Год. XVIII.

Варна, 2 Мартъ 1905 г.

Брой 4.

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИНЪ
ИЗЛИЗА Т Р И ПАТИ ВЪ МЪОЕЦА
Обикновено на 10, 20 и 30 числа

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

извод
ОТЪ

РЕШЕНИЯТА НА ВАГЮГКП ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ СЛМЛТ».

Писма, статии, вари и сячко що е за
вестника се праща до Градско-Общинекото
Управление въ Вариа.
За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 стог„ втора страница
2 „
„ трета и четвърта страипца . . 1 „

Упълномощава се кмета или преупъдномощеното отъ
него лице да води делото и защитник интересите на об
щината предъ всичките смдебни инстанции.

Продължение отъ бр 3.

353. с ч. Да не се позволява продажбата на свинска
месо въ касапските дюгени огь III участъкъ.

341, с ч. Натоварва постоянното присятствие да
предложи на Матей С Бадтаджиевъ да представи по
солидни поръчителя, следъ което по тоя въпросъ съвета
ще вземе окончателно решение.

351. с. ч Да се съобщи на М С Балтаджиевъ писменно, въ петь дневенъ срокъ, да представи по солидни
гаранции, ако това не стори, тогава да се уничтожи търга
и се обяви новъ — при нови поемни условия.

342. с ч. Произведения на 29 и 30 Октомврий търгъ
за отдачане на откупчикъ изсичанпето на дървата отъ
около 400 декара изъ общин. гора „Кетенликъ" не се
утвърдява, по неизносна на общината цена.

355. е. ч. Видоизменява се решението И-о 182/904
год. въ смисълъ: Да се възбуди искъ за право собствеяность отъ името на Варн. Град Община срещу Коста
Ранковъ, 01ъ гр. Варна, за град. общин. месю, отъ 148
кв. м., а не за 128*34 кв. м, на улица „Сливница.а

342. с ч. Назначава комисия въ съставъ: Г. Паничерскя, Ст. Пиронковъ и Общ Контрольоръ, която да
прегледа образщие — Поемни Условия испратени оть
Окр. Управитель, слЪдъ което да докладва на съвета.
344. с ч. Да се увеличи канцеларския параграфъ
на т. г. бюджетъ съ още 300 лева, които да се взематъ
отъ запасния фондъ.
345. с ч. Заявлението на Джерова се оставя безъ
последствие и снабдяванието му съ крепостенъ актъ не
зюже да стане.
Протоколъ Л? 53 отъ 9 Ноемврий 1904 г.
346 Назначава се комисия въ съставъ: Д. Ханджвевъ, А. Азизовъ. общин. Ияжинеръ, санитарния Ле
ка! ь и единъ отъ помошникъ Кмета, която да изучи въюрсса, като лрегледа свободните вънъ отъ града м*ста
за фабрични заведения.
347. с ч. Осветлението на града отъ 15 Октомврий
т. r. jio края на същата година да се намали съ 80 фенера.
348. с ч. Да се отпусне на всеьо народно училище,
въ града, по 5 кола дърва, съ безплатснъ билетъ, а пре
воза да стане за т*хна сметка.
349. Приема се заявлението на Слави Георгиевъ и
се допуша снабдяванието ва Мария Калчева, по мяжъ
Ламбова, отъ гр. Варна, съ крепостенъ актъ за местото
Н о 5 кварталъ XXIV въ V уч. задъ „Илджзъ Табя*
състояще се отъ 250 кв. метра.
350. с. ч
Мжндовски.

