския жите.ть Несторъ Ивановъ на дойка за смьт
ка на общината.
234. Да се обяви търгь з.ч поправката па общин
ските основни училища но смЬтката представена отъ
Протокол., Н-о 29 отъ 9 Юли 1904 г.
техническото отделение. Натоварва се постоянното при
ежтетвие да произведе тоя търгъ по възможность по
226, Да се възбудятъ еждебнн пекове протйвъ Дон
скоро, предъ видъ на късото време.
чо Мухлевъ н взапмнопоржчптелпте му Георги Антоновъ и Жеко Ив Жековъ, всички оп, гр. Варна за су
235. Да се позволи на Георги Аргировъ да построи
мите, които общината вма да получава по записи на за- една барака въ пазарния площадъ по указанията на тех
поведь; единъ за 215 лева сребро и другъ за 120 лева ническото отделение при общината, а за местото върху
ср. за което натоварва постоянното ириежтетвие да на което ще я построи, натоварва се постоянното приежт
прави нуждното по това.
етвие (бирничеството) да събере следуемата се такса отъ
наемъ на общински места.
227, Да се остави заявяванието на Нергарнянъ безъ
233. Да се назначи комисия въ съставъ: единъ отъ
последствие.
помощниците на кмета, съветниците Н. Боевъ, Г. Пани228, Да се назначи комисия въ съставъ юристкоя- черски и градския инжинеръ, която да отиде и прегледа
султа Д ръ Стояновъ, общинския съветникъ Паничгрски местото въ V уч. Н-о 138 за което е въпроса въ заяв
и контрольора при общината, която да състави обстоятел- лението на Дпяитръ Атанасовъ отъ А*уч, Н-о 382 улица

Стр. 2
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Варненски Общински Вестникъ

„Витошка" и еь мотивиранъ протоколъ да се внесе въ
съвета за вземание съотведствующето решение по него.

КАВАР1.ЕНСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

М 3702.
237. Заявлението на Българското благотворително
Каварна, 31 Юний 1904 година,
Театрално Дружество „Напредъкъ" да се остави безъ
последствие, но за едно улеснение за преуспеванието 11
Каварненското Общинско Управление, на осневание
да не се взима отъ нея общинска такса, за даваните
чл.
22
отъ правилника за редътъ и условията за купу
представления презъ т год.
вание и продавание едъръ добитъкъ, обявявамъ за зна
238. Въпроса кой именно требва да събира таксите ние на населението отъ общината и съседните общини,
за експлоатираните храни на пристанището, да се остави че вместо изгубения билетъ Н-о 24224 серия 26 — 1901 г.
висящъ до свършванието на пристанището п следъ това отъ 29/УП —903 год. издаденъ на Яли Яхиовъ отъ с.
да се търси источника кой именно требва да събира Гаргалъкъ за притежаваниц отъ него по — покупка
единъ конь на 4 год; спвъ косъмъ, и особенни белези
тия такси
неми, съгласно чл. 21 отъ същия правилникъ днесь му
239. Да се остави молбата на Мехмедъ Бекировъ се издаде дублнкатъ подъ Н-о 3761 за което, ако оргебезъ последствие
нала се укаже негде да се счита за уничтоженъ.
240. Удобрява произведения търгъ и го възлага
върху Г. Матеевъ и Вл Явагдчпевъ, като представители
на Дружеството „Балканъ" вь София.

Кметъ: (под.) В Вълчевъ, Секретарь: (под.) Хр. Неновъ, сверилъ преписа Секретарь при Валчското Окол.
Управление: (под.) II. Константиновъ.

241. 1) Удобрява се протокола по нриеманието на
дрехите за общин. файтонджии и разрешава да заплати
отъ общинската каса Стоянъ Стоянову стойностьта въ
всичко 150 лева.
2) Понеже и на пазачите на боклуците не еж по
ржчани до сега дрехи, то натоварва се постоянното приежтетвие да поръча 2 ката дрехи и за техъ също и 5
форменни фурашки за градско общинските санитарни
пристави по доброволно съгласие.

В е р н о : Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: Сим. С. Арнаудовъ.

242 1) Да се заплати на Соаме и Хоротело Аследурови, отъ гр. Варна сумата 2825 л. 2) 8 % лихва на
казаната сума, отъ 16 Апрплъ 1900 г. до изплащанието
и то само ако не заведатъ дело.
243. Оставя се безъ последствие молбата на Бълското Акционерно Строително Д во; и въ духатъ на горе
казаното решение да се заплати на строителното д-во
8039 л.. 42 ст. я Ю°/о лихва на тая сума отъ 30 Юни
1900 год, до изплащанието, и 3159 л. 60 ст. безъ лихва.
Гореказаните две платежни заповеди Н о Н-о 133У
и 1334/1900 г. да се апулиратъ, и въ замена за също
то Д-во други съгласно равно-сметка на Д-вото съста
вена отъ общ. тричленна комисия отъ 3 0 / х П 1902 год..
244. Уважава се молбата на П. К Шпшковъ отъ
гр Варна и да се заплати на същия отъ Варнен. Град.
Община 1213 л. 49 ст. отъ бюджета 1905 год.

