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Година XXI.

барйа, 8 Февруарий 1908 г.

Бр. 1 и 2

•JfHf-S~9f>

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИКЪ
Пари, писма и всичко ва вестника. да
с*з праща до Градско-Общиаското
Управление въ Варна.

ИЗДАЗЯ три пъти въ месеца,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа.
ДЪнатн иа ве?тника е, винаги пр
платно, ва година само I лв 20

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 ст.
„ «тора страница
2 „
„ третя и чвтвърта
2 щ

Ложе да с ; предплаща и С'*мо з,
месеци.

Едцчъ брой 5 алотункм.

Ejitnn брои о стотинки.

По случай сгодаването Нс\ Н. Ц. В. Кня
за за принцева Елеонора Рейсъ Кьострицъ
господинъ кмета на гр. Варна, отправи нозд
ра штелни телеграми до сгодевигЬ, въ отговоръ
в а които получи следните депеши:
I.
Кмету,-

Варна.

Моята сърдечна благохарность на
«ското население за любезните привети.
Виена.

rpai-

Князътъ.

II.
София—Двореца
Нейно Височосгво КРЯГИНЯ Елеонора Реисъ
Кьострицъ.
Вьстьтата за згодяването на Ваше Висо
чесгво за Негово Царско Височество любимвя
ни князъ зарадва премного менъ и Варнен
ските граждани. Като тьлкуватель на чувства
та на Варненцв щастливъ се считамъ да под
неса Вамъ искренните п здра -левия u честитявання. На Варгевцч и поите живейте. —
№ 15170.
Кметъ: Д-ръ А. Пюсккмиевъ»

.II
Д-ръ

Пюскюлиевъ,

кметъ.—Варна.

Нейно Височество Княгиня Елеонора
^благодари Вамъ и на гражданите за поднесе
н и т е й поздравления.

София.

Добровичъ

Отправените
4)тъ господина Кмета телеграми еж
следните:
L
София—Двореца
Негово Царскъ Височество Български Князъ.
Приятната весть за згодаването на Ваше
Царско Височесгво за Нейно Височесгво Кня
гиня Елеонора Реисъ Кьострацъ произведе го~дЪмъ въсторгъ г и неописуема радостъ между
Варненските граждани. Като тьлкуватель на
чувствата на Варнеяци щастливъ се считамъ
да поднеса на Ваше Царско Васочество тех
н и т е и моите искрен ни поздравления и чесгитгявання.— № 15169.
Кметъ: Д-ръ А* ПгОСКЮЛИвВЪ.

На 18 Януарнй по случай именния день
на Негово Ц. Височесгво Престолонаследника
г-нъ кмета на гр. Варна, отпзави поздравителй# телеграми до* Негово Ц. Височество Кня
за и до престолонаследника, отъ които въ от
говор* получи следните Височайши депеши:
I.
Огъ, Негово Ц Височество Княза
Варна—Д»ръ Пюслюлдевь, градски кмеп.
Трогнать отъ Вашите благопожелвння ва
Престолонаследника, б<агодара сърдечно Вамъ
и на гражданите за варните чувства*
София, а I 9 0 * г.
Князътъ.
П.
Отъ Негово Ц. Височесгво Престолонаследника
Варна
Д-ръ Пюскюлиевъ градски кметъ.
Сърдечната ми благодарност* Вамъ и на
гражданите за добрите благопожелания.
София 21 Януарнй 1908 г.

Берисъ Търновски.
«

изпратените отъ господина кмета телеграми
сгеднитЬ:

Стр. 2

Варненски Обида

Вестнив-ь

Брой 1 и 2.

