Год. XVIII.

Варна, 16 Юний 1905 г.

БроП 10.

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРИ TbYvTII ВЪ М1НЖЦЛ
Обвкновено на 10, 20 д 30 чвсла

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

Явна благодарност
J»

6i.

Варненското Черковно Настоятелство, ечта лл еш-й
дългъ да благодари на тукашшге граждани г. г Пстръ
Юшеплийски, Никола Панайотовъ и г-жа Малки Шрд.
Ателова, които подариха на Съборната Църква — пър
вите двама по «минъ полилей, на стойиостъ — по 700 л.
за 42 спеши, а Г-жа Ангелова — също единъ полилеи
за 24 гвеши на стойностъ 540 лева.
Нека делата на тин щедри пожергнователн песлужатъ за примеръ на всички д бри хрисияни и дано
В с е в и ш н и я ги възнагради многократно.
Варна, 27 Мая 1905 год.

отъ

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

И 3 В О Д

ТЬ

отъ
Г Ж В И Я П НА ВАРНЕНСКИ ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЪТЪ

П Р(Продължение
О Т О КотъОбр.Л9). Ъ
•Л? 17.

отъ 4 Априлъ 1905 година
133. с. ч. Ст браната връхнина 30 лева среп.у кв„
Н-о 621/904 год. ьърху патентъ за питиепродавство, отъ
Яманди Тодоровъ изъ гр. Варна, да се повърне отъ об
щинската кг са, отъ гл. II-ра § 4 ва 1ъзъ годишния
бюджетъ.
134. с. ч. Допуща прехвърлянето ва Обшнн. касабски дю1гви Н-о Н-о 2 и 3, ври ..Татаръ-капия" 01Ъ
Купеьъ Бмколоьъ, върху Дасю Ковстантвновъ за 341 л.
135. с ч. Произведения на 1 и 2 Априлъ т. г търгъ,
за поправка купените ва часовнгта кула, се удобрява и
възлага върху Т Панайотоьъ за 490 лева 65 ст.
136. с ч. Произведения на 1 и 2 Априлъ т. г. търгъ,
за направа на калдаръма нъ котурите при скоюбойната,
ве се удобрява, поради високата цЬна ебявява се новъ
търгь.
137. с ч. Позволява изнасянето на столове за седане предъ заведенията на питиепродавии, кафеджии,
сладкари и др.. тамъ гдето тротоарите с& широки —
cpimy установената, за това такса.

Писма, статии, пари и епчко шо е за
вестника се праща до Градс^о-Общинскот >
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума:
На иърва страница
3 сгот.
,, втора страница
2 п
„ трета п четвърта страница . . 1 п

138. с ч Да се видоизмени решението на съвЬта
отъ 26 Февруарий 1S99 гол. подь Н о 69 вь ошеьлъ
щото сумата 6245 лена, сгойносп» за ошужденил имотъ
съсояшъ отъ кянца И-о 13Л и люкнни Н-о Н-о 10G5 и
1066, въ III уч. на гр. Варна, за обшесшенна полза, да
се плати огь общинската каса на Л,гдвигь Фраинтъ,
B\tt>cio на Мадамь Ф|>аинп>.
139. с ч Назначат комисия въ сьсгавъ- п Кмета
И. Гиненъ Общин. Съветници: Д. Хаиджиевъ, А ти Еф
Шакировь, Общин Инжинеръ и Инженера на пристани
ще ю, която да изучи въпроса :и местото около фабри
ката на Ах Бсиджанъ, елвдъ което да представи могивиранъ протоколъ, възъ пенова на кпГпо безъ кторо ре
шение, постоянното npi сл'.'С'пис да направи потребното.
140. с ч Да се отстъпи на Коста Балькчиевъ,
праздкото Общинско Mecio, 01Ъ 8 кв. метра, което се
намира предъ самата врата на къщата му, cptiny сума
определена т ъ ноеледнита (ценителна комисия плюсъ
.25р/ а нрибивка, съгласно чл. 18 отъ закона за благо
устройството на населените места.
141. с ч. Допуща прехвърляне ^Теладиего- отъ Атанасъ Нестаронь, върху Варненецъ Манолъ Кокачевъ, ако
последния представи заверена отъ нотариуса, декларация,
въ смисълъ, че гарантите Негр;ь Хр Генковъ и Коста
Ранковъ се задължаватъ подь силата нд пиемннте усло
вия за телалието.
142 с. ч. Удибрява направения разходъ 4000 лева
взети отъ училищния бюджетъ за 1901 год., по § 16, и
заповедна на Бирничеството при Общината, да направи
потребното въ съответствующите книги.
143. с ч. Натоварва постоянното присятствие да
купи (7) седемъ креватчета за децата въ сиропиталището,
по стопански иачинъ сумата на които възлиза на 161 л»
144 с ч. Да не се обжалва протокола на Варнен,
Окр Сждъ, отъ 28 Мартъ т г., по ч Гражданско дело
Н-о 595/ 04 год. а разликата стъ 879 л. 75 ст. ла се
плати отъ'специалния парагрьфъ 17 отъ тьзи годишния
бюджетъ, предназначенъ за отчуждаване на вмотъ, — а
именно 437 л. 08 ст. на х Дамянъ Желевъ, и на Димитръ Патвшевъ 442 лева 67 ст., а всичко 879 л. 75 ст.
П Р О Т О К О Л Ъ
сЛ» 18.
отъ 6 Априлъ 1905 година
145. с ч. Да се възложи търга за боядисването
Общин. здание отъ вънъ и отъ вд^тре, на Варненеца Тодоръ Димитровъ пълномоишикъ на Сава Кшрннопуло,
за предложената отъ него цена 400 лева.
146. с ч. Да се даде детето Ан.онъ отъ сиропита
лището на Варненеца Боянъ Хр Ножаровъ за усиновяване.

