Година XXI.

Варна, 27 Май 1908 г.
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ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ В Ш Н И К Ъ
Издазя три пъти въ месеца,
обикновено кът» 10, 20 и 30 числа.
Цената ва вестника е, винаги прЪдDjaino, ia гсдква саио ] /в 20 ст.

Пари, писма и всичко sa вестника да.
се праща до Градско-Общинското
Управление въ Bapia.

Може да се предплаща и само за трн
месеца.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 civ.
„ втора страница . . . . .
2 »
„ третя и чЕтвърта
2 ..

Единъ брой 5 стотинки.

Единъ брой 5 стотинки.

Депеша до Грофипя Hinaimfca
La nouvelle ecrasante de la mirte de
votre digne epoux le fen comte Nicol 1 Pavlovitch Ignatieff, grand patriot Slave et bienfaifeur de notre pa trie, citoyeh d'honneur de
Varna a cans£ une douleur inexprhnable k
tous mes concitdyens.
An nom de la ville. je vous exprime
Its 8(ntiHHBt5 de ccndolefcnee tt reconnaissance eternalle
Maire Phylofl

И З Б О Д Ъ
ОТЪ

Р Ш Е Ш Т А НА ВАРНЕН. ГРАД.-ОБЩ. Ш Ъ Т Ъ
(Продължениг отъ брой 10—It)

344. Приема и удобрява проекта за дво
рищната регулация ва вв. № 108 и 109 съ
иам&ненце; щото Вакувската комисия въ вв. М
108 и ва брата Дерввшевн въ вв. № ЮУ да се
отпусната дюгенски парцели.
345. Да се изработи проекть за парцелвравие, ва вв. № 234 в се изпрати по
принадлежность ва удобряванве, иодиръ което
да се дадътъ ва опълчевцме, парцелите JV* I
до X включително.
Протоколъ № 25
2 5 априлъ 1908 юдипа
246. Назначава комисия въ съставъ помещвввъ вмета Ганевъ, съветника Д-ръ Ба"ърджвевъ и председателя ва опълченците тукъ,
която да вареди по установения редъ, да се
тегли гребне за разпределените места вовто
ще се дадаъ ва ошл^евцвте Заявлението на