зона sa 1907 [908 гйд. отъ общинската гора.
527 Да се отпусне ва Варнен. Окраж. Иажинеръ за 5 — 6 дзи общинския яареаъ валякь
безъ никаква такса: еам'> материяла нужденъ за
подържене на ва!яка ще бъде за сметка на инжинерзтвото.
52*. РазрЬши да се огкуии за ебщиаеьото
управление пвтущата машина, доставена отъ
фирмата Мицовъ 0 ке Натант, гл 500 лв.
529. Удобри търга произведен* на 22 X т.
г. за доставката на мо ци, масло, памуьъ, варь
u конопъ уждни за водопроводните TpitjH, п го
вьзложи върху конкурента Ст. Нетровъ^ който
е далъ най-износни за общината ц^ви.
530. (^оймстьта на зградата, находяща се
въ I уч. Л2 447, отчуждена отъ общината, дз
се нзтати отъ общинската к.са на наслЬдвнН.
ци!е
на Киряко Диямандиевъ, наместо на МаСьфия — Двореца
наксия Ахчи Кврякова, както ^е постановено еь
Негово Царско ВисочествбПрЬстолонаеледвика
решение на еьвЬта № 4 3 . V 07 год.
Князъ Бориса Търновски.
J
о Л . Прие и удобри поемайте условия за от
По случай ровения день на Ваше.Цф- i даване на пр!дприемачъ доставката на ячмикъ и
ско Височество шастливъ се(, считаде, за гдето I яриа за Общинските коне за времето отъ 1; Г
мгнъ се па-иа чеаьга да.аоднеса иредъ cix- I iW# г. до 1 ; VII с&щата година.
питЬ на Ваше Цярско Виеоч-Ство моитЬ в I
29 Окталнрий.
ва Ьариенскме граждани * ьернонаданичесви
чусгра и блаюиожелании^
532. Удобри произведения на 23JX т. г. търгь
Варна, 18 I 1908 г
за продажбата на материяла отъ „Цитадела", и за
Кметч: Д ръ ,А- Пюснюлиевъ.
почисвавето на иестото му, и го възложи вьрху конкурента Ил. Шотоьъ за ъО 1 лева.
.535. Остави 6*зъ иоследствие молбата на
Шйе.п. ,Г. Терзиевь, съ която последния иска
Й З В О Д Ъ
да му се «.тиусгнатъ тъ общинския рае^дникъ
ОТЪ
Н)0и св.-щии др!вчета.
РМ1ШШТА НА ВАРНЕН. ГРАД.-ОБЩ. СЪШЪ. \ 5^6. Да се разреши на Мехмедъ Бекгашовъ
^?1т.\глжение on бр. 20—1901 г)
\ отъ Вдрна, срЬщу ус авовената гакса, да пустне на паша въ мЬстностьта , Пейнерджикъ*' ов523. Разр1нш да се взематъ отъ запазения i цепъ си на брой 150 глави.
фондъ 1010 лв. и се отнесатъ къмъ глГ I § 22
538. Удобри наеманието на 24 кола за пре
и. 6 на тая юд. бюджетъ.
| насяне на дърьа 3 4 народник училища, отъ се
525. За вземане обезш чеиие поискъгь срещу j чището „Кчралезъ* изсечено за ьуждитЬ наобАвр. U. Гсроаъ а поръчителите му, да се га- : щииата и училищата, съ по 6 лв. прев зна цена
рантира съ ведвижимъ общински имоть, въ раз- за вола. .Нуждна.а за това сума да со изплати
Mi ръ на 4100 лева., вместо да се внесатъ въ I на право ниеюшите каруцари огъ общинска
банката пари, както е казано въ решехве на ! та каса.
съвета № 471 ( 907 г. понеже тая сума* н*ма !
539. Удобри да се попра и улицата.Драгоотъ де да се в ;еме. Упълномощава кмета г въ j мааъ^ още презъ тая есень, до като времето
Д-ръ А. ПюсЕюлвевъ да подпише, отъ нмнто на | благоприятствува, за което да се обяви търъ
1бшивата, всички книжа по гаранцията.по спешност ь.
540. On предприемача Ал Ненвовъ, при
22 Октомврий.
.изплащане на възнаграждението му sa изваде
ните и складирани камани, о ъ газноти вла526 Удобри наирав^нйгЪ от£ лесвйчея уве галище, на основани^ ва протокола на коми
личение аа цените на дървения трвлъ в стро- ! сията, натоварена да приеме тия камани, да
Етелент натериалъ, вайто ще се с!че прЪзъ се-! се направи отбнвь 15%.

I.
|
София—Дврреца
Негово Царссо Височество „Фердивавдъ 1и
Кшъ Български.
По случай рождения день ва Негово Д .
Височество престолонаследника Княвъ Вориса
Търновски, щастливъ се считамъ да поднеса
лредъ стжоше на Ваше Царско Височество
мои^е и на Варненските граждани вернопода-*
нвчеекигЬ чувства и бльгепожельния, за Ваше
то дтлгод^нствие и славно дарувание на ди
настията Ви.
Барва, 18 I 1908
|
Киетъ: Д-ръ А Пюскюлиевъ. |

Брои 1 и 2 .

Варненска Общински В$стяикь

5 4 1 . Възложи на . комисията, назначена сь
решение на съвета Д- 420/1*07 г. да оцеви
и водениците при селата Русляръ и Аджемлеръ, които поради Tjea, че имъ се отнемате
водите ще подлежатъ на отч:ждаване. Въ със
тава на комвсияъа се назначава н съвЬпика
т. Аб. Еф. Дервишовъ.
542. Оггави безъ последствие молбата на
Дружеството , Решителвость\ съ която иска
м£ло пра фабриката на дружеството.
543. Разреши да се изплати отъ о5щвнската каса на стопанитЬ.яа имотите. к>ито се
отчуждавате за урегулиране на улиците: „Кня
жеска* и »6-й Септемврийс сгойностьта на
отчуждените имъ имоти, как.о следва: I) На
•Янко Касапъ Георгиевъ, за отчуждената му за
ул. >Ъ-и Септемврпй* кхща — 10,2751 лева.
2) На Кчряки Константинова, за отчуждава
ната й за схщата улица сграда - 2 - ' 1 0 лв.
3) На Илпязарь Тахмисияяъ, за отчуждената
му за схщата улица сграда — 751*20 лев*.
4) На Георги Т . Яауси за отчуждената му ьа
сжщага улица сграда — Z480 50 лева. 5) На
Балаши Сотирова и E i . Вангелова за отчуж
дената имъ сгриа, за урегулиране на схщата
улица, — 30U9 0 J лева. 6) На Тажура Озаеесова за отчужхената й, за схщата улица, сгра
да — о 348*57 лв. 7) На Венетия и Петръ
Рахневи за отчуждената имъ сграда, за схща
та улица — 2522*32 лева. 8) На Мелвонъ
Тахмиси*нъ за осчуждената му, за схщата ули
ца, къща — 8237"2о лв. 9) На Гарабедъ Гарабедевъ за отчуждената му, за схщата улици,
сграда— к019'.50 Ю) На Бедрось Киркоровь за
отчуждената му, за схщата улица, сграде —
3021*74 лева И ) На Аница Софронова за
отчуждената й кхща, за уреголирането на сх
щата улица — 1064-25 л«ва. )2) На Геор
ги Каранфиювъ за отчуждената му, за схщата
улица, сграда — 4 2 2 0 лева. 13) На Фоти
Гунаропуло за отчуждената му, за схщата улн
ца, сграда — 3876 лева. 14) На Петрь К.
Долапчиевъ за отчуждената му за улица »Кня
жеска", сграда — 4 7 2 4 лева. 15) На Мел- \
конъ Гарабедовъ Чолакпянъ за отчуждената му
за схщата улица, сграда — 15<93*23 лв. 16)
На Теохари Авлавидовъ, за отчуждената му,
за схдата улица, сграда — 1361#5£> лв. 17)
На Георги Панайчловъ, за отчуждената му, за
схщата улица, сграда—102*95 лева. 18) На
Братя Паскови, за отчуждената имь за схщата
улица, сграда—17,975.90 лева. 19) НаГюлю
Марукянъ за отчуждената X за схщата улица,
страда — 14,398-97 лв., 2 0 ) - Н а Асапертъ
Месроповъ за отчуждената му, за схщата ули
ца, сграда — 5832.07 лева.
|

