Год. ХУП.

Варна, 15 Декемврий 1904 г.

ВАРНЕНСКИ ОБ
ИЗЛИЗА ТРИ ПЖТИ ВЪ МЪСЕЦА
Обикновено на 10,20 и 30 числа

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

Брой 27

вьстнянъ
Ппсма, статии, пари и сичко що е за
вестника се п;.аща до Градско-Общинекотл
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 стот.
„ втора страница
_2 „
я трета и четвърта страница . . 1 „

Протоколъ М 38 отъ 13 Септемврий 1904
Но неявяване на нуждното число съветници, настощето заседание не се отстоя.
Протоколъ М 39 отъ 20 Септемврий 1904.
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изводъ
отъ

решенията на Варнен. Град. Общ. Съветъ.
П р о д ъ л ж е н и е отъ бр. 26.

291 с. ч Да се усили § 18 гл. I отъ т. год. бюджетъ
*съ 500 л. които да се в;ематъ отъ § XXXI гл. I отъ
т. год. бюджета, отъ която сума да се изплати п недо
стига по израсходванието сумиз* по носрешанлето на
романските гости. За което се натоварва бирничеството
да направи нуждното но книгите сп.
292 с ч. Да се обяви търгъ за отдаванието подъ
наемъ на всички иеотдзд^нп до сега обшински дюкяни и
бараки по доброволно съгласие въ нртплати като натовар
ва пестояното прнсътствие да издаде нужното обявление.
293 с. ч. 1) Да се съсСпи ва Г-на Варн. ( кр. Управитель, че ье меже да се непълни предписанието му №
1409 отъ 27 "УГН т. г. съ ксето се предпиевгнле да се
п с ь ц н е гумата 800 л. СокелоЕу. 2) Да се съобщи на
Варн. Окр. Управитель, че Г-нъ Кмета не е върпшлъ по
тоя въвросъ псвече отъ онова, ксето съвета му предпиевгше следователно првлаганието ва чл. 74 отъ закона
зв град. общини щеше да бъде прибързано.
294 с. д. Придържа се напълно у решението сп А§
259 1904 г. което е надлежно удвърдено, безъ да внася
въ него никакво изменение или допълнение до токазъ,
до като ствестното отбт-лязвание имената на продавачите
и куповачите въ една квитация Министерството ненаирави сбша задължителна мерка за всички закупувачн на
кривината въ княжеството понеже общината не располага съ властъ да заставлява другите закупнвци да издаватъ
такива.

2 а 5 с. ч Гроздобера на Варненските лозя да поч
не отъ 6 й идущий месецъ Октомврий
296 с. д. Да се огдаджтъ подъ иаемъ всичките Град
Общинска дюкяни, магазин и пр. на които срока истича
на 31 Декемврий т. г. иодъ наемъ по слядующите поемни условия.

Поемни условия
За отдаванието подъ наемъ чрезъ търгъ съ явна
конкуренция Град. Общинските дюкяни, магазини, бараки
й къщи, за една година начиная отъ 1 й Януарий 1905
год. до 1-й Януарий 190Н год.
297 с. ч. За места за училищно стопанство се„по.-^
сочватъ дворищата на новите училища въ града, следва
списъка
298 с ч. Удобрява търговете произведени на 11 т.
г. по доброволно съгласие за отдаванието имъ подъ на
емъ на град общинските дюкяни Мк 9 въ Балъкъ-Пазаръ* и № 8 при Съборна.а Църква за до края на тая
година, първий върху Георги Костовъ за 42 лева и вторий върху Георги Аргировъ за 40 лева.
Протоколъ № 40 отъ 21 Септемврий 1904 г.
299 с. ч. Да се отдаде чрезъ търгъ съ тайна конку
ренция, въ прекуиъ сбора отъ Градското право „Клания
добитъкъ" (кънъ параеж) за три години начиная отъ 1 й
Януарий 1905 г. до 1-й Януарип 1908 година следва по
емни условия.
300 с. ч. Да се остави заявлението на просителя
Стойко Атанасовъ бевъ последствие и да се предвиди въ
бджета за 1905 г. сумата 919 л. 15 ст. за повръщане
нему безъ никакви лихви.
Протоколъ Л2 41 отъ 22 Септем. 1904 г.
301 с. ч. Да се отдгде чрезъ търгъ, съ тайна кон
куренция, въ врекупъ сбора отъ продажбата на едъръ
добитъкъ „Интезапа" за три години, начиная отъ 1-й Яну
арий 1905 г. до 31 Декемврий 1907 година, следва пое
мни условия.
Протоколъ 42 отъ 23 Септемврий 1904 г.
302 с. ч. Да се отдаде чрезъ търгъ, съ тайна кон
куренция въ нрекупъ сбора отъ градските берии отъ
подпечатвание картите за игра, билярдите, таблите доминнте и отъ мерките и теглилките за три години начиная
отъ 1 й Януарий 1005 год. до 31 Декемврий 1904 год.,
следва поемните условия.