Да се освободи гаранцията на Рафаилъ

351. с ч. Да се освободи гаранцията на Пудовз,
дадена за архиваръ регистратора Кр. Ниделчевъ.
252. с ч. Да се възбуди исково дело, предъ над
лежните [съдилища, противъ Иванъ Г. Овчаровъ п по
ръчителя Сму Никола Д: Ючормажжи, които солидарно да
отговарятъ. за присвоената отъ първия Пв. Г. Овчаровъ,
общинска сума 191 лев. 52 ст. въ битностъта му Общин
Финан. агента,

356. с. ч. I. Удобрява разхода по повръщането Coколову сумата 800 лева, събрана отъ него съ кв. Н-о
166/904 год за магазинажъ на 8000 каси газъ.
11. Увеличава се кредита § IV глава II отъ кредата
на § XXXI гл. 1 „запасенъ фондъ*, съ 500 лева.
357. е. ч. Приематъ се общите поемни условия за
интизапа и кравнината, изработени отъ Министерството
на Вътрешните работи, съ съответствующите изменения
и допълнения отъ назначената за проучванието имъ доечни условия и изработения отъ нея правилникъ: Следва
Общи поемои условия.
358. е. ч. Приематъ се общите поемни условия за
„Ссрги-Парасъ" изработени отъ Миннстерсшото на Вът
решните Работи, съ съответствующите изменения и до
пълнения, отъ назначената за проучванието имъ комисия
и изработения отъ нея правилникъ: Следна общи поемни
условия.
359. с. ч. Приематъ се общите поемни условия за
„Кантарина* и „Кринина," изработени отъ Министерството
на Вътрешните Работи съ съответствующите изменения
и допълнения направени отъ назначената за проучванието
имъ комисия: следва Общи поемни условия,
Протоколъ Н-о 54 оть 15 Ноемврий 1904 год.
360. с ч. Удобрява се представените поръчители:
Г. Геновъ, Н. Славуви и възлага търга за мерките и
теглилките и др, върху Матей С Балтаджиевъ, отъ гр»
Варна, за едивъ периодъ отъ три години, начнная отъ
1 Януарий, 1905 год включително за 24036 лева 72 ст.
361. с ч Удобрява произведените на 10 Ноемврий
1904 год. тър.ове за градско общин дюкяни, магазин,
бараки и къща, в ги възлага върху следующит/Ь конку
ренти :
l l Общин. кафене при старата митница Н-о 103 вър
ху 31. Ковачевъ, отъ гр. Варна за (1000) хиляда лева.
2) Общ. дюгенъ Н о 52 срещу правител. хамбаръ
— върху М, Куновъ, отъ г. Варна за (70) седемдесеть л.

3) Общин магазин, въ I уч. до кавака — върху
В. Христовъ. C-ie за 800 лева.
4) Общин Магазоя въ I уч. улица Цариградска,4'
подь Н-о 385 — върху Коста Петровъ за 503 лева.
5) Общин. Магазия, въ П уч. улица „Цариградска"
Н о 38о, върху Лшетъ за 800 лева.
6) Общин Магазия Н-о 277 въ I уч улица „Цари
градска" — върху Хр. Пекаровь за 316 лева
7) Общ барака до дъскарницата на Д. Георгневъ
— върху М. Ковачевъ за 140 лева
8) Общ. кдлца Н-о 222, въ V уч на улица „Маке
донска*4 — върху В. Казаковь, отъ Варна за 120 лева.
9) Общ. барака /Галигарско кафене" — върху Г.
Георгевъ отъ Варна за 360 лева.
Зшвлеиието на Сг Мирославовъ подъ вход. Н-о
13380/90± год. за кафеното подъ Н-о 103 се остава безъ
последствие, така също заявлението на И» Иисаревъ
Вх. Н-о 13405/904 год за кжщата Н-о 122 вь V уч.
се оставя безъ последствие.
362. с ч. Ио несъстоявание търгеве за общин. ба
раки, подъ Н-о Н-о 1. 2, 3, 4, 5. 18 и магазина Н-о
387 да се произведатъ нови търгове.
363. с ч. Но несъстояване търговете за Общ дюгени подъ Н о Н-о 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 прп съборната
църква, подъ Н о Н-о 7, 8, 9, 10, 11. 12t 13 и 14 въ
«балъкъ пазарь, подъ Н о Н-о 1, 2, 3, 4 и 5 въ Тнпгь
Кьоирю, и подъ Н-о Н-о 1, 2, 3 4, 5 и 6 при Ибрямъ
Капия да се обяви новъ търгъ, съ намаление 20% отъ
първоначалната йена.

