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ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ В Ш Н И К Ъ
ИЗЛИЗА ТРИ ПЖТИ ВЪ МФОЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 числа

Инсма, етатпн, нари u сичко що е за
вестника се праща до Градеко-Обищиското
Управление въ Варна*

За обявления се плаща за дума:

Цена на вестника за година е

На първа страници

2 лева.

"

Отделенъ брой 5 ст.

3 стот.
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Явна благодарность.

За касапския дюгенъ Н-о 4 при „Ташъ-Кьопрю,"
да се произведе нокъ търгъ, понеже назначения, такъвъ
на 14 того несъстоялъ по неявяване ил конкуренти.

Варненското Градско Общинско Управ
ление исказва своята благодарность на
Г-нъ М. Икономова, управителъ на тру
пата „Съвремененъ театъръ/*- тъй също
и на членовете отъ същата трупа, които
имаха добрината да дадътъ за i ъ полза
на бедните Варненски граждани, послучай светлите Христови праздници
106 лева 90 ст. прпходъ отъ даденото
на 10 того представление въ града.

25. с ч Удобрява произведените на 14 и 15 януарий т. г. търгове за кривината - каншрината, кръв
ната ннтизапа и за осветлението п ги възлага върху слЬдующите конкуренти.
1) Търгътъ по осветлението
върху М. Коначовъ,
отъ гр. Варна, по 23 лова 80 ст. годишно на фенеръ.
2) Търга по Кантарината и Кринината върху М.
Филипова», отъ гр. Варна, за 4D1GI л ва, и
3) Търга за кръвннната и интизаиа — върху Ипанъ
Паскалевъ, за 96978 лена.

Варна, 13 Априлъ 1905 год.

извод
отъ
П Ж В Н Е Т О НА BtPOEHCKII ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТЬ
Продължение отъ бр 6.

26 с ч. Приема таблицата, за сечене горивъ матерпалъ отъ общинската гора, срещу такса за всеки ку
бически метръ по единъ левъ.
27. с ч. На Абида и А ли Чаушъ, изъ гр. Варна,
да се отпуснатъ по 15 лева месечно, начиная отъ 1
януарий т. г отъ § на тазъ годишния бюджетъ,
28. с ч. Да се поправи разваления водопроводъ
между новия каналъ по стопански начинъ, а сдедуемата
за това сума да се изплаш отъ съотнетсгнующия параграфъ по бюджета за Тоя година.
П Р О Т О К О Л Ъ
М 5.

23. с ч. Понеже предназначеното пространство Общ.
Гора е вечъ изсечена, че подобни колове — дървета —
не се намиратъ въ гората, то Дирекцията 'на Девическата
Гимназия „Мария Луизаи да се отнесе до Държавния
Лесничеи.
24. с ч. Удобрява произведените на 13 и 14 того
търгове за . общинските касапски дюгени и ги възлага
върху сдедующвте конкуренти, а именно:
1) Касапски дюгенъ Н-о 1, при Съборната църкваьърху Ст. Петковъ, за 302 лева.
2) Касапски люгенъ Но 2, при съборната църква
— върху Ив Паскалевъ за 252 лева.
3) Касапски дюгенъ Н-о В — при съборната църква
— върху Ст. Петковъ, за 202 лева,
4) Касапски дюгенъ Н-о 4 при съборната църква
— върху Ст. Петковъ, за 102 лева.
5) Касапски дю£енъ Н-о 5, при съборната църква
— върху Ив. Паскалевъ, за 103 лева.
6) Касапски дюгенъ Н-о 6, при съборната църква
върху й в Паскалевъ, за 102 лева.
7) Касапски дюгенъ Н-о 7, при съборната църква
— върху Ив. Паскалевъ, за 202 дева.
8) Касапски дюгенъ Н о 3, при яТашъ-Кьопрюа —
-ърху Ив. Паскалевъ, за 42 дева.

