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ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ В Ш Н И К Ъ
ИЗЛИЗА Т Р И НЖТП ВЪ М-ВОЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 чиста

За обявления се плаща за дума:

Цена на вестника за година е

На първа страница
3 стот.
„ втора страница
2 „
„ трета п четвърта сграница . . 1 „

2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

Явна благодарность
Иодпиеаньп изказвамъ моята и на семейството ми
•искренна благодарность къмъ Господа Докторите при
Варненската Дьржавна Болница, а особенно кьмь Г-нъ
Д-ръ Бондаревъ, който направи операция на женами и съ
своята оинтность я спаси отъ явна смърчъ. Болната
-страдаше отъ вътрешна женска болесть отъ 10 години.
Варна,

тт

m

Писма, статии, нарп п спчко що е за
вестника се праща до Градско-Общпискои
Управление въ Варна.
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И в. Т у т ) п к о в Ъе

изводъ
отъ

ва право и по рано се е аземало и защото мЬстностьт
гдето съ складовете имъ ек вънъ отъ строителната часть
на града.
Сллцо бачъ ще се взема и отъ месото, пастърмата
и отъ всекакъвъ видъ натоварепа кола.
6 с ч У добрина произведения на 30 и 31 ДекемвриО 1904 год. търгъ за общинската магазин 11-о 387,
въ I уч., учица „Цариградска1*; и я пьзлага върху Хр
Пекаревъ за 506 лева.
7 с ч. 1) Не удобрява произведените на 30 и 31
Декемврии 1904 год. Търгове за общинските бараки подъ
Н-о 2 и 5 поради не износни за общината цЬни.
2) Както за горните бараки, така ц за тия подъ
Н-о Н-о 3, 4 и 13, търга на които не състоялъ — да
се обяви новъ търгъ.
3) Съ изпълнение на това решене се натоварва по
стоянното присътствие.

1-БШЕВ11ЕТ0 НА В.РВЕПГКИ ГРАДСКИ ОГ.ЩППГКП ГЬВЕТЬ
Продължение отъ бр 5.

1905

Г\

П Р О Т О К О Л Ъ

лг 1.
отъ 4 Ямуарий 1905 година.
1. с: ч. Произведения на 20 и 21 Декемврии 1904 г.
търгъ не се угвърж!ава, понеже бараката, бивша бариера
до езлханата, е потребна нд Общчнаиа по събиране бачд,
за бариера.
2. с ч. Да се позволи на Ив Длнчевъ, отъ гр. Варна,
васлужплъ деецъ по освобождението на България да по
строи павплионъ на Балллкъ-Назаръ и то по показание
отъ т. отделение самото место, съ това само условие, че
той еамь ще търгува безь право пренаемване и че ако
се заповеда вдиганието му, нвма да има право на обезщетене.
3. с ч. 1) Илия Добревъ, да плща годпшенъ н&емъ,
.за павилиона си, на общината 150 лева.
2) Г. Геновъ : да плаща 100 лева.
3) Грпгорияди да плаща 150 лева.
4. с ч 1) Не се позволява на Никола Г. Сганковъ
и Георги Яневъ, да огварятъ „кафе шантана" въ III
участъкъ.
2) С|£що не се позволява и на Ламбергъ да държи
кафе-шантанъ, отъ 1 Юлнп нататъкъ т г.
с ч. Заявлението на II. Бакърджиевъ и други, за
иАллащанпе бачъ за внесените и пръдаване отъ складо
вете кчъ дърва, се оставя безъ последствие, защото то