А. Петровъ се оставя безъ после ссгвие, а онова
на Ради Подъ Мих>иловъ се уважава и се
разрешава да му се даде едно место
347. Разрешава да се предаде ва вапитанъ Шишковъ, вар. жаталь, предното градсвом4сто отъ 178#50 кв метра въ IV у-кь меж
ду улиците „ Ив. Асенъ" И линия продаде
въ вв Л? 26 i за да го присъедини къмъ
своето место, следъ като заплюй на общинатастойностьта му отъ 2231 л. 25 стотин.
348. Дава 5 год. срокъ на Балаши F.
Розакова за изплащан are на дължимите и на
общината за местото 543 лева и 90 стотин»,
вато годишно исплаща за дългьтъ по 100 лв^
ва четиритехх години и ва петата годива 143и 90 стотин..
349. Определять се за помещения на*
избирателните секции въ гр. Варна следоющите общински здания: за I избирателна сек
ция зданието въ III у-*ъ, служаще за сиропи
талище за II избирателна секция зданието въ
II у-къ, служаще за основво училище „Св Климента", за III избир. секц. зданието въ IV у-къ,
служаще за основ. училище „ Св. Медодий", ва IV
избирателна секция зданието въ V у-къ при,
църквата „ Св. Петка" основно учиьище, на
речено обрагцово.
351. Лриема и удобрява проекто - поем*
ните условил, за продажбата на урегулираните
общински места въ IV у-въ.
352. Удобрява търгътъ, ироизведенъ на
21 априлъ т. г. за направата на у-ца в о й 
нишка" в го възлага върху конкурента Хр„
Николовъ за 13,199 л. 64 ст.
353. Разрешава да се позволи ва А ле
ко Рига да присъедени канала на помийнвтЬ
ями на кжщата си въ V у-къ на улица „Фердинандъ I* съ ова ва помийните ями ва к_~
щнгЬ ва Т. Петровъ и П. Бавърджиевъ срЬ~
щу заплащавие ва таксата отъ 50 лева
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прЬзъ време, прЬзъ което те с~ бали въ собственость и влияние на общината $ ако ящ
такива то на какво основание с& гя събирали
За всичко вамерено да доказва въ съвета за
вземане съответното решение
3 5 8 Разрешава да се ирЬхвърли огь Ив.
Г. Праматаровъ изь гр. Варна върху Гина СтойчеваКждаевасъщоотьВараа, купеното отъ пър
вия общинско место въ У участькъ № 31 отъ
273 кв. м. 60 см. сь всички права и задълже
ния по него предвидени въиро дажбата.
35» Разрешава да се продължи срока за
предаване на камъните отъ предприемача Ст.
Я^асчиевъ до първи май т.г. най кхсно
ЗчтдО Приема и удобрява предложението оть
Стойко Иваноаъ порхчителсгво з к Анасгасъ Препрянозъ огъ В ipsa на длъжность Варненска об
щинска барнакъ, коего замЬсга даденото такова
презъ 1*03 година.
361. Докладва се въ съвета търгъть за
отдаване подъ наемъ морските бази, произведенъ H I 28 априлъ т. г. и го възлага вър
ху конкурента Ат. Филиповь, коиго е далъ
най-високата дена, а имено, 17200 лева за
две години.
3t>2. Докладва се аъ съчета, въпоосътъ
по спорътъ сь нрбдпраемача Минко Юрдановъ
и рещи да се признае за изсечена оть него
на обл,инсаото сечище „Дженаваръ тепе"
382* 2 декара гора, и оть сумата 1.ДОДЗ дв. и
49 сг. внесена въ общинската каса отъ него
за схщото сечище да се задържа гъ за толкова
декара а излишека да се погьрае на вносите
ля Юр^ановъ
3 6 3 . Не се удобрява тьргьтъ за продаж
бата материала и почистването местото на
сградата въ I у-къ улица „Солунска", принад
лежаща на Мусгакидасъ, а вмЬсто него да се
Протоколъ № 26
обяви новъ такъвъ по саешность.
364. Удгбрявагъ се заявленията на 3 9 5
29 Априлъ 1908 г
души, заявивши да бхдатъ записа зи въ избира
356. Разрешава да се заведе противь Йо- телните списади за 1908 год., а на 25 души
сивъ Юрдановъ отъ Варна и поржчителит4 му, такива не се удобряватъ.
сжщо отъ Варна, прЬдъ надлежното сжднлаще
365. Удобрява следните търгове за про
искъ, за уничтожавание договора за наемъ, опраз дажба на матераяльть и почистване мвсгата
ване на настоящ го, Общинското здание и за отъ сградите, отчуждени за регулиране на улиизплащане за схщото здание наемъ. раз- дигЬ, произведени на 28 Априлъ, т, г.:
меръ 168 лв. 5 0 ст,
1) Върху Апрянъ Гарабедовъ за матери
Упълномощава се кмета да заведе делото ала и почистваав м4сгото оть сградата въ ул.
и да представлява по него общината до свър- • шЦариградска4, бивше притежание на Хюсню
шаванието му,
Еф, Налбантоглу, за 120 лева;
357 Възлага на контрольора при общинс- !
2) Върху схщия материалъ и почистване
ката каса Д. Пейчевь да провери, кон лица | м4стото на сградата на ул. „Бургасъ", бивше
с&- сьбарали наемъ за сметка на общината Отъ притежание на Бр. Николаиди, за 3 3 0 1 лв.
наемателигЬ на зданието отчуждени отъ послед
3) Върху Баркоръ Баазаде материала я
ваната за урегулирането на градските улици, за очистването мЬегото огъ сградата на улица