Стр. 3.

5 4 4 Да се предвидятъ въ бюджета за 1908
год., за изплащане следнигв неоспорими дългозе на обшивата, съ и безъ изпълнителни
листове,а именне
7. Безъ изпълнителни

листове,

1. Дългьть къмъ Кочо Тодоровъ, за оничтоженото отъобцинага месо, по акт ве № №
106, 121 и 127/905 год;, всичко 57*30 лв.
2) На Аблакимъ х. Гафзровъва *ничтоженото
му месо отъ общината, по актове JS № 18
и 40/905 г., всичко 79 80 л. 2) На Ампарцунь Атамянъ за схщото, по актове JS М 5 ,
70, 112, 137, 140, 146, <50, 163, 166 и
98/905 г., всичко 368*70 лева. На хазната
ЗА данъци, по извЬстие отъ бирничеството Xt 316,
всичко 108*75 лева. 5) На Георги Констан
ти зовъ, за озичтоженото му отъ оть община
та месо, по акть № Ъ6/^05 г. 70"75 лв. 6)
На наследниците на Никола Ють Ормански,
за отчужденото имъ огъ общината МБСТО, за
улиците: „Преславска* и „Васил ь Левски*,
отъ 480*55 кв. метра, всичко 10,740* / 5 лв.
7) На Авадисъ и Маркаръ Аеазови за отчуж
деното нмъ мбето въ III уч. на ул. „Дунавска*,
отъ 134*50 кв. м. всичко 134-50 левз. 8) На
Д рь ЯБОВЬ Н. Кушевъ, за огчужденост мЬста
отъ 58*32 кв. м. находящо се въ III уч. на
улица »Гургулятас, всичко 881"42 лв. У) Н а
Сотира и Лефгеръ Василеви, зд отчужденото
место, въ I уч. на ул. „Северна", отъ 36*25
кв. м. всичко 235*65 лева. 10) На Васядъ Н.
Павшиносъ за отчуждената у, кхща въ IL уч.
на ул. „Сливница- — 509*45 лева. 11) На
Панайотъ Мистакидисъ, като пов&реникь на
Смарайда, Леонардо Сембрико, за отчуждено
то мвсто въ I уч. на ул. „Фггдинандъ 1-ий*
огь 25*50 кв. м., всичко 229-50 лева. 12) На
Демиръ Михалевъ за отчужденото му мйсто въ
II уч, на ул. „АспарухтЛ отъ 37*10 кв. м.,
всичко 417*35 лева. 13) На Димигръ С. Ханджаевъ за отчужденото му место, въ II уч. на
ул. „Родина", отъ 13*35 кв. метра, всичко
33*37 лева. 14) На Фани Стефанова за от
чужденото й место вь II уч. ьа ул. .27-ий
Юлий*, отъ Ю кв. м., всичко 2 2 0 л. 15) На
Мехмедъ Бскирввъ, за отчужденото му м е л о
въ III уч. на ул. „Васалъ Левски" и ,Коз
лодуй* отъ 312 кв. м. всичко 580*75 лева.
16) На Тодоръ Герчевъ, за отчужденото му
мЬсто отъ дворъ, въ III уч. на ул. „Плевен
ска", отъ 19*30 кв. м. всичко 28*95 лв. 17)
На Никола Таптаклх, за повръщане остатъка
отъ депозита му, за едно общинско мЪсто»
всичко 653*17 лева.

Стр. 4.

Варненсви Общински ВЬстяикъ

Брой ' F 2.