8. с ч. Удобрява произведените на 28 и 29 Декем
врии 1904 год. търгове, за общинските здания, хотелите
„Лдрионополъ", ^П.тЬвенъ* и „Бадчикъ* и ш възлага
върху следующите конкуренти, както следва:
1) Хотель „Адрионополь44 се възлага върху Неджа
Мустафовъ за 2051) лева.
2) Хотель „ПлЬвенъ44 — върху Цч-Ьтко Табаковъ
за 4050 лева и
3) Хотель „Балчикъ" — върху Щайнколъ за ?Ю0О
лева. Подадените по тия търгове заявления, се оставятъ
безъ последствие.
9. с ч. Удобрява се произведените на 30 и 31 Де
кемврии 1901 год. търгове за долните общински имоти,
както счедва:
1) Касапския дюгенъ Н-о 1 при „Ташъ-Кьопрю*
— върху Иванъ Иаскалевъ, за 202 лева.
2) Касапския дюгенъ Н-о 2, ири „Ташъ Кьопрю*
— върху Ив. Наскалевч», за 152 лева.
3) Касапския дюгенъ Н-о 5 при „Тащъ-Кьопрю,
върху Исмаилъ Вахидовъ за 55 лева.
4) Касапския дюгенъ Н-о 7 при л Балъкъ-Иазаръ, а
върху Ив Иаскалевъ, за 802 лева.
5) Касапе.шя дюгенъ Н-о 8 при „Балъкъ-Назаръ, 14
— върху Иванъ Иаскалевъ, за 503 лева.
G) Касапския дюгенъ Н-о 10, при г Балъкъ-Пазаръ с
— върху ( т. Иетковъ, за 152 лева.
7) Касапския дюгенъ Н-о 11, при „Балъкъ-Назаръ*
върху Иванъ Иаскалевъ, за 102 лева.
8) Касапския дюгенъ Н о 12 при ,,Балъкъ-Пазаръ" т
върху Иванъ Иаскалевъ, за 52 лева.
9) Касапския дюгенъ Н-о 13, при „Балъкъ-Иазаръ,*
— върху Иванъ Иаскалевъ, за 52 лева.

Брой в.
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10) Касапскня дюгевъ Н-о 14 при „Балъкъ-Дазаръ",
— върху Ст. Нетковъ, за 152 лева*
11) Касапскня дюгеаъ.Н-о; 1, при „Нбрямъ-Капия"
— върху Юрданъ Илиевъ, за 400 лева,
12) Касапскня дюгенъ Н-о 4, при „Татаръ-Капвя*,
— върху Ив. Васкалевъ, 220 лева.

Като се смета, че това на коня съдържа 40 к. и.
с. дърва, а оня на магарето - 2 0 к. с метра
18 е. ч Да се взема бачъ (бариерно право) отъвсички стоки които пристигатъ съ вагони на Варненската
гара и пристанище, които се принасятъ съ кола или добитъкъ въ града или ва стифове.

П Р О Т О К О Л Ъ

ПРОТОКОЛЪ

М 2,

Н-о 4

10 Яяуарнй 1905 година.

отъ 17 Януарвй 1905. г.

10. с. ч. Пряематъ се поемните условия за бариер
19 с. ч. I Изказва недоверие спрямо общинския конното право, (бачъ), изработени отъ назначената комисия,
трольоръ
П. Богоевъ
следва лоемня условия.
II Заповедва, преписъ отъ това да се изпрати по
11. с. ч. I) Понеже Купеяъ Николовъ, Коста Госпопринадлежность
и.
днновъ, Марннъ АндрФевъ, Нетръ Васнлевъ, Ибрахимъ
III Съ изпълнение на това решение се натварва по
Вахидовъ, П. Д. Зенгвновъ, Хюсеинъ Хасановъ и Апти
Селимъ Османовъ, изъ гр. Варна, не се явили да скдю- стоянното присжтствие. При тона решение съветника Пичатъ контракть за възложените имъ. чр£зъ тьргъ, об ронковъ отсътствува.
щински дюгевя, ~ търга се уничтожава.
20 с. ч. Позволява на Иосифъ Ракстелъ, да разигра
II) .Валога имъ да се конфискува въ полза на об ва разни животни въ градската градина, като за вееш
щинската каса.
день, плаща такса, на общината, по два лева.
III) За горните имоти да се обяви и произведе новъ
търгь, въ който Купевъ Николовъ и другите да не се
21 с. ч. Да се повърнатъ тържните книжа Т~ву
допущатъ.
Управителю, съ уведомдене че по казаните заявления съве
IY) Съ изпълнение на това решение се натоварва та е взелъ решение J|£ 4, какво че се оставятъ безъ
последствие; за това да се помоли за по скорошното имъ ут
постоянното прис&тствие.
върждение или не утвърждение на търговете та следъ туй:
ще се занимая и по заявленията на Василъ Димитровъ тож£
П Р О Т О К О Л Ъ
кункурентъ за тия публични домове.

