ГОД. А у 111.

Варна, 23 Жарть JT~Uo г.
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ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВВСТНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРИ ПЖТИ ВЪ МЪОЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 числа

Писма, статпп. пари п спчко що е за
вестника се праща до Градско-Обшднскот<>
Управление въ Варна.

Цена на вестника за година е

За обявления се плаща за дума:

2 лева.

На първа страппца . . . . . .
3 стог„ втора страница
2 „
„ трета и четвърта страница . . 1 „

Отделенъ брой 5 ст.

4) Касапския дюгенъ Н-о 4 при Съборната Църква»
Штш*т%вшт%т>мт^тввшттш— върху
Петръ Василевъ за 800 лена.
5)
Касапския
Н-о 5 при Съборната Църква
Поканватъ се за после- * — върху Ибрахамъдюгенъ
т
Ахмедовъ за 750 лева
6) Касапския дюгенъ П-о 6 при Съборната Църква.
1р денъ пъть, почитаемите або- (t — върху
Иетръ Василенъ за 700 лева.
7)
Касапския
дюгенъ 11-о 7 при Съборната Цьрква
Ц нати на Варненски Общин. g — върху II. Д. Зенгшювъ
за 1200 лева.
8)
Касапския
дюгенъ
Н о 3 при „Тзшъ-Кьопрю*
j Вестникъ да внесатъ або- | — върху Аптиселимъ Османовъ
за 181 лепъ.
9) Касапския дюгенъ Н-о 4 при „Таигь-Кьопрю*
2 намента си.
— върху Хюсеинъ Хасановъ за 105 лева и

*w

Si

Oil) ОБЩПП. УПРАВЛЕНИЕ, g

10 Общинската барака въ двора на газното влага
лище, подъ Н-о 1, — върху Хр. Пекаревъ, за 132 лева415. с ч Да се направи дюшемето въ Стаята на»
агентите, по домакински начинъ
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ОТЪ

РЪШЕВИЯТА НА ВАШЕНСКИ ГРАДСКИ (.БЩИПГКИ СЖВъТЪ.
(Продължение отъ притурката).

412. с ч. I) Удобрява направеното отъ поетбянното
ирисътствие щото осветлението улиците на гр. Варна
да стане отъ сегашния предприемачъ Мивко Юрдановъ,
който е далъ пиеменво съглашение и то по сегашните
поемни условия; за отъ 1 Явуарип до 1 февруарий 1905
год.: пр!зъ което време ще се произведе ноьъ търгъ.
II) Отъ 1 Януарий 1905 год. града да се осветлява
1ъкмо съ 1000 фенера т. е. намаленето на осветленето
съ 80 фенера, което стана по силата на решението
Н-о 347/904 год, да се възтанови, както гласи и писмото
Н-о 9981 отъ 21 Ноемврвй т. г. на Г-на Варн. Окр.
Управитель при утвърждаването на горньото решение.
Протоколъ Н-о 58 отъ 21 Декемврип 1904 год.
413. с ч. Не удобрява произведения на 20 и 21 того
търгъ, да се обяви новъ въ непродължително време.
414. с. ч. Удобрява произведените търгове на 15,
16, 17, 18, 20 и 21 того за общин. касапски дюгени при
съборната църква подъ Н-о Н-о 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7,
при „Ташъ-Кьопри" подъ, Н-о Н-о 3 и 4 и за Общин
ската барака въ двора на газното влагалище подъ Н-о 1
и ги възлага върху следующите конкуренти за време
отъ 1 Яьуарвй до 31 Декемврьй 1905 год.
1) Касапския дюгенъ при съборната църква, подъ
Н-о 1 — върху Коста Господиновъ за 1801 лева.
2) Касапския дюгенъ Н-о 2, при Съборната Църква
— върху К. Николовъ за 940 лева.
3 Касапския дюгенъ Н-о 8, при Съборната Църква
— върху М. Андреевъ, за 910 лева.