Стр. 2.
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303 с. ч. Натварва се постоявото присжтствие да
сключи надлежните контракти за наетите здания служащи
за първоначални учил игла за презъ учебната 1904/1905
година съ Варненските жители:
1) Косга Поповъ V уч Ла 31 ул. Св Кирилъ•• за
1000 лева.
2) Сотира А. Парушева I уч Ла 484 за 1200 лева.
3; Атанасъ Хрисговъ V уч. . № 8 ул. я Шарска за
време отъ 10 Октомврий 1904 г. до 1 й сеитемврий 1905
год за 900 лева
4) Иванъ Г. Обрешковъ V уч. № 13 ул. „Възраждание" за 650 лева.
5.) Ирина Инглизи IV уч М 20 ул. „Колони" за бООл.
6) Янко Пенеяъ V уч. Л Л 1 3 за 1000 л.
Протоколъ М 43 огъ 24 ( ептемврий 1-04 г.
304 с. ч. Д* се отдадътъ чрезъ търгъ, съ тайна
конкуренция, градските берии отъ велосипедите, файто
ните, брачните и колята (съгласно чл. 84 п. и. 5 и 6 отъ
зконв за град общини) за време отъ три години начиная
отъ 1-Януарии 1905 г. гол до 31 Декемврий 1907 год.,
следва поемни условия.
<^
Протоколъ Ла 44 отъ 27 Септемв 1904 г.

315 с. ч. Да се освободи гаранцията на бившия участоковч, Агентъ .Янаки Димитровъ.
316 с. ч. Заявлението на Спась Н. Шиваровъ да се
остави безъ 'пос.тедствне317 с. ч Да се исплати на Росийка Т. Коларова за
отчужденото й место въ щ уч. ул. „Пана.юрска" отъ
7.25 кв. метра но 10 л. кв. метъръ всичко 72.50 лева
318 с. ч. Да се събори бараката въ III уч., матеряала и да се вдигне а сумата 25 л. която е внесена въ
общин. бирничество отъ Димитръ Ж«ковъ, за наемь на
тая барака да му се повърне.
319 с. ч. не вписанъ.
Протоколъ Ла 47 отъ 10 Окотомярвй 904 г.
320 с. ч. Заявлението на Трайко Пееяъ да се оста
ви безъ послеиствие.
321 с ч. Да се отиустне на председателя иа Варн.
Опълчение —Поборническо Дружество отт Общинската ка
са една помощъ отъ 250 лева за раздавание на бедните
Опълченци— Поборниц I.
322 с. ч. Заявлението на Василъ Саввовъ да се ос
тави бъзъ последение.