ле з.

22 с ч. Акта, съставенъ протнвъ Вълчо X Нейчевъ,,
съ
дата
12 Ян~арий т. г. по отношение вагоните Nk J&
отъ 12 Януарвй 1905 година
1543 и 3071 се обезсилва; оставя същия актъ въ вали12. с. ч Предъ видъ решението подъ Н-о 4/905 дность- сила—само за вагонъ Н о 3096, който приетизаявлението на Никола Г. Ставковъ, се остаая безъ по- гналъ безъ квитанция еждържащь 10070 к. гр. жито.
еледствие, колкото се отнася до въпроса за търгуванието
му съ спиртни питиета, той може да се снабди съ позво
лително, ако е изпълявлъ предписанията на закона въ
случая.
II ВАРНЕНСКИ СВДЕБЕНЪ ПРИСТАВЪ
Натоварва постоянното присжтствие да съобщи това
решение на Н. Г. Стзвковъ.
13. с. ч. 13а направа вентелатора по даване нуждяото осветление въ Общинската магазня Н-о 387, да се
язплатя отъ Общинската каса само сумата 91 л 16 ст
яо представените шесть разписки, вместо 135 л. 32 ст.
14. с ч. Оставатъ се безъ последствие заявленията
ма Р. Фиконщайнъ.
15. с. ч. Наддаванието за „Кривината", „ Кантар няата", „Кръвннната*, „Иитизава1* и .Телалието* да стане
за делата финансова година, обаче изплащането ва откупа
се пресмета съразмерно върху делата дадена сума, отъ
деньтъ на сключване контракта до края на годината, като
за изтеклото време до дена на сключване контракта,
лрезъ което закуповача не е експлоатиралъ предприя
тието, се Dpi спадне съразмерната часть, отъ делата откупна цена.
1G. е. ч. Да се повърне на Дешпина Парушева не
правилно (втори п*ть) събраната сума 11 лева 60 ст. за
падареко право, отъ Общинската каса по бюджета за
1905 голина.
17 е- ч. Да се вздаватъ квитанции за изнасяне съ
конь, муле или магаре, клонвща огь сухи или сурови
дърва, изъ Общинското сечище, като се взема за еднвъ
зоваръ на кяшь во 40 ст. а на магаре — по 20 ст.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЛГ 1462
За удовлетворение иска на Варненското Градско
Общинско Управление по издадения ислълнителенъ листь
М 2052 отъ 27 Май 1897 год. ва Ш Варненски Мир.
Сждъ, противъ Ахилея Георгиевъ отъ гр Варна за 520
лева обявявамъ, че отъ последнето двукратно публикувавие настоящето въ месгний вестникъ и въ продълже
ние на 31 дня съ правонаддававие въ 24 часа 5% ще»
продавамъ публично:
Единъ дюгенъ, находящъ се въ гр. Варна V участъкъ, прилепевъ до кжщата •№ 213, прн сжсЬди: кжщатя
№ 213, на длъжника, двора ва сжщвй Щерю Гарибовъи отъ две страни улица: „Миладиновска и Асевовай, построевъ ва кюше, върху 43 кв. метра и 80 ст, съ дворъ*
отъ 74 кв. метра и 20 ст., съ местни керемиди.
Първоначалната оценка 500 дева.
Желающите да купятъ имота могатъ да преглеждатъкввжата по продажбата и да наддавааъ всеки ирисътственъ девь я часъ въ канцеларията ми.
Варва 21 Мартъ 1905 год.
1—2

Н Сядебенъ Пряставъ: Ле.