354. Разрешава да се _направягь презъ
текущата годена формено облекло на всички
общински пожарникари и разсилни; доставката
имъ да стане чрезъ търгь и сумата потребна
$а тази ц^ль да се вземе отъ гл. I § 10 на
тазгодишния бкнжеть.
355. Одобрява произвежданите на 22 того
търгове за продажбата на материални и поместванието на местата на отчуждените сгради
и ги възлага върху конкурентите както следва:
1) върху конкурента Ница Николоьъ материа
ла и поместването мЬстото на сградата въ II
у-къ, улица .,6 септемврий" бивше притежа
ние на Г. П. Яаавси, за 444 лева;
2) Върху Палабоакъ Денковъ материала
и поместването местото на зградата въ улица
„Бургасъ" бивше притежание на Хасине Ханъмъ Шакирова, за 500 лева;
3) Втрху Ангель Пройковъ материала и
почистването местото на сградата на улац*
„Парутева" и ,Леигелска", бивше притежание.
на Д. Каба Парушевъ, аа 182 лева;,
4. Върхр Христо Пека рев ь материала и
почистването м*сгото на сградата на улица
„Жиязифова*' бившз притежание на Атанасъ
Мутафовъ, за 304 лева;
5. Въръу Петръ Ивановь материала и ючистването месгото на сградата вь улица „Сливенъ" бивш притежание на Айше Юсменова
-за 65 лева.
6) Върху Аарямъ Гарабедовъ материала
и почистването местото на сградит4 въ у^ица
„Царибродска", на брой дв$, бавшз притежа
ние на х. Ибрямъ Мехмедовъ, Мехмедъ х.
Ред&ебовь, Вероникъ Калениянъ, Фурша Г
Асприоти, Фдтме Ханъмь Шукри БЬева, Ваку
фската комисия и Фросия Маринова, за 5 Ю л.
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^Шипченска", бивше притежание на Бр. Аведисъ и Маркаръ Азизови ва 106 лв,
4) Върху Панайотъ Диаковъ материала и
•почистване местото отЪ сградата на ул. „Охриecsa", бивше пртежание на Афендула Геергева
за 90 лв,
5) Върху М. Трабковъ материала а по
чистване местото отъ сградата на ул. „ Солун
ска/ бавше притежание н а Е - . Карабатакова,
за 420 лв
366 Но заявлението на Вероникъ Калемиянъ
р{ши да се допдатятъ ва просителката 213*75
лв. к^ито приизхождать отъ резливата при пър
яото и вюрсто измерване, довеже ври първото
измерване местото не е било верно.
367. По заявлението на поборниците и
•опълченците и еЬмействта на починали14 та
кива реши, да уважанъ заявле шята имъ и раз^шава да имъ се дадатъ места въ кварталъ
М 234» по редътъ и условията, уговорени въ ре
шенията на съвета подъ М № 352 —90 Г г,
в 3 4^ — 908 г. Пространствата на мйетата да
бхдатъ такива, каквото е на ония дадени по
рано на длуги поборници и опълченци
368. Увагава молбата на Констандинова,
и разрешава щото таксата отъ 400 лв., опр4•Явлена съ решението на съвета М 391—907 г,
да се намали съ 1 i 00 лева.
Зв9. РазрЬшава да се заплати отъ общин
ската каса на Яни Нараскевовъ, отъ Варна су
мата отъъ 2 1 3 4 лв. и 15 ст., стойвость на
к&щата му въ И учаспвъ, която се отчуждава
за улица „Шейновска", сумата да се вземе оть
гл. II § 36 п. 20 по т. г. бюджеть
370. Разрешава да се заплатятъ на А*рифъ Ибишевъ отъ градъ Варна, 350*10 лв.
отъ общинската каса, стойностъ на бордюрите,
които употрйбилъ за тротуара прйдъ кжщата си
отъ 38*90 пог. мьтра по 9 лв. пог. метръ.
Сумата да се вземи отъ гл. I § 2 4 по бюд
жета за тази година.
3 7 1 . Разрешава да се ваплатятъ отъ общинскага каса на Филипъ Христовъ, Василъ
Георгевъ Никола Д. Лабаковъ и х. Векиръ,
Дервишевъ за доставените отъ т4хъ за смйтка
на общината, 4 0 3 0 линейни метра, камъни-боРдюри, по 9 лв. линейния метръ—382*70 лв.
сумата да се вземи отъ § 24 по бюджета за т.
година.
372. Удобрява пр4дставевит4 отъ общин.
^Орштконсултъ С. Календеровъ две смЬтки за
пхтни и дневни, по откванието му до София,
Русе и обратно и разрешава да му се занла*атъ отъ общинската каса сумата по тЬхъ въ
разм4рь на 196 лв. и* 8 0 ст. Сумата да се
*земе отъ гл. I § 6 по тазъ г. бюджеть.