отъ 19 Януарии 1905 година.
29. с ч. Приема протокола, отъ 5 Апгус.ь 1904 г.
на комисията по проверяване сметките на Братия М.
Анкови и заповедна на постоянното нриежгстпие преписъ
отт> несо да вржчи на Братия Ликови,
1»0. с ч, Приема протокола на комисията за достав
ката на каманите отъ Никола Г. Станковъ, а на техни
ческото отделение се заповедва да приготви смЬгка за
техъ и сл*дъ което да се плати стойностьта на каманите
отъ Общинската каса.
31. с ч. I) Не позволява на Ат. Г. Сжрмаджиевъ
и др. да продаватъ илюстровани карти въ градътъ.
II) Дава на същите, единъ месечень срокъ отъ
днесъ за доизпродаване картичките, които сега иматъ ва
разположение.
III) Ако и следъ този срокъ, горпитЬ лица продължаватъ да се занимаватъ съ същата професия, натоварва
постоянното прпежтетвие да направо потребното въ случая.
32. с. ч. Оставя безъ последствие заявлението на
Ив. Паскалевъ.
33 с ч. 1) 1Ь •в протокола на кемисията сь дата
9-й Ноемврий 1904 год.

4) Вь първата година огъ склюшанего на заема а
П)Лреписъ огь него да се изпрати на г. Д. Анковъ и
угвърдяване
конгракга, на разположение на общината ще
III) Натоварва се инженера, при Общ. Управление,
се
турягъ
2
милиона лева и въ всЬка поелЬхуюда го
възъ основаняЬ самия протоколъ, да състави окончател
дина
по
il)
единъ
милиоаъ;
ната ситуация.
5) Сумата отъ два милиона лева, съ която общината
34. с ч. Да се плати на Кочо Тодоровъ, отъ гр. ще разполага въ първата година огъ союшане заема,
Варна, 75 лева отъ Общян, каса, за наемъ на собсгвен- ще се употреби за, слЬдующего:
ната му салхана.
а) Щ*< се конвеагяра заема на общината при Бьлгареката
Народна Банка отъ 240000 лева златни;
35. с ч. Да се язсекъть огь Общан гора още (100)
сто декара дърва за общинска нужда, и то по сго6) Щз се изплати дългътъ на на Общината при
пански начпнъ, както п преяасялаего ийъ.
Д-во „Гирдапь", огъ 215000 лева златни, и
в) Щз се пзилати висящяя дьлгъ на ОЗщчната къмъ
36. с ч. Оставя безь последствие заявлението на
частни
кредитори 361,328 лева 0*4 сгот.
Анна Смилова.
Изплащаяиего на креансиге на частните кредитори,
тъй както тая на „Гирдаиъ", се извършва на осгавание
П Р О Т О К О Л Ъ
решение на'Общчн. ОъвЬтъ, надлежчо утвърдено, съ което
№ в.
кредиторите изгеглягъ вземгнияга ся направо огъ Бъл
гарската Народна Банка.
отъ 21 Януарий 1905 година.
Остатъка, които щз се получи отъ горяигЬ*2 милиона
лева
слЬдъ коявзнгираяего и нзатащЧязго на казачяя:
37. с. ч. Прочете се доклада отъ Г нъ Кмета, отно
вясящъ
дьлгъ ще се употреби за докарване на водата
сително командировката му, съгласно решението Н-о 278,
отъ
„Харама-дере,*
както и за урегулнрваяе на неотъ 16 Августъ 1904 год., да води преговори съ чужде
кои
улици.
странните и мЬстпп банки, за соютване на единъ шесгъ
милионенъ заемъ.
G) Останалите 4 милиона лева, ще се уяотребягъ
Съвета като изслуша, взема акгь отъ горния докладъ. изкнотагедяо за урегулярваяае, канализиране и навяларане на градъть.
7) Ишлаищяето на работите по регулацията, кана
ПРОТОКОЛЪ
лизацията и неватацаяга на градътъ както я по доста
Н-о 7
вяне вода и отчуждаването на нздважнкигЬ ИУГОГЯ, —
ще се извършва направо отъ Българската Народна Банка,
отъ 22 Януарий 1905. г.
възъ основание решение на съвета и ситуациаг
Сьвета делигира г. кизга Д-рь А. Пюзкютлаввь а