МОЛАОЬЪ»
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сер. М 91/901 г. издадснъ презъ 1904 г. 5 Ноемврвй
ва Тодоръ Николовъ отъ е. Върбешница Вратчтнско, за
Окол. У п р а в л е н и е
До г. г. Окол. Началници покупка на единъ биволъ на 10 год. вранъ косъмъ в
особени белези нема, съглаено чл. 21 отъ същия правил№ 1303.
въ Княжеството и общ. кменвкъ, издаденъ дубликатъ съ вчерашна дата подъ Л2 474*
Мартъ 10-й 1905 г.
тове въ Габровска околия. Ако оргивала се укаже негде да се счита за невалиден!**
Габрово.
Кметъ: (под.) С. Госцодиновъ
На основание чл. 22 отъ правилника за реда и усло
вията за купувание и продавание едъръ добитъкъ. имамъ
Писарь: (под.) Д. Георгиевъ.
чес^ь да съобща на горните длъжностни лица че на 1-й
Сверилъ преписа Секретаря при
того е издадено дубликатъ съ изходящъ Н о 209 отъ
Берков. Окол. Управлевие: (под) В. Наковъ.
Етрската селска община околията ми отъ интязапскня
билетъ Н-о 1131 серия 39/1902 г. съ дата 17/VIII/903 г.
ВЪРНО:
вздадевъ отъ закуаувача на интизапа въ с Етръ същата
община на ж. отъ с. Нова-Махла също огъ околията ми
Се->ретарь при Варненскою Градско
Никола Станевъ за единъ конь на 9 год, косьмъ черъ
Околийско Управление: Сим. С. Арнаудовъ
н безъ никакви особени белези понеже оригинала такъвъ
билъ изгубенъ отъ притежателя му, тоже негде да се
счита за не валиденъ.
СТ ЗАГОРСКО ГРАД ОВЩИН УИРАВЛЕПИЕ
за Окол. Началникъ: (п.) Хр., Татарлиевъ.
ГАБРОВСКО

Окръжно

за Секретарь: (a.J П. Колевъ

ОБЯВЛЕНИЕ

В Ъ РНО:

Н-о 2157.

Секретарь нри Варненското Градско
Околийско Управление: Сипя. С. Арнаудовъ

ДАУТЛИЙСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

гр. Ст. Загора. 4 Мартъ 1205 година.
Съгласно чл. 22 отъ Правилника за редътъ и услоквнята за купувание и продавание едъръ добитъкъ, Ст.
Загорското Град Общин. Управление, като обяви, че на
Петръ Митевъ отъ г. Ст Загора е издаденъ дубликатъ
Н о 2087 отъ 2 Мартъ 1905 год. на кочани интизапска
билетъ Н-о 39659 оаъ 29 Явуарий 1904 год., преду
преждава надлежните власти, че ако оргинала се окаже
негде да се счита оничтоженъ.

-JB 480.