Стр. 3
ОБЯВЛЕНИЯ

1) Варневското Град. Околийско Управлесьобщава, че Айтойския Ветернаренъ лекарь е
конегатирадъ епизотаята „огнениц*" по свиниге
въ гр. Айгосъ.
2) Варненското Град. Околийско Управ
ление съобщава, че въ е. Орханкьой, Бургазка
околия, е констатирана бод4стьта „Morbili*
(брусница) по децата.
3) Хърсовсзюто Свлс£0-05щинсю Управле
ние обявява, че на Неделчо х. Миневъ отъ сжщто село е взгаденъ дублвкатъ вместо изгу
беното му свидетелство № 66390, серия 2 6 ,
1899 г, за правособственость на едивъ 5 годишенъ жребецъ, черенъ косъмъ, на челото и от
горе нездрит! Maj»so б4ло, кейто отпосле е скопеят; ако оргинала се намери да се счита еа
невавденъ
4) Пооовското Ояол. Упр. съобщава че
презъ 1904 г. на Руси Недковъ отъ с Либленъ
и Йинчо Георгиевъ отъ с Ме^меди сжщата око
лия са откраднал <i капаци .е отъ казаните имъ,
крадците която еж извършиш това в мfeeго ка
пака не Минчо Георгиевъ оставили единъ старь
такъвъ; преписката по товае прекратена по неоткриваае крадците и стария каиакъ се намира
въ горйпомепатото управление. Ако такъвъ
(старь) капакь сетърсиотъ никого, да съобщи
на общинските власти въ града, за да се направятъ по-нататъшни постъпки;
ОБЯВЛЕНИЕ
№

7060

Българската Народна Банка обявява за
всеобщо знание, че срока за прибиране на
пробитите сребърни монети оть 5 лева., 2 л.,
1 левъ и 50 ст. се продължава още за три
м4сеца т. е. до 31 августь 1908 г. До тая
дата такива монети ще се прибирать отъ кюновете и АгеатуригЬ, било срещу изплащане
задълженията на вносителите, бяло вь обмена
съ непробити монети.
Сдедъ тояпоследенъ ерокъ (31 августь)
циркулацията на казани гЬ монети престава и
нема да бхдать повече приемани оть Банката.
гр. София 11 Юний 1908 г.
Отъ централното управление на Бъл
гарската Народона Бкнка*

Беаоградчиското окол. управление съ пис
мо до г. Вар. градоначалнакъ otb 5 юлий
1908 г- съобщава, че на 30 юний н. г. н а
панаира вь БЬлоградчикъ, полицията е залови*
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ла циганите Паци Каменовъ отъ с Салашь и
Мада Коловъ отъ с Бело-Поле. Б4лоградчисва околия, че разпространявате фалшиви 2 0
стотинкови никелови монети, образецъ отъ 1906
г. Пра обискиранието имъ се намераха 28
такива, заедни сь калъпа за правението имь.
Т е се различаватъ отъ същинските но това,
че ех отъ калай, числата имъ, буквите и <ензела добре не отчетливи, по леки #х и бели,
а по гоймива и дебелина ех еднакви. Сящо
такива ед заловени на некои места и взъ оволията. Калъпа е оловенъ, на големина кол
кото петь левова сребърна монета, на две по *
ловини; на едната, въ средата герба, а на дру
гата лицето на монетата.
Настоящето се съобщава на населението
за предпазване.