| мйнение въ плана и 3) Заявлението на Милк>
Ифандиевъ като неоснователно остави безъ
1) На Георги Желевъ за взпиталъ, лихви, последствие.
садебни разписки в др. всичко, 413*11 лева.
2) На Ив. Георгиевъ за сащото — 4007*66
По Кварталъ XL 31.
лева. 3) На Мурадъ х, Саркизовъ за сащото
— 105002 лв. 4) На Тодоръ Парашкевовъ I Заявлението на Стояаъ х. Нейчевъ уважа а
за съдебни разноски 19*90 лева. 5) На Ще- постанови да му се вземе само Г50 кв. метра
рю Белчевъ за лихви 118*76 лв. G) На Сем- като се тегли права линия до границата му.
хула Презенги за капитадъ и лихви 2031*73
лева.
|
По кварталъ J№ 49.
545. Разреша да се изплатятъ, отъ общин
ската каса, сумите, предвидени ва тая цЗгдь.въ I Постанови парцела Л? 9 да остане градско
редовния бюджегь на общината за 1907 год., место, а парцелъ -Ys 7 да се даде на Хриспмекакто следва:
Задеянъ, като се уголеми. Заявл1Нието на' Тр.
1) На Петко Ив. Бакърджиевъ за отчуждено Стояновъ уважи и постанови да се раздели
м4сте — 2342-34 лв. 2) На Аница Щерева старата улица на дь-fe равни части между пар
за сащото — 261*97 д. 3) На Филипъ Хрис- целъ № 5 и № :л
товъ за сащото — 4*>3'50 лв. 4) На Ив. А.
Мвхаиловъ sa сащото — 620.1*48 лв. 5) На
По кварталъ № 167.
Торси Д . Пападоиова и Калуда К. Авгериниди за сащото — 861*60 лв. 6) На Парушъ
1) Заявлението на Зиаг>а&(а Леондиева ос
Сарайдаровъ за сащото — 355050 лв. 7) На тави безъ последствие като неоснователно 2)
Добри Стой&овъ ва сащото 3240 лева. 8) На По пащела на болницата въ тоя кварталъ piРиза Еф. Милязимъ Халиловъ за сащото - - пш да. си остане парцелацията така, както е122*85 лева. 9) На дружеството Друдъ" за въ плана.
гащото — .899*25 лева. 10) На Салимъ х.
548. Прие й удсбри парцелацията на квар
Ахмедовь за сащото — 1649*37 лева и 11) талите № 5 и № 100 тъй както еж посочени
На Ж. Б. Асарете за сащото —10050*32 л. въ плана ва кварталите, изработени отъ тех
546. Да се прЬдвидатъ, въ , допмннчелния ническото отделение при общината; Заявленията,
бюджеть на общината за 1908 год. за изпла подадени противъ парцелацията ва № 5 ос
щане, са4днвтЬ дългове на общината, които не тави безъ последствие като неоснователни.
се оспорв&тъ:
i
1) На наследниците на Никола, ЮчъОр1 ?.й Яоемврий.
мански. га м4сто 1ъЕни-Кале Табия —2*317
лв. if) На Аврамъ В. Хриетовъ, за отдадено
519. Да се вчемггъ отъ запазения фондъ
м*сто въ II уч. ва ул. в£ердинандъ 1ий а --т- гл. I § 33 по бюджета за 1907 г. 1500 лв.
19800 лв. 3) На Петръ Анчевъ, пиномощ- и да се отнесать къмь гл. I § 7 п. 2 на савикъ на А. А. Фортуна, за отчуждено мйсто^ въ , щия бюджетъ...
Ени-Куле Табия — 31500 лева и 4) На нас
55 ir Да се апелира издаденото отъ Вари*
ледниците на на Наумъ Никушевь за сащото ,Мир. Сядия на 9 Октомврии т. г., решение
— 23850 лева.
по гражданскотъ дбло № 798/906 г., заведено
противъ общината отъ капитанъЛ. Хамамджиевъ.
30-ий ОкШмврий.
552. Да не се апелиратъ решенията на I
Варн. Мир. Съдия, изядени на 19-ий Октом
548. Прие и удоври парцелациите на квар врии по гражданските дела № № 767, 919
талите № № 24, 31, 49 и 167 съ следните | и 937/907 г., заведени отъ Хр. Гайтанджиев*
решения:
противъ общината.
553. Уп.лномощи кмета г. Д-ръ Нюскюлиевъ
По квартала № 24.
да представлява ебнияата по дело № 463/907 г.
изъ описа на Варн. Окр. Садъ.
1) Заявлението на Аргюнъ Сювязовъ уважи
554. Разреши да се заплата на държавното
и постанови да му се даде самогдоятеленъ пар съкровище отъ общинската каса една сума отъ
целъ отъ 200 кв. м. 2) Заявлението на Вбишъ 65 лв. събирана за запиранъ добитъкь, даванъ
Азизовъ не взе подь внимание, понеже иска-J на общината * отъ желеввопатните въ Варна
дето му по рано е уважено и е направено из- j власти.
II. Съ патлнишелпи листове.
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5 5 5 . Да. се уввчтоже сключения, между об- I
6-ий Ноемврий.
щината и Ат. Фодвповъ, договоръ за достав
ката на ярма и ячемикъ за общинските коне
5 6 9 . РазрЬпш се да почне пренасянето н а
бгь I/X1 т. г.
дървата, оть общиневоро сечище за нуждите
З а доставката, иа нуждвото количество яч- на общината и основните училища. Шбра ко
ИЕКЪ и ярма за до края ва годината да се мисия въ състав?: п. кмета г. Д. С. Хапджиобяви тьргъ по спйшвость.
| евъ, общ. съветнвкъ Т. Пенчевь и едно тех
556. Остави безъ последствие като неосяо I ническо лице, която да приеме отъ предпри
вателва молбата на Мих. Филиаоьъ, съ която емача Хр. Николов! изсечените дърва.
иска, като поръчитель ва предприемача по дос
570. Удобри распореждапето ва общинското
тавката на фуража за общинските КОЕ е, унич управление, по отношение пренасянето ва дър
тоженве на контракта, поради поскъпването съ вата за основите училища и разреши да се
изплати отъ общинската каса, на правоимею25*/* ва фуража
5 5 7 . Упълномощи кмета г Д-ръ А. Пюс- щите явруцари — пр4носвачи, сумата отъ 77 л*.
57 I. Разреши да се отстъпи на Варн. Те>кюлиевъ да заведе, ©*ъ ижто на обшивата,
дело против* фабриканта на тюнонъ Мехмедъ легр. Пощенска Станция и за I f 0 8 г. общинско
Исмаилоъъ, за право ва «бственость върху то здание, което служи за помещение на е л 
купеното отъ тоя последния м4сто отъ 130 кв. шата станция, подъ елшите условия.
5 7 2 . Не удебри произведения на 3 0 Октом..
X., въ Г у?, съ право ja представлява сбщи
ната, предъ всичките ех дебни инстанции, по т. г. търгъ за доставка на разни кожени и дрматериали, нужди и за пожарната команда, а за
« щ о т о дело. до свършването му.
558. Да се купите всканнте отъ главния цЬльта да се произведе новъ п»ргъ по спеш
но С1Ь.
янженгръ, три бензинови ламби, тъ силно ос
ветлевие.
|
573. Удобри търга, произведен* на 5/ХЕ
559. Упълномощи кмета г. Д-ръ Пюгкю- I за пре!асянето на изсБчените огь общинското
лиеръ да вам$ри и ваеме здание за помеще сечи ле дърва за общината и училищата и го
ние ва техническото отделение по водоснабдя възлага върху конкурента Ат. Фллиповг, който
ването в канализацията ваемвата ц£на--на х а далъ на й-к зноен ата за сбщинага ц!на, а
което да не надминава сумата отъ 1500 лева именно по 1*73 лв. ЗА ку5вческн метръ пре
несени дърва.
годишно.
57J. Прге и удобри специалните поемни
#6(Х Д а се изплати отъ общинската каса на
Варневекия Банковъ Кловъ сумата 185*25 лв. условия за отданане на предприемачъ чрезь