38 с ч. Да се повърне на Фругиа Из. Янева, отъ
членовегЬ
г. г. Гана ЧЬлаковь, Тона Нзгрозь, да ходаОбщинската Каса, 2 лева и 20 сг. неправилно събрана
тайегвуватъ
предъ г Мияисгра на В-кгрешншгЬ Работя
(вторпй пжть) за падарско право.
Изилащанието на тая сума да стане по бюджета и гдето се укаже нужда, за да сз получи въ най-сворсь
врйме разрешение по зааонодателенъ редъ за сключване
за 1905 година.
HI заема, предиегь на които е насгоящзго рЬшзняе.
39. с ч. Прочетоха се предписанията Н о Н-о 468
41. с ч. Докладваха се предписанията Н-о Н-о 387
и 469 отъ 20 януарий т. година на Г-яр, Влрн 0.сръженъ Управитель «•-.• които съобщава, че решението на и 630, отъ 20 и 24 януарий т. год. HI .Г-на Варненска
съвета подъ Н-о 093/904 год. яе се утвърждава, по Одржжеяь Управитель, съ коаго съобщгва че поемайте
условия за бача, се утвьрзетавать огь Г-нь Манасгра на
отношение събирание такси отъ складовете на дърва.
Утвърдява таксата (03) стотинки на кв метръ за ВжгрЬшнате Рабогя съ предписание Н-о 215, отъ 17
того, обаче не изцело, а съ изиеяение: „въ чл. 5, забе
складовете.
лежка
думате „или на егифове" требало да се изхвърСъвета взема актъ отъ . доклада на горните пред
лятъ
защото
тая мЬстносгь бяла вънъ отъ сгроигеляата
писания на Г-на Окр. Управитель.
часгь на граща, та коляга коаго огявала тамь не подле
40 с ч. Въ допълнение на решението Н о 37 отъ жали на облагане съ бачъ.
21 януарий т. г. относително сключванието на 6 милион
Сжзега взема актъ огъ горния докладъ.
ния заемъ за общината, се реши: 1) Варненската Град.
Община да сключи при Българската Народна Банка
П Р О Т О К О Л Ъ
едянъ заемъ отъ 6 милиона лева сребро ефективъ (al pari)
съ 7 % годишна лихва, съ срокъ за изплащане 40 години.
М 8.
2) Варнен. Градска Община дава на Българскаса
отъ 7 Февруарий 1905 година.
Народна Банка, срещу тоя заемъ въ залогъ:
а) Недвижимите си имоти, изброени въ тукъ при
42. с ч. Удо5ря*1 прзаззздвяия на 28 и 29 Ятуложената ведомсть отъ стойность 4,831,800 лева;
арап т, г. търгъ за общлнехого здание хогель „Балчакъ,а
б) Срящу изплащането лихвите и погашенията въ слулеащз за публячваь домь и го възлага вьрху Васялъ
долупредвпдения редъ дава залогъ пряходятЬ отъ инти- Д-шятровъ, за 4210 лева, за врЬмз огь дзаьть на склютзапа и кръвнинага, отъ кринпната и кангарняата» оть ванае коагракгъ до 31 Дзкзмзраи: воюшгелао 1905 год.
общинските налози, които заместватъ данъка окгроа, огъ
Подаденото отъ Иосафь Щаянколь заявление Вх.
добавъчните стотинки върху патентите и др. (чл. 86 п.
Но
1265/905 год. се оставя безъ.последствие.
13 отъ закона за градските общини), доходиг* оть които
възлизатъ споредъ бюджета, на Общината за тая година
43. с ч. I Удобрява произведените на 26 и 27 яну
на 501,000 лева.
арий т. г , търгове за общинските касапска дюгени, а
3) Назначението на прихода отъ горния заемъ е имено подъ Н-о 8 при съборнааа дърква, Н о 2 на улица
следующето; о) конвертиране и изплащане на сгариге, „Мяладиновска" и при „татаръ-капу" подъ П-о Н-о 1,
висящите дългове на Общината; б) докарване вода въ 2, 3 и 5-и ги възлага вьрху етедующлге коллурзягя:
градътъ за иняне; в) канализиране, инвалфане и регу
1^ Касапскяя дюгенъ при Сьборяага Църква, подъ
лиране на градътъ;
Н-о 8 върху Хр. Иекаревъ, за 107 лева 10 сг.