въ III уч. при Сжборната Църква и го възлага
Станчо Тачевъ отъ гр Варна, за 620 лева

върху

370. с ч. Удобрява произведените търгоне на 17 и
18 Ноемврий т. г. за касапските дюгени въ V уч. улица
„Мпладиновока, подъ Н-о. Н о 1 и 2 и ги възлага:
1) Касапския дюгенъ подъ Н-о 1 вьрху Страти Ди
митрови огь гр. Варна, за 1000 лева.
2) Касапския дюгенъ Н-о 3 — вьрху Ив X. Нетровь, за 750 дева
37 Ь с ч Да се обяви новъ търгъ, за хотель
венъ

: ; Ше-

u

372. с ч ]) Да се остави заявтениего на Н. Драгулевъ, безъ последствие, предъ впдъ на това, че из
вестно е какво II Непковъ е загубилъ окончателно де
лото по този предметъ, дело Н-о 629/96. год. по описа
на Варнен. Окр. Сждъ.
2) Коменданското Управление, като отделно и неза
висимо отъ Общчнского Управление, къмъ него самь П.
Нейковъ може да се отнесе на право ако мисли, че има
право да взима нещо.
373 с ч Да се отпуснатъ дацщмъ, отъ Общ. разсадникъ, на Варнен. Окр. Постоянна Комисия, следующитЬ овощни дървчета, а именно: 100 ябълкови. 100 крушови и 100 сливови.
£84; с ч Удобрява се разхода направеяъ по поста
вяне печките въ основните училища.

61. с ч. Д i се даде на Варнен, адвокатъ - Ст.
375. с ч. Заявлението на просителите подъ Вход.
Б . Дервенский 60 лева, възнаграждение, отъ Общ кае:?, Н-о 13674/904 гоа. Д1 се остава бззъ последствие, ако
з а труд i му като докладчикъ, предъ адвокатския сжветъ те дирятъ нещо отъ Кенковъ да се отнесътъ до съдеб
ла преписката ио тротоарите, както това стана и съ ните власти; Общин Упрая.еяие не моите да епир* нищо,
адвокатигь: Винковъ и Жековъ, на които, тоже се даде защото работата е дадена на предприемачъ
възнаграждение по 60 лева.
376. с ч Следъ прочитанието протокола на коми
365. с ч I. Да се покани Д II Кенковъ, да под
сията на вомисията отъ 17 Ноемврий 1904 г се зима
пише съставените на негово име ситуации и протоколи по
следуюшето решение:
предпрнетигв отъ него работи.
Отстъпва означените въ протокола Общински места
II. Да се счита, че до днесъ не е имало никакво
които
правителството се задължи: а) едновременно съ
нрехвърляние между Кенкова и Чернева.
приемай
въпросното место и най-кжсно до свършване
III. Да се счита, че на Хр Черневъ е прехвърляно
постройката
на новата железопътна гара, да продължа
отъ Д. П Кенковъ, само на онова вземане на последно
и
построи
на
свои разноски събирателния каналъ, отъ
ло окончателните сшуации което остава свободно следъ
точката
на
дървения
MOCIB, до която споредъ сегашния
приемане сумите които трети лица по наложени до днесъ
проектъ
се
предвижда
да се построи казания каналъ, до
секвестри търсятъ отъ Д. Кенковъ заедно сь набраната
камення
сводовъ
мость
и 15 метра, по-горе отъ същия,
законна лихва ако вземанията на третите лица еж лих
съ
размери,
широчина
и
материалъ както направената
воносни
до днесъ часть отъ тоя каналъ и така че външната ли
366. с ч За по добро изучаване въпроса за отстъп ния на това продължение на канала, да не надминава
ване сегашните дъскарници на държавата, назначава се днешната чърта на левия брегъ отъ реката къмъ гракомисия въ съставъ: Кмета, Юрнсг консулта Инженера и дътъ б) Да построи на свои разноски единъ новъ депосъветниците: Д-ръ Н. Бакърджиевъ, Д. Ханджиевъ и X. зитъ за деснозапалителни вещества и го предаде на ВарВекиръ, която комисия съ мотивиранъ протоколъ да док ленската Град Община, отъ момента когато днешния
ладва на съвета, въ едно непродължително време изуче Общинска депозитъ бъде вдигнатъ и съборенъ, споредъ
ния въпросъ за стстъпвание сегашните дъскарници на плана на проектираните железнопътяи постройки и съ
държавата за Построявание на новата гара
оръжения и в) Наи-носле да построи на свои разноски
|единъ сухъ зидъ високъ 1*50 метр\ надъ основите а дъ357. с ч. Да стане нужното преспадане на сумата |лъгъ около 350 метра, по делото продължение край бр*га
2Я74 л. 40 ст. отъ Контр. 12208 л. отъ партидата на
(отъ вълнолома до зданието на Асерето, по начинъ щото
М. Филиповъ, та да може да се направи надлежната
'върху тоя зидъ да се построи единъ булевардъ по на
операция.
правление къмъ морската градина, водящъ за „Евксиноградъ",
който булевардъ ще служи за пристанището.
Протоколъ Н о 55 отъ 19 Носмврий 1904 г.
368. с ч. Удобрява произведения на 15 и 16 того
търгъ за изсичане на около 400 декара дърва отъ общ.
гора „Кетенликъ* и го възлага върху Тодоръ Марнополски изъ гр. Варна по 23 лева декара.