Брои 10.

Варненски Общински ВЬетиикъ.

Cip. 2.

156 с ч I) Допуща щото Отаню Гешевъ, отъ гр.
147 с . ч I Общинските касапски дюгени при ,.Ташъ- |
Кьопрю* да се премесгитъ на праздною Об<цннс :о место, Нарн^, да складира дьрва на онова мЬсю, далеио му
което е въ края на улица „Калпянъц изходяща на улица ] подъ наемъ, огь общината, което се намира cptmy старата болница, до пазарището, обаче съ срокъ до 1-й
Девня* — задъ железарски!е дюгени.
II Да се отпуснать огь общинската каса 600 лева Юлий 1905 год., слЬдъ които да освободи мвегого.
за работници надничари по преместване дюкяниie и на
II Съ изпълнение на това решение се натоварва
права на други/съ материала, койю ще се добие отъ посюянною присъгствие.
съборените дюкяни и въ случай на нужда, още о«ъ та157. с ч. Удобрява произведения на 9 Априлъ т, г.
къвъ, да се вземе огь оня, кой го се намира въ ста
и
рата болница, полученъ отъ съборените здания на улица търгь, лл направа чошмага на удиид 6 Сеп{емврей, и го
възлага на Георги Ив. Ноевъ, отъ г. Варна, за П 9 лева.
^Сливница."
III. Направата на всичко това да стане но стопански
158 с ч 1) Издава се постановление на основание
вачинъ като се натоварва посюянното приежтетвле да
прелсшнсний
отъ Общинскин Бирнккъ Отчегь за прихо
извърши всичко вь н..й скоро време.
дите и разходите му огъ 1 Януарий 1901 год. до 31
118. с. ч. Гумата 134 лева 30 ст. за доставка на Юним 1902 година.
разни канцеларски предмети, извършени отъ доставчика
Следъ разгледване бюджета за разрешените общин.
Хр Гайганджиевъ, презъ 1904 год. да се изплати отъ приходи и разходи, презъ бкижегного управление на
-бюджета на общината за 1905 год.
1901 юд. усвърдено о.ъ Г на Минисгра на Вътрешните
ДЬла
ci, постановление Н о 1497 и следъ прочитанието
149. с ч. Приематъ се поемите условия за достав
протокола
на комисията отъ 6-и.Лприль 1905 год, нато
ката на единъ паренъ валякъ, израбоГени отъ техничес
варена
сь
проверката на отчета и изслуша мнението
кото отделение при Общинското Управление, както следва;
на
Г-на
.Кмета
и своите членове, и като се. взе предъ
следна иоемни условия.
кндъ, че всичкит k операиии съ редовни извършени се
150 с> ч. I) Приема се протокола на комисията, отъ
Постанови:
5 Април ь т. г., съ к^йго определи место за складиране
на_стро1пеленъ материалъ и то онова место, кости е на
Чл. I Приема, че операциите презъ цЬлою бюджет
Юго Я.иадъ отъ железопътната линия. мЬжлу граници^: ното Управление за 1905 год. въчлизатъ:
железопътната линия, ново прокопанин каналъ и В у р
I ио прихода редовеяъ приходъ 631146 д 08 ст.
гаскгл») шосе;
„ разходъ,
„
разходъ 509944 л. 88 ст.
II. Отъ тези мЬс»а да се дадътъ за складпрване стронСъ излшиекъ , . 121201 д 15 сг^
теленъ миериалъ, срещу установената такса, само на
ония търговци, които съ издължени наема си, отъ такива j
Чл II. ГорепомЬнатий резултатъ ще се подложи на
местя, на общината.
проверка въ Върховнаia сметна палата.
II) Заповедна се на иостоянното нрисътстние наедно
П Р О Т О К О Л Ъ
I ст» пренисъ отъ настоящето решение и нужднит* книжа
1
— да се изпратятъ въ сметката палата.
Jtf 19.
огь 8 Априлъ 1905 година.
159, с . ч . Ииава се постановление на основание
151 с ч. Сумата 6755 лева 91 сг, придобита огь
«събиране правото огь г Вачъ и за време отъ 1 Януариц
до 31 Мартъ т. г, да се прекара на ириходъ ио кни
гите на бирничес.ною.
152. с ч. Приема окончателно избирателните за
-за 1905 год. списъци, на гр В*рна, като не се позво
лява вече никакви поправки и изм1нения по техь.
1ЬЗ. с ч I) Общинския дюгенъ, въ III yq. до ста
рата пожарна команда, да се даде подъ наемъ на Сю.поманъ Саидонъ за време отъ 1 Януарнн до 81 Декемвр.
1905 год срferny 120 лева годишенъ наемъ;
II. За су.ната 180 лева, която Сюлюманъ Саидонъ
длъжи на Общината, огь наемь на горния дюгенъ, да се
вземе чапись съ срокъ за три месец* и
Ш) Ст» изпълнение на това решение се натоварва
ностоинното приветствие.
154, с ч. I) Молбата Бх. М 2870/905 год. на М.
Юрдановт, отъ гр Варна, се оставя безъ последствие.
II. Натоварва иостоянното нрисътсгвие да предпидие
на М. Юрдановъ да достави 85 техъ фенера, съ пре
дупреждение. че ако тон това не направи, стойностьта
имъ ще се поиска но надлежния редъ.