2) Касапски Дюгеаъ Н о 2, на улица „Мнладиновска"
ззърху Ив. Наскалевъ, за 102 лева.
8) Касапски Дюгенъ Н-о 2 при „Татаръ-капу" _
върху К. Николовъ за 161 левъ.
4) Касапски Дюгенъ Н-о 1 при „Тагаръ-капу" —
върху Петко Генчевъ, за 122 лева 10 ст.
5) Касапски дюгенъ Н-о 3 при „Татаръ-каоу* —
върху К. Николовъ, за 180 левъ.
6) Касапски дкгенъ Н-о 5 при „Татаръ-капу" —
върху Мустафа Ахмедовъ, за 251 левъ.
II) За касапскил дюгенъ Н-о 1, въ V уч., на улица
^Миладиновска" да се произведе яовъ търгь съ първо
начална цена 320 лева.
44. с ч. Да се приклюти пардндата на Пандоли Д
-Зенгановъ, въ окладната книга на общината съ събра
ните отъ Общчнского Управление 215 л. (по оияса 185
дева и по квятанцяатЬ — 30 лева)

окржжн. на Министерството на Вътрешните работи, отъ
8 Май 1898 год.
51. с. ч. Заявлението на Иосифъ Щайнколъ, се ос
тавя безъ послЬдствие.
52. с ч. Предъвидъ рЬшеннето Н-о 1/905 година
искането на Н. Г. Станковъ, се осгавя безъ последствие,
понеже въпроса е разрешенъ.
53. с ч. Да се отпусне отъ Общин. каса 30 лева
номощъ на Стоянка Янева, отъ г. Варна IV уч. Н-о 1031.
54. с ч. Допуща повръщанието на неправилно съб
рано (два пжти) ираво-бекчиъка и разрешава открива
нето на кредитъ за тая цель въ размеръ на 50 лева,
отъ бюдясега за 1905 год.

И ВАРНЕНСКИ ОЛъДЕБВНЪ ПРИСТАВЪ

45. с ч. Удобрява направения разходъ отъ 25 лв.
:20 сг. дадена въ помощъ на Д-ръ Хрнстофоръ А. Ооориаовъ осъ общчя. каса и заповядва на бяряячесгвото
да се прекара на разходъ по книгите.
46. с ч Удобрява произведения на 24 и 25 яяуарий т. г. търгъ за отдаване HI закуаовачь, сбора огь
Общян. берия огъ Теглалие и го .възлага върху Аганась
Несгеровъ за 5788 л. 80 сг.
47. с ч, Приема за отглЪдваие на Общ1нскя сред
ства дЬгего на Варненски ж*гель А. Тохорозь, иязнуемо
Дчмнгръ, родено на 2 Сеигемвряй 1901 год.
48 с ч I) НазначенагЬ сь заювЬдь Н-о 310/904 г.
Аг. Аганасовъ, конгрольорь по бача и Накола И Громовъ, баряерчякъ, да получавагь надянщ огь 1 яауарай
т. г. смЬгнато огь сумата иьрзяя 120 лзва, а вгоряя
SO лева месечно.
II) Допълнително назначените двама баряерчяця да
получаватъ месечна .заплата по 50 лева, огь пряходягЪ
на бариерната берия.
III) За тая цЬль натоварва-постоянното лрясжгсгвле
.да направя потребното пр^дь 05 цш. барзнззатвз.
49. с ч Дава съгласието ся за првхвърляие наема
на Градско Общинско здание — публичзяъ домь „Шевень в отъ Цветко Табаковъ върху Хайка Давндовичъ
во само на следните условия, които предв1рнгеляо да се
изпълнятъ огъ казаните лица; ЦчЬтко Табаковъ да из
плати напълно наема на казаното здание 4050 дева съг
ласно дадената огъ с«щ1я цЬяа на търга; 2» Хайо Давидовичъ, ако е чужда подданаица да даде една огъ нея
подписана и отъ респективното консулство заверена дек
ларация, че въ случаи на сиоръ по това прЬдариягяе тя
ще се сжди въ мйсгниге съдилища безъ консулска зашята; 3) Скщиа Хайка Д^нядовнчъ да представя на
Общинското Управление една огъ нея подаясана и заве
рена декларация, въ смясьлъ, че тя като пряемателка,
задължава се къмь общината по поемняге условия на
тьргътъ възложенъ върху Цвегко Табаковъ и че вече
взема подъ иаемъ и въ ползуване огь последния публичвия домъ „Шевенъ."'*