377. с ч. Приематъ се поемните условия за освет
лението на гр. Варна, изработени отъ постояного присжтствие; следна поемня условия.

369. с ч. Удобрява произведения на 15 и 16
Ноемврий т. г. търгъ за Общин. Касапски дюгенъ Н-о 8

378. с ч. Приематъ се поемните условия за „телалието", изработени отъ постояното присътствие, както
следва; следва пеемни условия.

Иротоколъ Н о 56 отъ 1 Декемврий 1904 г
379. с ч. Приематъ се списъците за дълговете на
обшината.

^94. с ч. Удобрява предложението на г-на Кмета
и заповедва на Бирничесгвото при Общинското Управле
ние да направи потребното въ случая.

380. с ч. Удобрява произведения на 19 и 2) НоемПротоколъ Но-о 67 отъ 14 Декемврий 1904 год.
врий т. г. 1ъргъ за общинския бюфетъ при житната бор
са и го възлага върху М. Куновъ, отъ гр. Варна за
395. е. ч. За проверлванпе отчета на общината за
342 лева.
1903 год., назначава се комисия отъ съветниците-. Ст
Пиронковъ, Г. Паничерски и Общнн. Контрольоръ.
381. е, ч. Удобрява произведения на 19 и 20 Но396. е. ч. Да се отпусне отъ общинската каса 350
емврип т. г. чъргъ, за общинската барака .. Кьомюрджпй- I
лева,
за поддържанието на Общинските Телефони и за
ска,« при новата гора и я възлага върху Ил М Доj
презъ
идущата 1905 година,
бревъ за 120 лева.
397. с «?. Споредъ изработените поемнн условия и
382. с. ч. Допущв усиновяванието на градското дете
х
сметката
да се произведе търгъ за поправките на кал
Султана на около 1 /2~--2 год. отъ Варнен. жители: ПадъръмитЬ
въ улиците: „6 й Септемврии*, Св Клименгь",
рушъ Щеревъ и Еленка Николова.
,Малка Търговска*, „Одринска", „Насилъ Левски" пло
а
383. с. ч Да се приеме на отгледване, на общнн. щада на улица „Цариградска .
средства едногодишния синъ на Димитрина Канона, отъ
398. с ч. I) За хотелиtе* „Бдлчикъ и , Пяевенъ^
гр Снивень, а живуща въ гр. Варна V уч, Н-о 40 ули да се произведе новъ търгк.
ца „Тракийска".
1L Залога яа Иосифь Щаинколъ и на Хайка Даии384. с ч. I Понеже Ревека Фликоящаинъ отказва довичъ, да се конфискува за въ полза на Общинската
да сключи контрактъ за възложеното върху и общнн. каса и да не имъ се допуща да вземать участие въ търга.
здание хотелъ „Лдрианополъ," служаще за пубдиченъ
III) Зблога на Неджа Муетафовъ върху когото търга
докъ да й се конфискува залога.
не се възложи да му се повърне огъ Общинската каса.
II. Да се обяви новъ търгъ за същото здание, въ
399. с ч Да се отстъпи общинското праядно мес
който Р. Филканщаинъ да не се допуща.
то до дружеството „Майка а на Варнен. г Черноморски
385. с ч. Да се даде на бедните опълченци по за Юнакъ* за да си построя гъ свои собственъ салонъ н
една кола дърва, безплатенъ билетъ.
то само съ право на ползуване които тона мЬсго си остане пакъ Общинско.
386. с ч. Да се вземать нодъ наемъ мушамби тол
кова колкото съ потребни, за покриване гасъ въ двора
400. с ч. Да се направятъ по стопански начинъ
на газното влагалище, поради немане место въ склада. которитЬ и канцеларията при новата скотобойна за която