•

;

ТЕКЕНСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.
№

2182

с. Теке, 22 Юний 1904 год.
Обявяяа се на интересующите, че подъ надзора на
Общинското Управление се намиратъ следующите — юва
добитъци. 1 Волъ, около 12 годншенъ, сиво бе.ть, безъ
зъби, рога къвръчести и отъ външна страна съ дупки и
2. Магаре женско, около 6 години черно, съ къса
опашка, съ мъжко муле на 1 год. черна опашка късаАко до 21 день отъ днесь не се явятъ стопаните
имъ, ще се предатъ въ полза на общинската каса:
и. д. Кметъ (под.) С. Поповъ, Писарь: (под ) Я. Михаиловъ, сверилъ преписа Секретарь при Балчикското
Околийско Управление (под) П Константиновъ.
В е р н о," Секретарь при .Варненското Градско
Околийско Управление: Сит. С. Арнаудовъ.

ПЛОВДИВСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЯ
СТ. ЗАГОРСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.
№ 7128.
Ст. Загорско, 31 Юлий 1904 год.
Съгласно чл. 22 отъ правилника за редътъ и усло
вията за купувание и продаванпе на едъръ добитъкъ
Ст. Загорското Град. Общ Управление обявява, че на
Митю Железовъ отъ гр. Ст. Загора е издаденъ дубликатъ Н-о 30945 отъ 29 Мои н. год кочаний билетъ инзански Н о 27835 отъ 25 Май н. г. Предопреждава над
лежните власт*и, че ако оргинала се откаже негде, треб
ва да се счита оничтоженъ.

№ 10716.
До г. г. Окол. Началници вп
Княжеството и Общинскитп Кметове
вь Пловдивский Окржгъ,
Сремскип Селско Общпнский Кметъ, околията ми,
съ рапор.ъ отъ 21 Юлий т. г подъ Н-о 894, ми донася,
ч« издадений отъ отъ общината му билетъ подъ Н-о 26074
серия 21—1901 г. на Реджебъ Мехмедовъ отъ с. Динкъмахала, кметската община е изгубенъ.
Горнето като съобщавамъ пьрвите моля, а на вто
рите предлагамъ, да следятъ щото, ако се укаже негде
да счита за невалиденъ.
гр. Иловдивъ, 3 Августъ 1904 г.

п. Кметъ: (под) М. Поповъ, за Секретарь: (под.) Б.
Димитровъ, сверилъ преписа: Секретарь при Ст. Загор
ското Окол. Управление: (под.) не се чете.

Пловдивский Окол. Началникъ: (под.) не се чете.

В е р н о: Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: Сим. С. Арнаудовъ.

В е р н о, Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: Сим. С. Арнаудовъ.

Секретарь: (под.) не се чете

Брой 21.

Варненски Общински Вестнпкъ.

ВАРНЕН. ОКРЪЖНО АКЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ

Стр. 3.

В А Ш Е Н С К О

ОЗЕС1» - Л л - Я С И О

ГРАДСНО 0К0ЛИЙСН0 УПРАВЛЕНИЕ

До г. %. Полмц. Пристави*

0 бявление

Споредъ чл. 16 отъ закона за акциза на ракиите,
всеки производитель на джибри, сливова каша и други
материали отъ които се произвежда ракия е длъженъ да
заяви .предварително най малко десеть (10) дни за се
лата и петь (5) дни за градавете на местната акцизна
власть, чрезъ общинското управление, че желае да вади
ракия. Обаче отъ досегашната практика констатирахъ, че
почти всички дпстилатори, като до сега еж заявили че
ще варятъ ракии отъ разни материали никакъ не съблюдаватъ горньото правило. Вследствие на това умоляватъ
се всички производители при подавание заявленията или
декларациите си до надлежното общинско управление, че
ще варятъ ракия, да има най малко десетъ дни за се
лата и неть дни за градовете, отъ подавание на декла
рацията, до деня, въ копто ще почне дистплацията. Об
щинските кметове еж длъжни веднага, следъ получванпе
тези деклации или заявления, даги Язпращатъ въ пове
реното ми акцизно управление за по нататашно отъ стра
ната му разпореждание. — Които не се съобразяватъ
съ горньото правило и копто не изпълняватъ точно пред
писанието на чл. 16 отъ закона за акциза на ракиите,
ще се считатъ като нарушители на този членъ и противъ
такивато ще се съставляватъ актове за глобявание.
Вменявамъ въ обязаность на г. г. общинските кме
тове, да разгласятъ настоящето обявление на населението
въ Варненскии акцизенъ районъ и да бдятъ за точното
му изпълнение.

З.т.пхл.цоо, 1
!