за правопазене на общински суми и предмети. търгъ, съ та?на конкуренция, сбора отъ так
5 6 1 . Да ее касира решението на Русенския сата ?а с м е т а въ гр. Варна За вр4мето о*ъ
Апел. Схдъ по rpasi. д*ло № 46/^0 t год. lyl ISOa до 1/1 1909 г,
5 7 5 . Прие и удобри специалните поемни
ако съ него апелативния еддъ остави 6f зъ пос
ледствие апелативната жалба на общината по- условия за отдаване ва пргь чрЬзъ тайна
даддна по схщото дело. За цЬльта да се от конкуренция на закупуваъъ сбора отъ таксата
пусне отъ обдиневата каса Ю лева за касаца- за надписите въ гр. Варна за врймето отъ I/I
1S08 г. до 31/XII сжщата година.
онеяъ депозит*.
5 6 2 . Разреши да се вупять за общинската
9-ий Ноемврий.
каса ву&двоте число железни каси и долапи,
чрбзъ гьргь' по доброволно съгласие.
576. Прие и удобри специалните поемни
5 6 3 . Разреши да се откупи за общинското
управление отъ фирмата Мнцовъ С-ие Натанъ условия за отдаване на предприемачь чрввъ
ярмом$лка система Saxonia и ла се заплати тайна конкрренция градските берии сть мер
01Ъ общинската каса стойностьта й отъ И50 л. ките и теглилките, за вр*ме отъ 1/1 1908 г.
5 6 6 . Разр1ши ла re изплати отъ общин- | до 3J/XII 1909 год.
57 7. Прие и удобри специалните поемни
ската каса, на правоимеющите, стойностьта на |
купения, за общинските коне, ечмикъотъ 3773*8 условуя, за отдаване въ прекупъ, чрезъ търгъ
съ 1айна конкуревция сбора отъ налога върху
к. гр.—ьбУ'34 лв.
567. Удобри да се прехвхрии купеното к< ремидарницит*, тухларниците и варджийннотъ Юр. Божиловъ общинско место вь V уч. цит*, които се намиратъ въ района на града
№ 2 6 върху брата му П. Божвдевъ х. Въл- Варна и мерата му, за времето отъ 1/1 1У08
ковъ, съ всичките права и задължения по не год. до 31/XII сжщата година.
то, които е ималъ в първия.
|
5 7 8 . Прие и удобри поемвите усювия за
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отдаване подъ наемъ, чрюътъргъ съ явна кон- | фондъ гл. I § 3 3 на тая годишниягь бю«уренция, град ко общински недвижима имоти жетъ, i 0 0 0 ли. и се отнес ть къмъ гл. I § 7
за времето отъ ]/1 1908 г. до 31/ХИ сжща- п. 1 на същия бюджеть.
588. Разрьши да се взематъ отъ запазения:
га година,
фондь
(гл. I § 14 п. 1 ) яа тозъ годилия*
579. Прие и удобри специалните поемни
бюджеть
и се отнесать кьмъ гл. I § 14 и. 7
условия за от^ававе на иредприемачь, чрезъ
на
същиять
бюджетъ.
тьргъ съ тайна конкуренция, осветлението на
589.
РазрЬпи
да се прибавять къмъ гл. I
улиците и площадвте вь гр. Варна, за вре
§
3S
на
бюджета
за 190» г. 1878 лв. 68 сг.
мето 01Ъ 1/1 1908 г. до 31/ХИ ех щата година.
590.
Удобри
наемането
на горния етажъ отъ
581. Прие и удобри специалните поемни
зданието
на
Народната
Ванка,
бивше прите
условия за отдаване иа првдариемачъ, чрезъ
жание
на
А.
Софийски;
за
помещение
на тех
.търгь съ тайна конкуренция, бериитЬ: „канf
ническото
отделение
за
канализация
a
за
презъ
таринина" и „криниаа" за 1рЬмето отъ 1/1
1908
г.
съ
1000
лева
гощненъ
наемъ
1908 г. до 3'/Х1Т същата година.
5 9 1 . Удобри наемането на зданието въ It
582. Нрие и удьбри поемниге условия за
уч.
принадлежаще на АриенскОто Църк. Н-стве
отдаване на предприемач ь, чрезъ търгь съ тайза
училище
отъ 1 Ноеиврай 1907 р. де 1/Х1
еа конкуренция, градската берия отъ велоси
1908
г.
сь
ЮОО лв. наемъ.
педи, разни» видове колан афгоиобили, за вре
мето отъ 1/1 1908 г. до 51/XII същата год.
14-ий Ноемврий.
583. Удобри търг j сганалъ на 0 то го за
продажбата на дървесината маса отъ общинс
592. Удобри доставката на пЬсъвд нуждеиъ
кото сечище „Каралезъ" и го възложи Bipxy
конкурента Хр. Кирчевъ, кой го е далъ най- за направа на рампата при общинското газне
износва за общината цвна, а ииевно 35*15 л. ; влагалище и за калдъръма на улица ^Фердинандъ I" и разреши да се плати на правоза декзрь гора.
581. Удобри търговете ароизведени на 7 имеющигб за това 259*30 лева.
593. Разреши да ..се назяачать 10 души
того, ва продажбата яа материалите и почис
тването на местата на отчужденигЬ огь общи карантини пазачи и седадать вь разаореждаае
на градския начадквкъ. Назначени г& лица сь
ната вгради, както следва:
I) За почаегвенето на мЬсгото на джамията заплати на полицейски стражари, да останатъ
„Караачъ" и за продажбата на материала й на служба до когато има- нужда отъ техъ.
594. Разреши да се даде на Сава Петровь
възложи върху Ариф^ Ишшовъ за 3 5 4 лева.
2) За почистване м^гтого огъ кжщата на Ка- отъ Варна огъ градената „Пейнерджикъ" едно
лиопи Ив. Макри и за прз дажбата на матера- i пространство оть 65 декара за три годишно
яла оть нея възложи въъху Спир7 Илиевъ за ползуване съ условие, че тон щ-з изпълни за
5 1 6 лева. 3) Вьрху Спиро Ишевъ възложи дълженията юиго поема по това.
5 9 5 . Не удобри търга станал* на 9 Ноем*
търга за почистване местото и продажбата j
врий
за купуване 5 0 0 ) калогр. ечмикъ за об
«а материята оть зградата на Елпилики Бе- I
щинските
коне.
широва и Деспина Малатова за 442 лева. 4)
596.
Разреши
на Ннк. Конзтантияовь отъ
Търга за почистване на мЬстото и продажбата
гр.
Варна
да
съедини
канала на зданието см
на материала отъ сградата на Яни Боревъ за
вь
П
уч.
съ
одя
на
Варн.
Градска Общана
102 лева*
ервщу
една
такса
отъ
200
лева,
до време ка
585. Реши щото, до края на тая година,
нал
язиранете
на
града.
събирания вь житната борса ечемикъ да не се
597. Да не се обявява- търгъ по отдаване
продава, а да се употребява за храна на об
на предприемачъсъбирааето за до края на гощинските воне.
586. Разреши да се отпусяе отъ общинска- ' гивата на градските берии оть подпечатване
та каса стойностьта отъ 1181*10 лв., на пра- картите за игра, билярдите и др. а общинското
вовмеющите, които с& дали, по случай дохож- управление само да i и събира.
598. РазрЬшн да се даде на Ал. Стойковъ
дането на Вел. Бнязъ Влад. Александровичъ
вь града, разни материали за украсяване, и на обработване и ползуване, за единь срокь
амагь нуждните за това оправдателни документи. отъ три години, местото въ общинската овощна
градина яОеШшрджвкъа оть 1 8 декара. З а
13-ий Ноемзрий.
послЬднит^ ди* тодини Стойков* да даахца ус
тановената за това такса.
587. РазрЬши да се вземать o n запазения
599. Разреши да се купят> зал^нлттарнота