цель еседъ пристъпване на сметка да се отпусне сумата
387. с ч. Огъ 1-ий Януарвй 1905 год. забранява отъ Общинската к са.
отварянието заведения, въ града, на кьочеци.
401. с ч. Да се отстъпи подъ наемъ Общинското
388. с. ч. На-место вакантно. -за^Началникъ. на са ираздно место между съседите: учителя Маневъ, книнитарното отделение да се приведе досегашния лекарь жара .Велчевъ срещу ккщата на Иетръ Велчевъ, X. II ЬйД-ръ Аргаинковъ. Пристъпи се къмъ избиране на место чевъ IV уч. улица „Съборна44 на фирмата Татосъ МолД-ръ Аршинкова и се избра Д-ръ От. Златаровъ съ явно довакъ н C-ie за да си депозира земледелчески машини,
гласуване съ (7) седемъ гласа противъ шесть.
като плати следуемий се наемъ съгласно таблицата за
Цри гласуване на тия назначения г-нъ Кмета се тарифата.
въздържа.
402. с ч. Да се назначи комисия за проучване на
389* с ч Приема се протокола на комисията, по I въпроса по отдаване на предприемачъ, правото на съб^ипреглеждане сметката на М. Филвповъ съ общината и J ране тая берия, въ съставъ: съветниците, Д. Хаджиевъ^
заповедва на бирничеството да направи нуждного по кни Н. Боевъ, Ив. Ницовъ и Общин. Юристконсултъ Д-ръ
Стоянопъ, която същевременно да изработи и ноемнпте
гите на същото.
условия и докладва на съвета на удобрение.
390. с ч. Направените повреди въ градината , Царь
До разрешението на тоя въпресъ, експлоатиранието
Освободитель" да се възстановятъ по стопански начинъ.
на тая берия, отъ 1-ji Януарий нататъкъ, да стане отъ
391. с ч Назначава за членове на оценителната назначени Общин. чиновници, а пъкъ следуемото имъ се
комисия при Варненската Землед. Банка, Рарнен. граж възнаграждение да се требва отъ прихода който ще се
дани: Ив. Ницовъ, Д-ръ Н. Бакърджиевъ, О Демировъ прибере, а разликата обаче да се записва като редовекъ
I приходъ.
и Д. Ханджиевъ.
403. с. ч. Да се усили кредита по § II отъ онзи
392. с ч. Приема се таблицата за градските Берии,
на
„запасния
фондъ* (гл. I § XXXI), съ 200 лева, та да
даалози и такси, които ще се събератъ презъ 1905 год.
може
управлението
да извърша всичко онова което пред
следва таблицата.
стои за до края на годината.
392 с ч. За напредъ, търговски складове за дърва,
404. е. ч. Прочете се писмото на Анонимното Д но
каменни и дървени въглища за горение и строителенъ
„Ермпсъ"
отъ 14 Августъ 1904 год. зарегистровавъ
материалъ да не се позволява въ града, макаръ и въ
подъ
Н-о
12/190
съ което протестира за гдето му се
частни но общински места.
иска
такса
за
газъ
но не внесенъ въ газното влагали
Местото за складирване на дърва се определя отъ
ще
газъ.
общинския съветъ, съ такса за право на отваряме,
Съвета като взе предъ видъ, че и другъ пжтъ еж.складъ годишно, ще се събира отъ 1-й класъ 500 лева,
вета
се е заннмавалъ съ такъвъ въпросъ то съвета взеааъ
П-й класъ 250 лева и III ft класъ 100 лева, ако е на
Общинско место взема се и по 3 от. на квадратенъ метръ. акгь отъ него.