П Р О Т О К О Л Ъ
М 20.
отъ 11 Априлъ 1905 година.
155. с ч Да се приеме за отгледване на общински
среютвд дЬтето Люба, 2 мЬсечно, на Мгрия Иванова,
изъ гр. Русе а живущч въ гр Варна IV уч, № 22,
улшп „Балканска.

представения отъ общинския Бирникъ отчетъ за прихо
дите н разходите му отъ 1-ии Януарий 1.J02 год. до 31
Юли 1903 год., Kavo разгледа бюджета за разрешените
обигшеки приходи и разходи npfen* бюджетното Упргвленйе
на 1902 год, утвърденъ отъ Г на Миннстра на Вътреш
ните Двла съ постановление Н-о 1725 и следъ прочитаииею протокола на комисията огь 2 Априлъ 1905 год.
натоварена съ проверката на о.чета и изслуша мнението
на Г-на Кмета и свои.е членове и като те предъ видъ,
I че всички операции еж редовно нзвьршени.

Постанови:
Ч I. I. Приема, че операциите презъ целото бюджет
но Управление :*а 1902 год вьзлизатъ.
Л) по прихода, редотзенъ приходъ 875903 х 65 ст.
., разхода,
разходъ 688936 л. 07 ст.
я
186967 л. 18 сг.
Чл. II. Горепоменатии резудтатъ ще се подложи на
проверка на Върховната Сметна палата.
II Заповедва се на постоянното присътствие, заедно
съ преписъ отъ настоящето решение и иуждниге книжа,
— да се испратятъ въ сметната палата.
160 с ч 1) Отменява решението на съвета подъ
Н о 127 отъ 23 Мартъ т. г..
II) Определя и отстжпва мЬсго за колодрумъ
на Варненско Черномаморско Колоездачно Дружество,
онова мбето което се намира отъ лЪната страна на Евксинограаското шосе, мЬжду граници: Гръцкиte гробища
и Д-во Гроздъ (бивши общински разсадникъ), - само съ
право на ползуване н ако въ случай стане нуждно на
Общината, да ся го вземе.