305 с ч. Да се отдаде чрезъ публиченъ търгъ съ
323 с. ч. Заявлението на' Ирина Ат. Вълчева да се
явно натдавание дървата <*ои,о ще се добиятъ отъ около остави безъ последствие.
400 декара отъ град. Общинска гора. въ мЬстнос.ьта
„Кетенликъ" която подлежи споредъ плана на изсичание
Протоколъ Л! 48 отъ 11 Октомврий 1904 год.
презъ настоящата 1904. год, следва поемни условия.
Настоящето заседание не се със.оя по неявявание
306 с ч. Натварва постоянното присжтствие да склю
нуждното
чи-ло съветници.
чи нуждното условително и за презъ идущата Ь 0 5 год.
по сжщите условия и наемь каквито еж биле и презъ
настоящата 1904 гот за даването подъ насмъ зданието
ВАРНЕНСКО
II р е п и е ъ
за телеграфо Пощенската Станция.
ОКРЖЖНО
УПРАВЛЕНИЕ
307 с. ч. Натоварва постояното присжтствие да на
ОтдЪя админ. Полиц
До Господа
прави нуждното разпореждаипе на освобождение гаранци
М
10079.
ята на бившия библиотекаръ П. Георгиевъ, дадена отъ
25-й Октомврий 1904 год.
Околийскипъ Началници.
поржчителя м • Георги Стояновь.
г р В а р н а.
308 с. ч Занвлрнието на Варненските жители Д. II.
По молбата на народното земледЪлческо дружество,
Кенковъ и Христо Черневъ да се остави, безъ послед
изложена
въ писмохо му огь Л518-8 то подъ ^ 4 2 умо
ствие.
лявате
се,
Г-не Началннко. да поканите общинското упра
309 с. ч. Натв*зрва се постъною п|)исжгствие да
вление
въ
околия .а Ви, които не еж ми исплатили още
сключи надлежното условително и за тъзи учебна 1904абонамента на си. ,.Орало" за н. год. а некои и за минала
1905 год за училището Св. Кирилъ" съ годишен., пата година, да сторягъ това, като имъ се представятъ <|>оремъ 4000 л.
сални квитанции, чрезъ землелелческата банка.
310 с. ч. Атанасъ Григоряди да представи скица н
нланъ по типа, които ще покаже техническото отделение
Окр Управнтель (под.) Г. Ивановъ
при общината елвдъ което да се взме окончателно реше
ние
Сскретаръ: (под.) Ив Павловъ
Протоколъ № 45 отъ 28 Сепгдмврин 1904 год.
Настоящето заседание не се състоя но неявяване
нуждното число съветници.
Протоколъ Ла 46 отъ 29 Септемврий 1994 г
311. с. ч. Да се отпуснатъ отъ общинските разса
дници безплатно на комитета царь освободитель „Александръ II" дръвчета—фиданки, слМд. списъка.
312 с. ч.. Позволява се на Христо Воденчаровъ и
Атанасъ Каранфиловъ да построятъ по една барака въ
местносгьта до ново-строената скотобойна съ условие, че
въ случай събарянието имъ неще иматъ прегенции."
313 с ч. Гроздобера да почне на 6-й Октомврий
съгласно решението подъ Ла 296. •
314 с. ч. Удобрява да се заплати на Рачевски за
14 дни по 5 л., всичко 70 лева за изработените отъ не
го планове по канализацията и водоснабдяванието.

В/ьрш», Секретарь: при Варненското Гр. Околийско
Управление: Сим. С. Арнаудовъ.

ВАРНЕНСКО ГРлД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
Л0 14758.
Варна, 14 Декемврий 1904 год.
]'следствие новото разпедвление на запасните вой
ници, Варненското Градскко Общинско управление, пока
нва всичките запасни долни чинове служили и не служи
ли отъ градъ Варна, дв се явятъ въ общинското упра
вление и си получатъ съобщенията, кой въ коя войскова
часть, управление и учреждение е назначенъ да служи въ
случай на мобилизация.

Брой 26

Варненски Общински Вестникъ

Запасните ех длъжни да се яватъ заедно съ уволни•телните си билети иля други други документи споредъ
«следующето распределенне на дните и частите а имено

Стр. 3.