Брой 4.

Варненски Общински вестникъ

АКТЪ
Днесь, 1-н Февруарий 1905 год., долоподписаний п,
Кметъ Джендо Георгиевъ на Варненската Градска Об
щина, заедно съ членовете отъ Съвета Георги Паничерски
и Ст. Ппронковъ въ присжтствието на бирника Ан. Д. Припреновъ и на общински!! контрольоръ Петръ М. Богоевъ
произведохме ревизия върху операциите извършени отъ
бирника за вр*ме отъ 1-й Януарий до 31-й сжщий 1905
година и намерихме:
1) Че вснчкше постъпили и изразходвани суми еж
редовно записани по книгите и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправдателнпте докумети, съгласно указанията въ правилника за
чпсводствою 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,

споредъ както е показана въ касовата книга и въ моне таря, а именно:.
Въ злато
—
лева — ст.
„ сребро 191168 „ — „
,. медни —
„' 21 „
3) Че неповърнатите въ депозитъ и на хранение*
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж з а 
писани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ.
изтеклия месецъ намериха се редовни разрешения иг
разписки.
Заб.: Прилага се една равносметка.
/ п. Кметъ: Джендо Георгевъ
Ревизионна
комисия:

Членове:

Г. Паничерски
Ст. Пиронковъ

Бирникъ: А. Д. ПрипрЪновъ
[Общ, Контрольоръ : П. М. Богоевъ*

РАВНОСМЪТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничеСтво при Варненското Градско Общинско Управление,
при месечната му ревизия за м. Януарий 1905 год., произведена на 5-й Ячуарий 1905 г.
Да дава

Да зема
Сума

Кому и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева ст,

дева ст
На наличность съгласно касата
191168 21
„ депозитните суми
27905 72;
„ общинската каса за глоби, сдържани
слъ служащите за 1902 год.
55

Всичко
Гр. Варна, 1 Януарий 1904 г.

Отъ расходите за 1900, 1901 и 1902 г.
22987 71
съгласно описа
6 901
„ гербови марки
41227 36
„ нали~чость въ кагата
100000
наличность въ Bai ват i
въ наличность Друя ест ю; „Гирдапъ" 42229 1б|
„ в ъ разни авансови рашиски . . . -7427 91
„ исплатенъ патентъ за 1901 год. отъ
касата за сметка на Градското Общинско
Управление
. . . . . .
. . .
249 90
„ отъ налчность въ касата ввесени отъ
Варненската Окр. Постоянна Комисия за
Бюста на Графъ Игнатиевъ
500

219128 93

Всичко

21912893

п Кметъ: Дж. Георгиевъ
Ревизионна комисия: j Членъ на съвета Г. Паничерски
| Ст. Пиронковъ
Вирнякъ: А. Д. Припреновъ Контрольоръ: М. П. Богоевъ-