Брои 10

Варненски Общински Вестпикъ

161. с ч. Заявлението на Ст. х Данаиловъ да се
остави безъ последствие, като събраната сума отъ 5 л.
02 сг да се повърне на същия, а направената отъ него
сграда на това месго да се вдигне, а ако това не на
прави той, натоварва постоянното прксътствие, по силата
на закона да сгори чова.
162. с ч. I) Позволява сеченето на долоозначените
предмети отъ Общинската гора и за паша на добитъкъ,
срешу такси, какго следва:
а) Пръти за нле.ъ, отъ предвидените въ чл. 31 отъ
закона за горите, дървени породи, единъ куб. метръ 2 лева.
б) Пръти за плегь отъ други дървени породи, единъ
куб. метръ 3 лева 20 ст.
Препиеъ отъ пренисъ

БОРОВОКО СЕЛСКО ОБЩИН

УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
М 566.
с Боровци 10 Май 1905 година.
На основание чл. 22 отъ правилника за редътъ и
условията за купувание и продавание едъръ добтъкъ,
Боровското Селско Общинско Управление, честь има да
обяви за всеобщо знание, че днесь то издаде дубликатъ
Н о 565 на жителя Аличо Асановъ отъ с Боровци, вместо
изгубений отъ него оргиналенъ билетъ обр. Н-о 2, серия
25 —1905 г. подъ Н-о 7801, за продадения отъ него коиъ
на Ст. Б. Тотановъ отъ с Чипоровци. Коньтъ £ 4 годи.шенъ, косъмъ сивъ, особни белезз нема
Въ случай че оргиналння билетъ се намерито да се
счита за не дейс!вителенъ.

III. Ловешка околия:
Гр. Лонечъ и с с Угърчипъ, Александрово, Дойренци и Какрнна, Сопотъ, Микре и Деветаки,
IV. Троянска околия;
Гр. Троянъ и е. с Ново-село, Гол. Железна, Дълбокъ-долъ н Дебнево.
V. Тетевенска околия:
гр. Тетевенъ и с с Тур Изворъ, Албанца, Брусенъ,
Леси бр*нъ, Гложени и Гол. Бресгница.
VI. Никополска околия:
Гр. Никополъ и с с Гиченъ, Лозица, Ново-село,
Тръстеник^ АсЬново, Гяуренц, БрЬсть.
Пазарите въ тия пунктове съ ежедневни. Покупкопродажбата «а пашкулите да сгава въ означените по
rape пунктове и въ определените за тази цель отъ об
щинските управления места (здания^ съ проверени кан
тари (децямали) въ присятствието на единъ общ. агентъ
и единъ полицейски стражарь
За всека продажба — покупка мерачътъ ще вписва
въ дадения му отъ общин. регистъръ имената на прода
вача и копувача, продаденото количество пашкули, це
ната, качеството, цвега пмъ и пр. Забележка: Продаж
бата на пашкулите не може да става извънъ определе
ните тържни пунктове,
Окржженъ Управитель: (йод.) Г. И в а н о в ъ.
Секретарь: (под ) И в , II а в л о в ъ.
ВФРНО:
Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: Сивд. С* Арнаудовъ»
Препиеъ отъ пренисъ.

(под) К м п ъ : Якимовъ.
(аод.) Писарь: Т Тодоровъ.

о
СО

В Ъ Р Н О:
При Верковского Околийско
Управление, Секретарь: (под) В. Наковъ.
Настоящето обявление въ препиеъ . изпращамъ
на г. г. Околийските Началници въ Княжеството и
Общинските Кметове въ околнига ми за разглася
на ние.
гр. Берковица, 19 Май 1905 година.
Околийски Началникъ: (пол.) П о п о в ъ
Секретарь: (под . В. II а к о в ь.
ВТ>Р Н 0 :
Секрегарь: Сим. С. Арнаудовъ.

Балчикъ, Добрйчъ, Куртбунаръ, Провадия

Околийски Началнику.
Обявете на населението и въ пашкулите тържища на
3 Юний т. г еж биле за килограмъ — Бела 2'66-дева,
Тутраканъ 2*60 лева, Ломъ 2'60—2*90 лева, Ловечъ
1*80—2 12 лева, Силистра 1—160 лева, Русее 2 5 0 — 3
лева, БЬла-Слзтина 2—3 лева, Рахово 2*60 — 3 лева,
Луковитъ 2 40 лева, Попово 2 лева Н о 5053.
Окръженъ Управитель: (под.) Г. И в а н о в ъ.
Саерилъ преписа Секретаря при
Варнен. Окр. Управление: чпод) Д. Ж е з а р о в ъ .
В Т> Р Н 0 :
Секретарь при Варненското Градско

Околийско Управление: Сим. С Арнаудовъ.