административно

3 аповедъ
М 812
гр. Варна, 21-ий Августъ 19(>4 год.
Понежз въ лозята на село Невша, Провадийска око
лия, местноетьта „Кастамъ - Чукуру" е открита фнлоксерната зараза; то на основание послвдняга алинея
на чл. 23 отъ Правилника за прилагане закона за мер
ките противъ филоксерната зараза,
Заповедвамъ:
Да се запрати изнасянето отъ Невшенската Селска
Община Провадийска Околия на каквито и да било рас
тения, като: лозови пръчки, вкоренени дръвчета, живи
растения и др. разни овощия и градински произведения,
като: бобъ, пиперъ, домати и други, сжщо грозде и джи
брите отъ него.
Изпълнението на настоящата възлагамъ на г Про
вадийския Окол. Начатникъ. Окр Управителъ: (под.) Г.
Нвановъ. Сверилъ пр*писа Секретаря при Варненското
Окр. Управление: (под.) Ив. Павловъ
В е р н о, Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: Сит. С. Арнаудовъ
Изпраща се въ преписъ на Варненското Кмет
ство за знание и на г. г. полицейски пристави за
испълнение.
гр. Варна, 25 Августъ 1904 год.
Варненскии Град Началникъ: Ив. А. Михаиловъ.
Секретарь: Сит. С. Арнаудовъ.
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Варнен. Окржженъ Акцизенъ Началнпкъ: П. СтаЙКОВъ.
ВАРНЕНСКО ОКРЖЖНО УПРАВЛЕНИЕ

пшгохпЕваЧгготд

иазноц;

К 0 II Т 0

гр. Варна, 24 Августъ 1904 година

Господине Прпставе,
На 8 того презъ нощьта се откраднали
о
отъ хергелетата на село Алаклисе следующитЬ
00
н
коне. именноЕдна кобила косъмъ червенъ на 4 го
I =г- дини,1)особенни
белези яема.
а:
2)
Единъ
тай
на 4 години, косъмъ червенъ,
2Г
ЧО
довруестъ,
на
челото
малко бе.то, а други осо
о о
бенни
белези
нъма
и
-С
о
03
3) Единъ тай (жребецъ) на 3 години, ко
X
X
съмъ кумралъ, на челото малко бе.то на носът ъ
се
ш 00 му бело, като кръстъ, а други особенни белези
нема, които коне потърсени изъ околностьта
на с село, не се указали.
Разпоредете потребното за издирванпе ко
се
нете и залавянпе крадците.
Градски Началпикъ: Ив. А. Михаиловъ.
Секретарь: Сим. С. Арнаудовъ.

ССТЬ

Л» 6969.

гр. Варна, 14 Августь 1904 год.
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Брой 2 1

Варненски Общински Вестникъ

Стр. 4.

АКТЪ

споредъ както е показана въ касовата книга п въ монетаря, а именно:
Въ злато
—
лева — ст.
„ сребро 94100 „ — „
, медни
—
„ 4 9 „
3) Че неповърнатите въ депозитъ и на хранение
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
писани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ
изтеклия месецъ намериха се редовни разрешения и
разписки.
Заб.: Прилага се една равносметка.

Днесь, 1-й Септемврий 1904 год., долоподписаний
п. Кметъ Джендо Георгпевъ на Варненската Градска
Общпна, заедно съ члена отъ Съвета Никола Воевъ
въ прпсжтствието на бирника Анастасъ Д. Припреновъ
и на общинский контрольоръ Петръ М. Богоевъ произ
ведохме ревпзия върху операциите извършени отъ бир
ника за време отъ 1-й Августь до 31-й сжщип 1904 го
дина и намерихме:
1) Че всичките постъпили и изразходвани суми еж
редовно записани по книгите и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправдателните докумети, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на градските общински
управления ;
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, споредъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна,

/ и. Кметъ: Джендо Георгевъ
Ревизионна
комисия:

Членове: Н. Боевъ.
Бирникъ: А. Д. Припреновъ
\Общ. Контрольоръ : П. И. Богоевъ

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревпзия за м. Августь 1904 год., произведена на 1-й Септемврий с. г.

Да зегоа
Но. по редъ |

Но. по редъ

Да дава
Сума

Кому и за какво

лева

1 На наличность съгласно касата
2 „ депозитните суми
3 „ общинската каса за глоби, сдържани
отъ служащите за 1901 год.
4 „ сжщата за глоби отъ служащите презъ
1902 год.

ст.|

Сума

Отъ кого и за какво

лева |ст.

94100 40; ! 1 Огъ расходите за 1900, 1901 и 1902 г.
съгласно описа за това
.23022 07
15420541 1
! 12 „ гербови марки
80 50
35 11 з „ наличность въ общинската каса
23830 05
I 4
1 „ наличность въ Дружество, „Гирдапъ" 54819 84
въ разни авансови разписки .
55
1 е „ налпчносгь въ каесата внесена отъ
\
Варненската Окр. Пост. Комисия за бюста
\
5000
\
„
изплатенъ
патентъ
за
1901
год.
отъ
' 7
касата за сметка на Градско-общин249 90
ското управление
Отъ разни авансови разписки иЗдр.
2608 67
<

1

!
!

1
1

Всичко

109611 оз) |

Всичко

. 109611 03

Гр. Варна, 10 Септемврий 1904 г.
Ревизионна.комисия

п. Кметъ: Дж. Георгиевъ
Членъ на съвета : Н. Боевъ.
Бирникъ: Д. Д. Припреновъ

Общин. Контрольоръ: М. П. Богоевъ