П Р О Т О К О Л Ъ
№ 9.
отъ 11 Февруарпи 1905 година.
50. с ч. Назначава се комисия въ съсгавъ: X. Бекиръ, Г. Нанпчерски, Д, Ханджневъ, и Общян. Дьрж.
Контрольоръ, която комисия да изработи правилника и,
таблицата за събиране берия по сметьга чл. 86 и. 15 и

ОБЯВЛЕНИЕ
J\S 1467.
За удовтегворзяяе изка на Варненското Градско
Общянско Уяравлекяе по изхадеаяя пспьлнягелеяъ ласгь
Н-о 20 i2 огь 27 >Ьй 1897 год. на II Варлз;п^л Мяр*
Сът/ь, прогявь Ахятея Георгяевь огъ гр Варна за 520
лева обявязамь, чз огъ последнего двулратяо публакуваняе нассожцзго вь мЬзгаай вЬзгяякъ и въ продълже
ние на 31 дя! съ црзвкптдавачяз въ 21 часа 5 % ще
продавамь пубтнчяо:
Е^шь дкк*еяь, яахздгщь се вь гр. Варла V учаотькъ, ирятЬяеяъ до к&щга Н о 213, прн ежсЬдя: къщата
Н о 213, на дтъжика, дюра на скцтЗ: Щ\ою Гдрчбовь
и огътгзЬ сгр^тя ут. ща: „\Luiimoaoi* и АсЬяоза", поегроень на кюпз, вьрху 4 3 кз. мзгра и 80 сг, сь двзръ
огь 74 кз. мзгр* а 20 сг., съ мЬсгяя изрежда.
iIbpj3.iaiai.UTa оцвяка 503 лева.
КяаюцтгЬ да куяягь имота могать да преглеждагъ
пил лига, по продажбата и да наддавагъ всЬяа присътсгвзнь дзяь и часъ вь канцелар*яга мя
Варна, 21 Маргъ 1905 год.
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II Съдебенъ Пряставъ: Ив. Молловъ.

ВАРНЕНСКО

Градско Околийско
Управление
№ 3687.
22-й Априлъ 1905 год.
гр. Варна.

Окржжно
До г. г.
Полицейски Пристави

Господине Пристане,
Вь Mine Дяушгровъ изь с Xaiiupb Е1яд«з, Добрачела оло.шя, с& заюззяа кра^з.ш 10 оздт, бз.}_зи съ
разни бЬтвш и на гьрза сд имагь ззтзп бон сь S аслега.
Pa.m)i)4v^e :зг i n u p ^ ^ ' ^ n^ nywmwjn
имч кзйго
да са*явч, сь нуя;|аигЬ дохумеятя, нь улравтеяяего на
Добричский Оломисая Началнякъ, за да os гя получи;
и до кметството за разгласяване.
Град. Начтчпаъ: Из. А. ГЛихаялозъ.
Сзкрзгдрь: Ci.m. С. Арчаудззв.

№ЩЯ6£ЯГГ7Щ1\пеки ~ -ь-Бигадк ь

Окржжно

Градско Околийско
Управление

До г. г>

Jtf. 3575.
21-й Апрьлъ, 1905 година

Полиц.