ИрЪнисъ.
ДАРНЕНСКО
ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЪЛ. АДМИНИСТРАТИВНО

М 4899.
2 Юнпй 1905 година.
г р. Варна.

Обявление

Окръжно.
До г. г.
Околппскпте Началници
въ Варненския окржгъ.

Плевенския Окръж нъ Управпт«ль съ заповедите
-си отъ 6-й Май и 27 Май т г подъ Н о Н-о 176 и 222
е определимъ слелующитЬ градове и еела за пазарни
центрове за продажбата на тази годишните пашкули вь
?новерения му окржгъ.
I. Плевенска околия:
Гр. ПлЬвенъ и с с Махлата, Map. Тръсгеникъ, Ни
колаево, Кименецъ и Дол. Джбникъ.
IL Луковитска околия:
Гр Луковигъ и с с Червен ь брЬгт, Сабозеиъ, Дър-

Стр. 3 .

№ 2001.
г

6х удовлетворение иска на Варненското Градско Об
щинско Управление, по издадения испълнителеиъ лясть
Н-о 5557 отъ 27 Авгус-ь 19 2 год. на II Варненски
Мировии Садъ, противъ Петко Сгойчевъ отъ гр. Варна
за 841 лева 30 ст. обявявамъ, че отъ последното дву
кратно публикувание настоящето въ едннь огъ местните
вестници и въ продължение на 3L дни съ нравонаддавание вь 24 часа 5 % ще продавам и публично: Едно
лозе находище се въ Варненските лозя въ местость^а
„С>укъ Отчаръ," отъ 3 декара при сьевдч; Никола Днмитровъ, Щ. Георгиевъ и долъ, оценено зд 100 лева.
Лхелающите да купятъ имога могатъ да преглеж
дан» книжата по продажбата и да надтаватъ всеки присътственъ день и часъ вь канцеларията ми.
Гр. Варяа, 21 Мая 1905 год.

Брой ю.

Варненски Общински Вестникъ

Отр. 4.

споредъ както е показана въ касовата книга и въ моне-

АКТЪ
Днесь, на 1 й Юнлй 1905 год., долоподписанин п.
Кметъ Джендо Георгиевъ на Варненската Градска Об
щина, заедно съ членовете отъ Съвета Георги Паничерски
и Ст. Пиронковъ въ присжтствието на бирника Ан. Д.
Припреновъ и на общнн. контрольоръ Димитръ Г. Иейчевъ произведохме ревизия върху операциите извършени
отъ бирника за време отъ 1-й Май до 31-й скщий
1905 година и намерихме;
1) Че всичките постъпили и изразходвани суми еж
редовно записани ио книгите и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между 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, покана
ни въ квитанционната книга* оказа се наличностьта верна, j

таря, а именно:
Въ злато
лева — ст.
„ сребро 206517 „ — *
,. медни —
„ 89 „
3) Че неповърнатите въ депозитъ и на храненик
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
писани въ депозитната книга, а за повърнатите пр*зъ.
изтеклия месецъ намериха се редовни разрешения и:
разписки.
Заб.: Прилага се една равносметка.

/ п. Кметъ: Джендо Георгевъ
Ревизионна
комисия:

Членове

Г. Паничерски
Ст. Пиронковъ

Бирникъ: А. Д. Припреновъ
Общ. Контрольоръ: Д. Г. Пейчевъ

РАВНОСМЪТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление,
при месечната му ревизия за м. Май 1905 год., произведена на 1-й Юний т. г.

Да лава

Да зема
Сума

Кому и за каква

На наличность въ касата
„ депозитните сумв

Всичко
Гр. Вария, 30 Л;;рилъ 1905 г.

Сума

Отъ кого и за какво

лева ст.

лева |ст.

206517;89
16946 08

01ъ расходите за U 0 0 , 1901 и 1902 г.
22728J36
съгласно описа
гербови марки
28 80'
99
налииность въ касаta
1764J36
наличность въ Банката
130000,—I
въ наличность Дружество: „Гирдапъ44 58315:21
въ разни авансови разписки .
10380,96
„ иеплатенъ патентъ за 1901 год. отъ
касата за сметка на Градското Общинско
Управление
. . .
246 28

22346397

Всичко

22346397

и Кметъ: Дж. Георгиевъ
Ревизионна комисия: j Г. Паничерски
| Ст. Пиронковъ
Бирникъ: А Д. Припреновъ Контрольоръ: Д. Г. Пейчевъ.