416. с ч. Доцуша Неджа Мустафовъ, да взема учас
тие въ търга на 28 и 29, того за публичните домове,
допущатъ се също Мадамъ Хайка, Щайнколъ, Р, Финколщайнъ, безъ право обаче на претенция за залога имъ»
(Решение Н о Н-о 384 и 398/904 год.
417. с ч. Избира за лица въ комисията, следующи
те Варненски граждани: Д-ръ Н. Бакърджиевъ, К. Божковъ, Киро Меразчневъ, Кара Иванъ Нетровъ и Кр*
Мирски, които ще влезатъ въ състава на комисията,,
определена да разгледа окончателно жалбите и заявле
нията срещу първите списъци на еждебни заседателш
за 1905 година.
418. с ч Незаконороденото дете отъ 18 годишната
девица Димитра, именуемо Гана, да се вземе за отгледване на общин. средства.
419. с ч. Да се даде детето Димитра на запасния
офицеръ Майоръ Кръстю Ивановъ, живущъ въ гр. Варна,
за усиновение.
420. с ч. Да се плаща и за напредъ по 25 сг
на килограмъ ва заразено и уничтожено месо и то само
на тия които държать Общински дюгени, а на ония копта
държатъ частни дюгени, да не се плаща.
421. с ч. Да се повърне отъ Общинската каса на
Зоя Ставрева, отъ гр. Варна, неправилно (втори пъть)
събраната сума 7 л 20 ст. за бекчи хакж. \
422. с ч. Остава безъ последствие заявлението на
М. Филиповъ, като неоснователно:
-123. с ч. Постоянното приежтетвие да събере све
дения за миналото на Стою Гено Калаузъ, следъ което
да се сезира съвета и вземе нуждното решение.
424. а ч Да се изискатъ отъ училищното настоя
телство „Руждие" владедческите актове за местото, учуждено отъ Общин. Управление състояще отъ 178 12 кв. м.,
стойвостьта на което се иска, и следъ проверяване тия
актове, да се сезира на ново съвета съ въпроса за из
плащане стойностъта на местото

425. с ч. До обявяването произвеждането и утвърж
дението търговете за отдаването въ прекупъ Общия.
берии отъ: „Бачъ : а „Кантарина,* „Кривина" и др. Об
щинското Управление само да експлоатира временно т*зи
Обшин доходи, начиная отъ 1 Януарий 190/') год., като
за това бждать назначени сдедующето число временни
служащ», а именно:

Преппсъ.

АНХИАЛСКО
Окряшно.

о к о л и й с к о УПРАВЛЕНИЕ
М 965
Февруарпп 24 1905 год.
с Анхиало.

До г. г. Околч Началници
въ княжеството я общпнекпте
кметове въ околията.

У жители на с Ианпцоно. околията ми, Гсорго Ярусафовъ се е заловила една фалшива неголевова монета
Но бача.
за която е направено и нужтното следствие Очисаниего на
фалшивата монега е следующ^то: малко е по дебела отъ
1) Единъ контрольоръ съ 120 месечна заплата.
същинската.
така схщо е малко по лека огь същинската,
2) Двама бариерчици на пристанището съ по 80 л.
направено е отъ олово, реже се лесно сь ножъ, цвЪтъгъ
згЬсечно.
и е енвъ а не както у сьщаискага бЪло блЬскавь, носи
3} Осемъ души бариерчици по 50 лева, месечна дата 1,8 > год., на другата и сграня около герба ся назаплата.
печатани грубо след}югцит4 думи „Съединението прави
салата
България; около връсгь е обла и нема отпе
По панта рината.
чатани думите „Боже пази България," какго у същин
Трима кантарджни съ по 70 лева месечна заплата. ската и подписът ь на фабриката съвсемъ не личи Това
като съобщавамъ на горните длъжностни лица, първите
По ъринината.
моля, а на последните предлагамь, да ра.шоредягъ за
Трима души служащи съ по 70 лева мФсечна за разгласиванието изъ между населението огь поверените
плата и едииь кош рольоръ надъ техь съ 100 лева темъ райони, щото това последното да се нрЬдпазва отъ
зхесечна заплата.
подобни фзлшиви монети, така с&що да се следи за залавянието на фалшивикатори.
По интизинлк
0*сол. Началникъ: (под) В. Ношзовъ.
Двама служащи съ по 70 лева «месечна заплата.
Секретарь: (под.) А. Кдбовъ.
По привикната.
Секретарь при Варненското
Град Окол. Управление: Сим. <1. Арнаудовъ.

Епшъ кантарджня съ 60 лова месечно и единъ кон
трольоръ при салханата съ 80 лева месечно.
426. с ч Вьнроса но определене места за флбрпчни
заведения като преждевремененъ се изоставя до момента
на привършване работите въ пристанището.
427. с. ч Опълномошава постоячото присътствие да
произвежда нрезъ ]905 юд, разходи по стопански начинъ
до 300 лева за всеки оиеленъ случай по сгМующигь
параграфи, по бюджета ич елицата година, както следва.
I) Глава първа: по § VI, § VII, • § VIП, § XXI,
| XXV, § XXXII, £ ХХХШ, g XXXV, § XXXVI.
II) Глава втора- # III, £ IV.
Ш) По училищен?» бкмяупъ § Vill, ^ IX, § XI,
-§ XIII, § ХГУ, § XV и § XVIII.