Стр. 4.

безстопански добитъци:
Волъ 3 годишенъ, сивъ сарабатъ, лесно
то ухо равно ревано и отъ задъ снма, левия
рогь челекъ. Волъ 9 годишенъ, черносивъ, саръбата левото ухо равео резано и двата рога.
въ края малко рязани. Ако до 4 I дви начиная отъ 18 юний 1908 г. не се яв*ть стопа
ните имъ съ редовни документи ; и си ги прябиратъ ще се продадъть за въ полза на общ^.
каса.

Окол. Управление
До Господина
Вари. Гр. Общ. Кметъ
На л-ий Юний т. г. главния учательтъ въ.
село Доуджа, Варненска околия, изгубилъ пе
чата на Доуджанското училище, напразенъ отъ.
гума и надписъ на около „Доуджанско основ
Гор. Ор^ховското Ойол. управление съоб но народно училище".
щава, че на 3 того се намЬра близо при АТова като Ви енбщавамъ, Г-не Кмете^
лександровския мость на р. Янтра при село моля разпорежда нието Ви да се разгласи меж
Темнисво, схща околия удавено едно непозна ду населението, че отъ тая дата на стене всич
то лице съ отличителни черти, на окояо 2 0 г. ки книжа, подпечатани съ горния печатъ се
мустаци наболи, коса кестенява облеченъ сь считать невалидни.
панталони отъ европейски шаекъ, кафянъ цветъ.
за гр. вачвлникъ: П. Николоьъ
шаечно палто и джилетка, тоже отъ шаекъ,
за секретарь: Стамовъ
напъстрена, едни долни бели гащи отъ кон
ско платно, ед на долна бела риза, една риза
сь синкавъ цветъ на пръчки, една сламена
На 1 2 м- м-цъ юний въ квартирата на*
шапка и едви платнени отъ синъ цветъ име
нни. Телото по липса на улики на пр4стжпление Което Младеновъ отъ с Митровци, Вратчансе погреба на 4 схщи а дрехите му се задър ски Окржгь ех залавени калъпи за правене н а
монети — 5 левови сребърни и 2 0 стотинкови
жаха въ Гор. Орех. управление
Настоящето се съобщава на родителите никелови. При откриването и змлавянето н а
му, за да приберать дрехите отъ поменатото калъпите, пари не ех били намерени, обаче
по всичко изглеждало, че ех употребявани,.
управление.
следователно съ право може да се твърди че
ИЗЛ4З7ЙТ4 изъ тЬхъ фашиви монети съ пуст*
нати
въ обръщение.
Аджемлерското селско общинско управле
Горнето
като Ви съобщавамъ, моля разние обавава за знание, че подъ надзора му
порежданието
Ви,
Г-не кмете, да се разгласи
отъ 6-8 дни насамъ се намнратъ „Юва" слад
на населението въ града Варна за предпазва
ните добитъци:
1) Една биволица на 9 години съ жен не отъ такива монети, които му биха падналиско малаче, черь косъмъ, белези: на челото, на р&цЪ.
за градоналвикъ: П. Николовъ
опашката и на задния двеенъ кракь б4ло еднот©§ухо ptssHO.
за секретарь: Г. Стамовъ
2) Едннъ волъ на 5 год. косьмъ бблъ сь
белези по предните крака, очите и края на
ОБЯВЛЕНИЯ
опашката черно,
Ако до 8 юлии не се явять стопаните
Аджемлерската Сел. Общинско Управлен..
имь ще се постжпи съгласно закона за ювите. обявява, че подъ надзора му отъ 9 май се на г
мара едно магаре „ю в а"
на 8 год.черъ косъмъ, едното ухо рЬзано. Ако до 41
Куртбунарското общ. управление обявява, день отъ горната дата не се яви стопанина му
че подъ надзора му се намиратъ следующие ще се продаде за въ полза на общината.
Ивдава Варненското Градско-Общннско Управденже

Варнен. Град.

печ. „Ввашсжооть'' Варна.