глоба отъ 2 до 50 лева по властьта на Началника на
полковото военно окржжие.
Кметъ:

Д-ръ А. ПЮСКЮЛЛИЕВЪ

а) Пехота-.
Секретаръ: П. АТ АНА СО ВЪ.
Ша 18 Декемврий 1904 год. наборите отъ 1884 и 1885 г.
'20
.
„
„
„ 1886 и 1885 г
п
1888 и 1889 г.
21
п
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ УПРАВЛЕНИЕ
Ь 9 0 г.
22
1891 г
23
29
1892 г.
0 бявление
1893 г.
30
V
М 14727.
1894 г.
3 Януарип 1905 год.
я
1895 г.
4
п
Гр Варна 15-й Декемврий 1904 г.
5
)' 1896 и 1897 г
п
1898 и 1899 г.
8
Варненското Градско Общинско управление, обявява
п
19 0 и 1 01 г. на ингересущитй се, че на 14 Януарип 1905 г., отъ 9 до
10
1 ч. преди обедъ, съ перетрожка на следующия день,
б) К а в а л е р и я
ще се произведе търгъ съ Тайна конкуренция, за отдавание на закупвачъ, събиранието на Общинските берии
Ш а 11 Януарий 1905 г. набор, отъ: 1885, 1886, 188., „Кантарина- и „Кринина за 1905 г., оте деньтъ на склю
1888, "1889, 1890, 1891Г 1892, 1893, 1894, 1895, чване контракгъ до 31 Декемврий включително с. г.
1896, 18)7, н 1898 год.
За парво участие въ търга всеки кункуренгь тре
бва
да
представи: 1) Свидетелство за честность отъ на
в) П о л с к а а р т и л е р и я :
длежното общинско управление; 2) Удостоверение отъ
:На 12 Януарип 1905 год наборите отъ 1885 година до Българската Народна Банка, или общинска каса, че е
внесълъ изискуемия залогъ 2200 лева; 3: Поръчителство
1901 година включително.
огъ две имотни лица, и 4) Чуждите поданици освенъ тия
г) Крепостна артилерия, д) Огнестрелни складове е) книжа представягъ и декларация, заверена отъ надлеж
Пионерски войски и ж) Инжинерни технически ното консулство, чд въ случай на споръ по това пред
приятие ще се еждягъ въ българските еждилища безъ
части:
консулска защита.
Н а 13 и 14 Януарий 1905 год. наборите отъ 1884 год.
Поемните условия и правилника еж на разположение
до 1899 година включително.
на лнтересующите се всеки приежтетвенъ день и часъ.
•1

"

>?

>?

з) Медицински ветеринарни чинове:
На 15 Януарий 1905 г. наборите отъ 1887 до 1900 год.
включително

к) Ф л о т а . П а I I Януарий 1905 год. наборите отъ 1885 годнна до
1900 год. включително.

а) П е х о т а :
На 9 Януарий 1905 год наборите. 1^78 и 1879 год.
„20
„
• •
.,
1880 и 1881 год.
1882 и 1883 год.
21

Кметъ: Д-ръ А. ПЮСКЮЛЛИЕВЪ.
Секретаръ: П. АТАНАСОВЪ
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
М 14726
Градъ Варна, 15-й Декемврий 1904 г.