3iiiJii{:Ti;rcrim in

Окржжно.

ФШШШИТВ

Ненспоро Управлепяе
Бюро за сегъщеничеснитгъ пенсии

№ 88.

До г. г.
Окряжтть

Управители

9-й Фенруарпп 1905 год,
гр София.

Съгласно нублнкувлнай въ Държавенъ Весгникъ 01ъ
5 Февруари!! т. гол., брой 21 -й, законъ за изменение за
кона по измененгя чл. 9 отъ закона за пенсиите и вре
менните иомошн на свещеницигЬ, бюрото за свещенническнгЬ" пенсии се прехвърля отъ управлението на пен
сиите ври поверено!о ми Министерство? подъ ведомството
на Св. Синодъ на Българската Църква.
Но иоводъ на тонд предлагам ь на г. г. Оарлчжните
Окрашно
Управители, да наиртвягъ потребното отъ своя страна
раяпореж1ание до подведомствените си Ояотииски На
Балчик», Добрнчъ, Провадия,* Куртбупаръ
чалници и общински управления, а гЬ.ш последните да
обявягь на иптересующите се, що го за нааредъ да се
Ono.i. Пача.шипу
отнасяш* направо до Св, Синодъ, но всичка въпроси отно
Гоегтодинъ Минногрд на НлггрЬшните Работи ми съ сително zeibuicjtmCHecnartub пенсии.
общава, че ималъ сведения, че разни агенти на параходни
Мйнистръ: (йод.) Л. Наяковъ.
компании тръгнали да молнгъ работници, селяни зч из
пращане въ Америка. Единъ отъ техъ бил*» сърбинъ
Главенъ Секретарь: (под) Хр. М. Пончевъ.
Богомилъ Ичичъ, кои го ималъ да изпраща отъ София 52
дущи дошли за тая цель въ СОФИЯ отъ Бела. Наномню- и Началникъ на Пенсиои. Управ.: (под.) Хр. Щърбаковъ.
вамъ Ни минало п> шините ми надписи подъ №. AJ1 3036
В е р н о:
и 379 4 Прелупркте-.е населението да не се доверява на
Секретарь при Вдрн. Олр. Управление: Ив. Павловъ.
разни спекуланти и експлотаторп и да става жертва на
подобни измами, защото горчииоще се разкайва. JS 1180
Изпраща се въ преписъ до г. г. Околийските
Началници и Градско Общинските Кметове, за зна
За Окр, Управитсль: (и) Павловъ
ние и съобщаване съдържанието му на иптересую
'3
щите се.
Сверилъ преписа Секретаря: (и.) Д,кезаровъ
Ве р н о
Секретарь при Вари. Град. Околийско Управление:
Сим С. Арнаудовъ

р.

Варна, 17 Февруарнй 1905 год.
Окръженъ Управитель: Г. Ивановъ.
Секретарь: Ив. Павловъ.

Окржжно

АНХИАЛСКО
Управление

Si 632.
Февруариа 4-й 1905 г.
А н х и а л о.
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Подь надзора на Бараклийското сел. общ управле
ние, околията ми, се намира едпнъ конь съ белези: 10
гол; ръсть среденъ и косъмъ червенъ; които конь е заловенъ съ фалшивъ интизански билеть въ Баракппскип
жигелъ Георги Кирпзиевъ. Въпросния бпдеть е отнетъ отъ
притежателя му и е направено нуждното следствие по не
го, отъ коего се установява, че тсоньтъ незаконно се сту
нанствува отъ Кяризиевъ
Това като съобщавамъ на горните длъжностни лица
първите моля а не последните -предлагамъ да разпоре
дя-ъ за издирванието на истинския му притежателъ и въ
случай се укаже негде да отиде и си го прибере въ срокъ
отъ днесь до 41 день отъ казаното общинско управление
чато вземе съ себеси и нуждните документи, за доказвание собственностьта си.
за Окол. Началникъ: (п.) не се чете
за Секретарь

^аод) Н. Кабобъ.
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JW 1364.

До г. г.
Полиц. Пристави
Кметство.

18 Февруарпй 1905 год.
гр. Варна.