Брой 1 в ?.

OriijeBBe единъ тонъ каменни въглища и стоййосгьта имъ ©тъ 5 5 . лева да се заплати отъ
Общинската каса.
SCO. Стейвостъта ва зградата, която се от
чуждава за урегулиране на ул. ,Княжеска" и
всято отъ опенителвата кемисия е записана
<амо върху Г-лю Марукянъ,. ла се заплати на
Гюлю, Гюлпязъ и М«лявъ Г. Мвруд^ви.
BOjI. Натовари г. км*та да гзладе заповедь
по силата на кеят©, за вапр^дъ отъ 1 /I 1908
г. продажбата на дървата да става не на тегло,
а на, кубици»
60£- Да се оевибедятъ отъ плашане на кантаринииа всички каменни въглища, кои re се
Зва^ягь отъ с ранство.
15 пи
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6 0 3 . Разреши да се заплати отъ общинска
та каса ва долуозвачевите стопани стсйностьта
ва отчтжденигЬ имъ имоти:
1) На Дуду и Гарабедъ Чолавяссви за от
чуждената имъ еграда ьъ II уч. 1929"50лева.
2) На Овакъ Маркариявъ за сятото 3229 л.
5 0 IT. ?) На васуъ^в^цвте на Кссчадинъ
Хар^евъ за ехшетото 9847-,97 лева, и 4) На
Бидбосъ Чолакяьъ -за гхшото 5 8 4 8 ' 9 0 лв.
(И)4. Остави ьъ сила piBieuMeio № 326
отъ3 4/УП т. г. еъ. което века кове въ, ус
ловна себствевсс1ь.
( 0 5 . Неудсбри търга ррогзведенъ на 13
того за отдаване ва предприемай шшрьвката
на улица . Драгоман*ц въ частьта \\ между
}лици^е „Мария Лууза* и ^Събсрва", а за
д*льта да се произведе нивъ тьр(ъ.
606. Такси за позволителни за (троене на
нови здания да се събират* . по оценки!* на
същите здания и то по 1,0*/# или Г/о.
607. За даване места за сергии по улиците,
площадите и пазарите да се вземмъ такси: 1)
За I разрЬдъ Ю лв. на яв. м. 2) За II разр*дъ по 8 лв. за кв. м. и 3) За III разрйдъ
л о \ 4 лв за кв. v. Събврането на тия чакси
да става отъ общинското управление.
Ь08 Да се изплати отт сбшинската касг в а сто
паните ва отл-ужденит1 недвижими имоти за
улиците: „Жинзифева , „Ямболъ*, *Сливенъа
^Дунавска*, # Д е б р ъ \ „Васглт-Левски" „Коз
лодуй", „Русенска*t Табаната* и „Даря-бродска*" суа-ата за тия имоти и то ва тия отъ техъ, ко
ито \л с рркътъ спрЪделенъ за обжалвавие, не ех
обжалвали ©цЬ^киге на вмотигв, поставени отъ
специалната КОМИСНР, *акто следва.
]) На Миланка Апрвлова, за. недвижимия и
имотъ въ ул, ,,Русбнск', 234.60 лв. 2) На васледваните на х. Хрссго ,х. Василевь за схщо- [