Варненското Градско Общинско Управление обеявява
на интересующите се, че на 14 Януарий 1905 год., отъ
9 до 11 чаеа прЬди обедъ, съ перегрожка на следую
Не с л у ж и л и т е :
щия день, ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция
за отдавание въ откуаъ осветлението на гр. Вфна за
Н а 22 Януарий 1905 год набори^: 1878 и 1879 год.
презъ 1905 г., отъ деньтъ на сключвание контракгъ до
„ 24 и 25 „
„
„
188 »-и 1881
31 Декемврий включително с г.
„ 26 и 27 „
"
1882 и 1883 „
За право участил въ търга всеки конкурентъ тре
„ 28 и 29 „
„ 1884,1885, 1886, 1887.
бва
да
представи: 1) Свидетелство за чесгность отъ наи 1888 година
иадлежното общинско управление; 2) Удостоверани >, отъ
л) 6) Кавалерия, в) Полска артилерия, ж) Пионерни Българската Народна Банка, или общинската каеса че е
войски з) Медицински ветринарни чинове, и к) внесълъ изискуемия залогъ 2000лева; 3) Норжчителсгвото отъ две имотни лица, съ удостоверение, че имотите
Флота.
имъ до размеръ 5000 л. еж свободни отъ заирзщение и
На 31 Януарий 1905 година наборите: 1879, 1880,- 1881, 4) Чуждите поданици освенъ тия.книжа представягъ и
декларация, заверена отъ надлежния консулъ, че въ слу
1882, 188:), и 1884 гойна.
чай на епоръ по това предприятие, ще се еждятъ въ бъл
Тзеи отъ запасните, които отежтетнуватъ отъ града гарските еждилища безъ консулска защита.
Варна по частна рабога, родителите имъ еж длъжни да
Поемните условия еж на разположение на"цлтересузаявятъ кжде имено се намиратъ за да може Общинско ющите се всеки приежтетвенъ день и частъ.
то Управление евоевремено да имъ съобщи за това техно назначение. Не явените до определените срокове, ще
Кметъ Д р ъ А. ПЮСКЮЛЛИЕВЪ
бждатъ наказани за неповиновение по тая распоредба,
съгласно чя. 128 отъ закона за носене воените тегоби съ
Секретаръ: П. АТАНАСОВЪ.

Стр. 4.

Брой 27
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АКТЪ

споредъ както е показана въ касовата книга и въ мон.»*таря, а именно:
Въ злато
—
лева — ст.
„ сребро 92674 „ — „
, медни
—
„ 47 „

Днесь, 1-й Ноемврнй 1904 год., долоподписаний
п. Кметъ Джендо Георгиевъ на Варненската Градска
Община, заедно съ члена отъ Съвета Георги Паничерски
въ присжтствието на бирника Анастасъ Д. Припреновъ
и на общинский контрольоръ Петръ М. Богоевъ произ
ведохме ревизия върху операциите извършени отъ бир
ника за време отъ 1-й Октомврий до 31-й схщий 1904 го
дина и намерихме:
1) Че всичките постжпили и изразходвани суми еж
редовно записани по книгите и тия последните, сравне.
ни, се съгласуватъ по м*жду си и съ расходо-оправда
телните докумети. съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на градските общински
управления ;
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, спо
редъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна,

е> -

3) Че неновърнатитЬ въ депозитъ и на хранени*
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 ш
разписки.
Заб.: Прилага се една равносметка.
/ п. Кметъ: Джендо Георгевъ
Ревизионна
комисия:

Членове: Г. Паничерски.
Бпрннкъ: А. Д. Припреновъ
кОбщ.

Контрольоръ : П. М. Богоевъ.

РАВНОСМЕТКА

за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление
" " " месечната
••*~«™~»~п
« « „ „ « „ „ за
. , „ м.
.,
Пц.^Г>.»ОГ>Т1?Т 1904
1 0 , 0 4 год.,
ГП1Т
П 1 1 П И ' П ! О Ю П 1 на
п а 1-й
1 ^ Ноемврии
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при
ревизия
Октомврий
произведена
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Да зема

Да дава
Сума

Кому и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева [ст.
На наличность съгласно касата
„ депозитните суми
„ общинската каса за глоби, сдържани
отъ служащите за 1901 год.
„ сжщата аа глоби отъ служащите презъ
1902 год.

Всичко

лева [ст.

92674 47
16954 23

Огъ расходите за 1900, 1901 и 1902 г.
съгласво описа за това
гербови марки
налицность въ общинската каса
» наличность въ Дружество; „Гнрдапъ"
, въ разни авансови разписки .
„ наличность въ каесата внесени отъ
Варненската Окр. Пост. Комисия за бюста I
на Графъ Игнатиевъ
„ изплатенъ патентъ за 1901 год. отъ
касата за сметка на Градско общин
ското управление

35
55

109718 ?о;

Гр. Варна, Декемврнй 1904 г.

Издава Варненското Градско Общинско Управление

Всичко

23022 07
9 10
41082 84
34811 69

10543 Ю!
249 90!

109718170'
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