ПРИТУРКА
PA

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВВСТНИКЪ
Гр. Варна, 15 Мартъ 1904 година.
П) По несъстояване търга за касапските дюгени
Н-о Н о 7, 8, 10, 11, 12, 13 п 14 при „Валъкъ-Паз^ръ*
а така и за тия при „Ташъ-Кьопрю" подъ Н-о Н-о 1,
2 п 5, да се обяви яовъ търгъ съ намалене 20% отт*
първоначалните имъ цени.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подпцсаните наследници напокршщя
.запасенъ подполковникъ Ангелъ Ивановъ
408. с. ч Удобрява произведените на 13 и 14 Де
Енчевъ обявяваме полицата засдружавд- кември*!
т. г. търгове за общин касапски дюгени подъ
ние № 43 78, както и относящите се къмъ Н о H-Q 1, 2. 3 и 5 и ги възлага върху следуюшитЬ
нея квитанции № № 13652,14693,15963 и конкуренти:
1) Касапския л^генъ Н-о 1 се възлага върху Ц
17028. както и полицата запреосигорява- Николовъ
за 1350 лева.
ние № 4379 и квитанциите къмъ нея №
2) Касап. дюгенъ Ц-о 2 върху Коста Госцодановъ
за
800
лева
№ 14694 и 17029 за невалидни и они3) Касап. дюгенъ Н-^о 5 върху Исмаилъ Вахадовъ
"~щожени,~понеже „Балканъ* Народно Оси за 720
лева,
гурително Дружество въ София, отъ което
За касапски дюгенъ Н-о 4, по несъстояване търга,
да
се
обяви новъ.
те ех издадени ни призна и безъ тлзхъ
409. с. ч. Удобрява произведените търгове на 7 и 8
внесени отъ покойния зан. подполковникъ Декемврий
т. г. аа касапските дюгени при „ИбрямъАнгедъ Ивановъ Енчевъ, сумми.
Капусу" подъ Н-о Н-о 2,3, 4 5 и 6 и ги възлага върху
Варна 15 Мартъ 1905 год.

София Енчева.
щ щ
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изводъ

270 лева,

отъ
РЕШЕНИЕТО i l l ВАРНЕНСКИ ГРАДСКИ

ОБЩИНСКИ

ШЪП

Продължение отъ бр. 4.

405. Да се отпусне временна парична помощь отъ
бюджета за 1905 год. 100 лева на Варнен. жителъ Илия
Атанасовъ.
400 с. ч. До като предприемачите по експлоатира
не Общ* право отъ кринината Г. МагЬевъ и В. Явашчи*
евъ не си ликвидиратъ сметките съ Общината по това
право, взето отъ тЬхъ за до края на тъзи годена, да не
се освободява залога имъ.
Освобождението на залога да стане отъ Общин. Упра
вление и то, само възъ основание писменяия докладъ на
бирничеството.
407 с. ч. I) Удобрява произведения на 10 и 11 Декемрврий т. г. търгъ за касапския дюгенъ J\B 9^въ ГБ$ЛЪКЪ-ПяЗйТГК*

П гп

ргь*»-1га

тг_т_гтг

4anaf;tf

следующитЬ конкуренти,
1) Касапския дюгенъ Н-о 2 при „Дбрямъ-Капусу*
върху Я. Д. Василевъ 211 лева.
2) Касапския дюгенъ Н о 3 върху П. Стояновъ за
200 лева.
3) Касапския дюгенъ Н-о 4 върху П. Стояновъ за

^««ЧЧП

*П

4) Касапския дюгенъ Н-о 5 върху Илия Василевъ
за 270 дева
5) Касапския дюгенъ Н-о 6 върву Митю Стояновъ
за 220 лева.
За касапския дюгенъ Н-о 1, тарга не се удобрява,
предъ видъ на маломерната и нензносна цена за общи
ната отъ една страна, а отъ друга заявлението Вход
Н-о 14651/904 Юр. Илиевъ.
410. с. ч. Възъ основание мнението на Юристконсулта, поддържа решението си Н-о 365/904 тъй както
паси и заповедва на Бирничеството веднага да го из
пълни.
411. с ч. До произвеждане търговете за отдаваме
на откупчикъ Общин. Верни: „Кантарина,ц „Кринина,*
„Кръвнина,* „Интезаиъ," отъ 1 Януарий 1905 год нататъкъ експлоатирането на тия берии да стане отъ назна
чени отъ Общин. Чиновници, а пъкъ следуемото нмъ се
възнаграждение да се требва отъ прихода който ще се