Пристави.

гр. Варна,

Господине Пристане,
Въ малолетнии Илия Колевъ Батановъ отъ градъ
Шумеьъ, се залови една фалшива 5 левова монета, която
отъ истинските се различава въ това че е грубо изра
ботена и направена отъ пиринчъ смесенъ съ другъ металъ. Лпкътъ на Н Д. Височество, надписътъ около същий „Фердигандъ I Квязъ Български4- и цифрата 5 лева
едвамъ личать и околовръсть нема думите „Боже Пази
България."
Горньото като Ви съобщавамъ предлагамъ Би да
разпоредите да се следи за откривание на фаллшвикатора, нзпраша се на кметството за знание и разглаеявание на населението за предиазванве отъ подобни фал
шиви монети.
Граа Пачалнвкъ: Ив. йихаиловъ.

ностъ на единъ биволъ 8 год. ръсть среденъ и сакаресть г
което свидетелство е заменено съ дубликатъ Н о 209 отъ:
28 мартъ 1905 год.
2) Жителя отъ с Ганосъ — Турция, Илия Московъ
е изгубвлъ интпзапския си билелетъ Н-о 73375 отъ 24
Септемврий 1901 год. серия Н-о — издаденъ му отъ
СрЪмското общии. управления, околията ми, за правособственность на едвнъ ковь 4 год., косъмъ черь, ръсть
средевъ, опашка и грива дълги и който билеть е замененъ отъ ежщото управление съ дубликатъ Н-о 207 отъ
24 мартъ н. г .
Скол. Началникъ: (под.) Д. Марковъ,
Секретарь; (йод) Д. КючюковъВ В РНО:
Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: Сим. С Арнаудовъ.

CO
1 V-CTi ^ g j 0 9
*BH 4

Н

ИН1ГОХП£ТЗ(1В80^1
j

Секретарь: Сит. С. Арнаудовъ.

ПНГОХП8К(1«С*
ПЯОНОХГГ

D

№

4696.

7-й Аирулъ

1905 год.

г. /?. Търново,

До tcvHKumib правителстеенни учргьждения и лица въ
г. В. Търново и ecu Град.' и
Окол. Началници въ Княжес
твото, Софийския Градбиачалникъ и общински кметове- въ
Търновска околия»

На 4 срйшу 5 ТОГО презъ нощьга отъ неизвестни
лица е запалена архивата на Нараненото селско общин
ско управление, околията ми, вследствие на което еж
изгорели почти всички книжа, преписки и д р , находящи
се въ нея, между които имало и много неизпълнени
Това като съобшанамъ на всички правителствения
учреждегия въ гр В. Търново, и гр. окел. Началници
С(ф|.г1С1.1я градонач^лиивъ и г. г. кметовете, вървите
умолявамъ, а на г. г. кметовете предлагамъ, ако има
вр*пяскп да чакатъ отговоръ, да изпратятъ преписи отъ
тЬхъ направо на Саранския общин. кметъ, за да бж-.
датъ изпълнени на вр*ме
Г г. Окол. Началници се умоляватъ да съобщатъ
това на всички правптелственни учреждения н лица въ
поверените нмъ околни.
за Окол. Нач* •. къ: (под.) Давидовъ.
и. Секретарь: (под.) Н. Илиевъ.
БЪРНО:
Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: Сим. С. Арнаудовъ.

К. АГАШКО
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
№ 3130.

2-й Априлъ 1'J05 ЮД.
Н. Агачг.
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До г. г. Околийскитть
Яачалш(цп въ Кпяжрстеотпо
Софийския Градоначалпикъ.

Съобщавамъ на г. г. околийските началници, за над
лежно отъ страната къмъ разпореждаме, следующето:
1) Жителя отъ с Оджакьой ». и ята ми, Халилъ
Солаковъ е нзгубилъ интизапското си свидетелство по^ъ
Б-о 71522 серия Н-о 23 — 1899 г. за правособствеи-
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