то на ул. „Русенска4* и „Янбодъ" 1968.15 лв.
3) На Султана Иилиева за схщото въ улица
„Живзифова" 1272.15 лв. 4) На Фагма х .
Исмаилова за също го въ ул. „Жинзифова 1254'55
лв. 5) На Зелха Исмаилвва за същото въ ул^
„Жинвифвва* 727.75 лв. 6) На Христо Пекаровъ за схщото въ ул. гЖипзифоза" 208.95лв. 7) На „Хасанъ Осмавовъ ва същото въ ул^
„Жинзифова4 1 4 3 5 J 0 лв. <Q) На Велако Ив.
Рачевъ за същото въ ул. „Жинзифова' 1.0.6О
лв. 9) На Милица Думанова за същото ьъ ул„Жинзифова* 477.^5 лв. 10) На Кадире и
Фатма Лат, фови за еъшото въ ул. „Жиязифо
ва" 23.45 лв. 11) Н* Юрданъ Матеаьъ за с ъ 
щото вь ул. „Жинаиф^ва" 127.75 лв. 12) На
Арифъ Ибишовъ ЗА същото ьъ ул „Жинзифо
ва* 150.15 лв. 1 ') На Зоица Боева за сято
то въ ул. , Ж взвфова* 133 лв. J 4) На Араба
Хедие Рехамовъ за същото въ ул. „Жавзвфова" 1444.62 лв. 15) На Изетъ Мустафовъ за
схщото Vb ул. Дунавска" 3141.97 лв. 16) Н а
наследниците на Ахчи Еминъ за ехтото въ ул.
„ Дунавска * 21* лв. 17) На Кръаю Петвоьъ за
схщото въ ул. ДунаЕСка" 2869 5 5 лв. 18)
На настоятелството на в^куфитЬ въ Варна за
същото въ ул. гПл'£вевс.*а* 1723.35 ла. 19)
На Васрлъ Дражеьъ за същото въ ул. „Пле
венска 1750.25 лв 20) На Петръ х Тинезъ
за същото въ ул. .Дунавска44 5 2 5 лв. 21) На
настоятелството ва вак3фите въ Варна за ехшото въ ул. „Василъ Л(:вси" 61.05 лв. 22) На
Афендула Янулсва за ехтото въ ул. „Васялъ
Левски* ^9U.25 лв. 2S) На Мехмедг Д«мировъ за същото въ ул. , Василт-Левсли,к 36.05
лв. 24 На х. Ибрямъ Мехмедс1Ъ за същото i i
ув. пВасилъ-Лев(ки;, 723.80 лв. 25) На Мехмедъ х. Реджебовъ за гъшото ьъ ул. „Василъ
Левски- 2С0-70 лв Щ На Р< фие х. Кай^
Махмудова за схшото въ у.пца гКозлудуй" 2 7 5 2 0 8 лн. 27) Н а б р а н Аяизови за
схщото въ ул. г Вас. Левски" 28() # 75 лв. 28)
2><) На Георги Желевъ за схщото ьъ улица
.Bar. Левски" 30*4 5 лв. 29) На Атанасъ
Ниволовъ за схщето яъ улгц а ? Дарибрстска"*
2426*50 лв. 10) На Емине и Хатче Хамаджи Хасанови за същото въ ул. .Табахната*
2512*75 лв. 31) На настоятелството ва вакуфите въ Вврна за схщото въ ул. „Табахната*
1276 лв. 32) На Гарабедъ Хава:апяпъ за
същото Bi ул. „Табахната* 4332*25 лв. 33)
На.Фросина Марино а за същото ьъул. „Царибродска 1 6 2 7 5 0 лв.
21ий

Ноемврий.