п. Кметъ: (п.) Д. П. Господиновъ
Даутлвйското Общинско Управление, има чссть да
Сверилъ преписа Секретаря при
обяви, че подъ надзора на Ходжамарското Км. Намест
ничество се намиратъ следующит£ безпратежателни „юва" Старо-Загорското Окол. Управление: (п.) П Карагьозовъ,.
добитъци а именно:
ВЪРНО:
1) Единъ волъ на 10 год; косъмъ сивъ, рога чивга
Секретарь при Варненското Градско
2) Единъ волъ на 11 год. косъмъ сивъ рога чивга.
Ако ступаните имъ въ срокъ 41 денъ отъ днесъ,
Окол Управление: Сим. С. Арнаудовъпосле не се укажатъ, то ще се продадътъ за въ полза
нт Бургазката Окр. Каса.
с. Даутлнй, 5 Мартъ 1905 г.
АКЪ МЕХМЕДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
Кметъ: (под.) Т. Керметчиевъ.
ОБЯВЛЕНИЕ
Писарь: (под) Д. Мнзкановъ.
СвЪрндъ преписа Секретаря на Авхиалското
№ 165
Околийско Управление (под.) Наяайоговъ*
с. Акъ Мехмедъ, 17 Мартъ 1905 г.
ВЪРНО:
А. Мехмедската общ. управление, съгласно чл. 22
Секретарь при Варненското Градско
отъ
праведника
за реда и условията за купуване и про
Околийско Управление: Сит. С. Арнаудовъ
даване на едъръ добитъкъ, обявява за знание, че съгл.
чл. 21 отъ същия правилникъ, днесъ се издаде на жи
теля отъ с. А. Мехмедъ, Бекиръ Бекпровъ, дубликатъ Н о
164 отъ билетя Н-о 36537, издаденъ му отъ също
ВЪРШЕЧСКО СЕХ ОБЩ УПРАВЛЕНИЕ
то управление на 8/IV 1904 г. отъ кочана серия 23—
1901 г. за една крава, 8 год косъмъ сивъ, особени бе
ОБЯВЛЕНИЕ
лези нема, вследствие на което, ако оргинала се укаже
некаде да се счита за невалиденъ. Обш. кметь: (под,) А.>
Н-о 485.
Алиосмановъ, Секретарь: (под.) Чорбаджиевъ. Сверилъ
преписа секретарь при Е. Джумайското Окол. Управле
с Вършецъ 4-й Мартъ 1905 година.
ние: (под.^ Д Ив. Суловъ.
На основание чл. 22 отъ правилника за р*да и ус
Верно
ловията за купувание и продавание едъръ добитъкъ,
Секретарь при Варненското Гр, Окл Управление:
Вършечското Сел. Общин. Управление, има честь да обя
Сим. С Арнаудовъ
ви за знание, че вместо изгубения бидеть подъ № 10700
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сиоредъ както е показана въ касовата книга и въ монетаря, а именно:
Въ злато
—
лева — с т „ сребро 180669
45
медни —

АКТЪ

Днесь, на 1-ii Априлъ 1905 год, долоподписаний п.
Еметъ Джендо Георгиенъ на Варненската Градска Об
щина, заедно съ членовете отъ Съвета Георги Паничерски
и Д. С Ханджиевъ въ присжтствието на бирника Ан. д .
3) Че неиовърнатигЬ въ депозитъ и на хранение
Припреновъ и на общинскии контрольоръ Петръ М. Бо- суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
гоевъ произведохме ревизия върху операциите извършени писани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ
отъ бирника за време огъ 1-й Мартъ до 31-8 сжщин изтеклия месецъ намериха се редовни разрешения и
1905 година и намерихме:
разписки.
1) Че всичките постъпили и изразходвани суми еж
Заб.: Прилага се една равносметка.
редовно згпксени по книппе и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправда*
/ и. Кметъ: Джендо Георгевъ
телните докумети,-съгласно указанията въ правилника за
I Г. Паничерски
ц
четолодсгвото и деловодството на градските общински
Ревизионна
членове.| д ш и т р ъ Q Ханджиевъ
управления;
комисия:
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, спо
Бирникъ: А. Д. Припреновъ
редъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
Общ. Контрольоръ: П. М. Богоевъ
ли въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна,

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление,
при месечната му ревизия за м. Мартъ 1905 год., произведена на'1-ii Априлъ 1905 г.

Да зема

Да дава
Сума

Кому и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева ст

лева ст.
На валичность съгласно касата
180669,17;
„ депозитите суми
30975|11
„ общинската каса за глоби, одържани
отъ служащигЬ за 1902 год.
55

Всичко
Гр. Варна, 1 Анрнлъ 1905 г.

'21169984

Огь расходите за 1900, 1901 и 1902 г.<
22983,11
съгласно описа
„ гербови марки
62,401
„ нали^ность въ Kacaia
3083559,
наличность въ Банката
IOOOOOJ въ
налнчность
Дружеско:
„Гирдапъ"
49876 69!
п
въ
разни
авансови
разписки
.
7687 15'
v
„' исплатенъ пагентъ за 1901 год. огъ
касата за сметка на Градското Общинско
Управление
. .
249 90

Всичко

!211699,84j

п Кметъ: Дж. Георгиевъ
Ревизионна комисия: | Г. Паничерски
I Д. С. Ханджиевъ
Ьнрнпкъ: А. Д. Припреновъ Контрол ьоръ: М. П. Боговвъ