<
и

Мамеренъ е, въ землището на с Ккпсче, Добрнчска
Околия, единъ умрелъ отъ студъ человекъ презъ послед
ната зима, иътуюшъ не известно отъ гдЬ и за где съ
неизвестно име, а магарето еъ което пътувалъ живо.
Предлага Ни се г не пристане дх ировЬрите за по
добно лице въ района на поверекиа Ни удастъкт, и следъ
като се и.ии|•• дл, ми с е ' я н н за името, презимето, заня
тието, сом. нпоч) му положение, възрасп.га и пр Ре
зултата и в.» двата случая явете.
Г])пд. Пг-чалннкь
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Секретар!,: ( и м

('. Арнаудовт»,

ВАРНЕНСКИ
Р А й о Н Е И Ъ ИНСПЕКТОРЪ
но

До 1. г.

Ойщинсктюь

Кметови въ Варненския •-/сзьиь-

№ 226.
2.8 Февруарпй 1У05 год.
гр. Варна.

дмлчески РаиопЪш

ВЪДОМОСТЬ
За числото на исклании

добигькъ въ Парненската

Гр. Общ. скотобойна

исклаии презъ це1ата I904 гзд.

C3
£ ""! =3'
o
Чл. 8 отъ закона за разработване на мерите осво- j! \I >g,
-2
^
ь»
s
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b
бождава люцерновите ливади отъ всекакви даждпя в ъ
i
, o ^» Г23
Л
i—i
«_j
<j
rО
'
1£
^>
продължение на 12 години, затова поканвамъ г. г. Общин
ските Кметове да поканятъ земледелцнте въ общините
li:535 7349'«O290 11989 G168 1292 332 305G.
7U
си, които пригЪжаватъ люцерновн ливади, да подадътъ
!
!
i
заявления да Минисгерсгвого на Търговията и ЗемлЪделпето (бюро за разработване мерите), съ които да изкатъ
гр. Варна, 1-ii Посмврин 1 9 J 4 r.
освобождаването xiau пмъ ливади отъ данъците съ които
с ъ обложени.
за Варненскпй Град. Ветерппаренъ ЛЬкарь: II. Бпчевъ.
S-H

1

P^

J=H

* —

за Ннспекторъ: А. С

Овчаровъ.

1 — е

4

-I

споредъ както е показана въ касовата книга и въ моне-

АКТЪ

таря, а именно:
Въ злато
—
лева — ст.
„ сребро 170752 „ — „
„ медни —
„ 17 „
3) Че неиовърнатите въ депозитъ и на храненик
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж з а 
писани въ депозитната книга, а за повърнатите пр*зъ.
изтеклия месецъ намериха се редовни разрешения ш
разписки.
Заб.: Прилага се една равносметка.

Днесь, иа 2-й Мартъ 1905 год., додоподписаний п.
Кметъ Джендо Георгиевъ на Варненската Градска Общниа, заедно съ членовете отъ Съвета Георги Паничерски
и Д. С Ханджиевъ въ присжтствието на бирника Ан. Д. Принреновъ и на общинскни контрольоръ Петръ М. Богоевъ
произведохме ревизия върху операциите извършени отъ
бирника за вр*ме отъ 1-й Февруарнй до 28-и сжщип
1905 година и намерихме :
1) Че всичките постъпили и изразходвани суми еж
редовно записани по кнвгше и тия последнит*, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправдателните докумети. съгласно указанията въ правилника за
четоводстиото 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 яалпчностьта верна,

и. Кметъ: Джендо Георгевъ
Ревизионна
комисия:

Членове

Г. Паничерски
Димитръ С. Ханджиевъ -

Биреакъ: А. Д. Припреновъ

Общ. Контрольоръ: П. М. Богоевъ-

РАВНОСМЪТЕА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление,
при месечната му ревизия за м. Февуарий 1905 год., произведена на 2-й Мартъ 1905 г.

Да дава

Да зема
Сума

Кому и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева' ст.

лева

На наличность съгласно касата
170752 17
„ депозитите суми
28373 l b
„ общинската каса за глоби сдържани
оаъ служащите за IS 02 год,
55|

ст

01ъ расходите за 1900, 1901 и 1902 г.
2298771
съгласно описа
143601
„ гербови марки
„ наличность въ касата
22585141
100000
наличность въ Банката
45372 48
въ
наличность
Дружество;
„Гирдапъ"
п
„ въ разни авансови разписки .
7841 15
„ испла1енъ патентъ за 1901 год. отъ
касата за сметка на Градското Общинско
Управление
249 90

5 00:

Всичко
Гр. Варна, 2 Мартъ 1905 г.

199180 28

Всичко

119918028

п Кметъ: Дж. Георгиевъ
Ревизионна комисия: I Членъ на съвета Г. Паничерски

, Д. С. Ханджиевъ
Вирникъ: А. Д. Припреновъ Контрольоръ: М. П. Богоевъ>