609. Натовари кмета г. Д-ръ Пюсвюдиевь,

Стр. 8.

Вагненски Об

Вестннкъ

Брой 1 и 2.

да замине за О^фия, за да ходатайсгву <а предъ ,20. Междунар. Транспортно Д во 1 15 1
15-|
правителството за разрешение на въпроса за 21 Дончеви, Петровъ
Александръ
Йорданов*
1
1
5.-1
обезмитязането на материялите озлачеаи въ 22
10-1
решението на общинския еъветь подъ № 3Q3 23 М. Килиндровъ С-ие Георгияда
3 10 1
нуждни за канализацията и водоснабдяването 24 Дружество ,Б«дащшзсть"
I 10—1
25, Е. Найденовъ,
на града,
| 10-1
в 10. Удобри произведения на 19 того търгъ 26 А Н. Лииовацъ
\ 10 1
за отдаване на купувачъ материала отъ „Цн- 27| Г. Г. Паоазянъ
1 10-1
•гадела*. и за почистването на местото му, и го 128 i Cap. Куюмдкиянъ
Братя
Гивевн
| ш-1
29,
.възложи върху конкурента Вл. Лазаровъ за
А.
Илиевъ
| 10-1
30,
1 02 лева.
Неджа
Мустафовъ
i|
31
10,-1
611. Разреши да се отвори улицата ; ,Ко1 10 — I
телъ*. Нуяцвата за това сума да се вземе отъ 32 Тр. П. Никовъ
S] 10 — I
33| Д. х. К<стантян«вь
•сютвествуващия параграфъ. на бюджета.
С. Г. Муховсаи
\\ 10
34
612. Възложи на техническото отделение
10. Мицовь С-ие Натанъ
; 10
35
при общината да проучи оплакването на Арифъ
Н. Даиавловъ
j | 10 Ш
36
Ибишевь, което ано намери за основателно, да
Г. Желевъ С-ве
jj i
47
7 —I
приготви нгвъ ироекъ за улаца „Кавалска", кой
Д . С. Днмитриядовъ
| •!5 — 1
38
то д а внесе въ съвета на ново разреждане.
[
39 А. Кацулисъ
5 —£
Следва.
[
40, Парсегь Г. Сюзмеяв»
5 §
Клеанти
Лтгио
\
41
'5
\
42 С Кюрдиянь
5 1
5
j
•43 . М. М. Напазянъ
[44 Ин глези
5
1
Гор,
.
.
.
.
145
5 \~f
на
46 Димитръ Ханжвевъ
•5
иожертвувателиге, дали, презь Декемврий ме147 §арухъ
5 J
-сецъ миналата 1907 година, по случай колед 48 ' К. Ст. Еоаревъ
Ш
5 1 " ,и
\
ните праадници, парични суми за раздаване на 49 Г. Атанасовъ
5 ат
50 11. А. Н.-(не се 4tte)
•
беднйтЬ въ гр. Варна.
5 —I
51 Г. П. (не се чете)
5 -•I
!—|
М.'
Петровъ
52
Получена
'5
Име и презиме на
1 ft
Gr...
(не
се
чеге)'
53
5
1 в°
1 сума 1
—I
1
аожертвувателя
54 Бр. Пападоповъ
1
5
| лева Щ 55 Тенчо Чирпанлйевъ
, ' 5
5 !-—|
100 1 56 A. Hat. (не се чете)
1 Г. Е. Бькловъ
Хаджи
Бекнръ
57
5 1
2 Яви Злрикостовъ
50 1
Арабднъ
Кощянъ
3
58,
—1
В. Христо въ, Синове
3
40 1
!
|59|
Дечевъ
Кредитна Банка
40 —
1 3 1
4
160) Хр. Геновъ
< 1 '3 1
Дружество
„Гирдапъ*
30
5
—j
Юда Б. Израель
30 — 1 61, Янко За. (не се чете)
з' f
\1 2 r
Дружество . Дружбаи
30 "~1 о2 К. Мокановъ
1
\1 2 1
Българска Търговска Банка
8
30 1 •63 В. Лазаровъ
А. Патамански
2 1
20 — 1 64 Дечо Божановъ
65 Д. Ралчевъ
—I
2 1
Генерална
Банка
i
20
1ю Золась
66
Я,
Стоичковъ
2
1Ш
20
111
А.
Фвловъ
67
1
112 Л. Драйфусь С-ие
20 — 1
|
li —I
113 Балканска Банка
20 1 68 Д-ръ (не се чете)
Ганчевъ
1
69
1 —f
114 Петровичъ С-ие
, 20 1
Ш.
Ставрн
Петровъ
|
—
1
Щ
С.
В.
Хофманъ
115
20
11
20
116 Банка „Напредъвъ*
17| М. Найфелдъ
20 —1 Издава Варненското Градско Общнжско Уяравлеиие^
118 Ав. Ашерь
20 —1
20
119[ М. Фнлиповъ
Печатница ,ВзаиммС|Ъ* 9 Вариа.
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