Година XXI.

Варна, 24 Септемврий 1908 г.

Бр. 17

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ В Ш Н И К Ъ
Излаза три пъти въ месеца,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа.

Пари, писма u всичко иа вестника да
с« праща до Градско-Общинекото
Управление въ Варна.

Цената на вестника е, винаги прЪдпдатно, 9а година само I дв. 20 от.
Може да се предплаща и само аа три
месеца.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 ст»
„ втора страница
2 .
„ третя и чЕТвърта
2 ^

Едичъ брой 5 стотинки.

Един* брой 5 стотинки,

И 3 В О Д Ъ
оть

РШЕНИЯТА НА ВАРНЕН. ГРАД.-0БШ. Ш М Ъ
(Продължение отъ брой 12)

Протонолъ Л; 29
огт 13 Аегустъ 1908

год.

3 7 4 Разрешава да се заплати отъ общин
ската касв, стойвостьта на отчуждените имоти
ва Хасавъ Мехмедовъ и Юрданъ х. Тодоровъ
отъ гр. Варна, ваходящисе въ II уч., за уре
гулиране на улъца гБдвнска", както сл4два: на
Хасанъ Мехмедовъ sa д^уетажва постройка,
върху 5 4 кв. м., за едноетажна паянтова по
«тройка, бърху 25 кв. м. н за втора едноетажна
паянтова постройка, върху 17, кв. и,, за м4сто
2 0 0 кв. м.; закладенецъ и 26% по чл. 27отъ
закона sa благоустройството всичко за целЕя
имотч, съгласно определението на ежда 7583*46
лева; На Юрланъ х. Тодорова: за м!сто 180
вв. м. и по 25%, съгласно чл. 2 7 отъ закона
за благоустройството, всичко за целия вмотъ,
съгласно определението на сяда 4 0 0 9 лв.

Протонолъ № 30
оть 14 Август* 1908

год.

437. РазрЬтлв да.се заплатять оть общин
ската каса на Жакъ Б. Асарето отьгр. Варна
за местото му въ I уч. ул. „Фердинадъ 1 а отъ
717*88 в в . м , което се отчуждава оть община
та за разширение на улицата всичко 16,152 л.,
които да се вземал оть гл. II § 36 п. 2 0 на
тъзь годишния бюджет*,
4 3 9 . На Бедрозъ Богозовъ отъ гр. Варна,
отъ общин. каса за имота му въ II уч., който
се отчуждава за разширение на улица „Чака-

рова" сумата 8409*80 лв., съг;асно опреде
лението на Варн. Окр. Сждъ № 2045 1 9 0 8 г .
Сумата да се вземе отъ гл. II § 36 п. 20
на тъзъ годишния бюджегъ,
440. На Илия Чакаловъ 323*72 лв. за
отчуждената часть отъ двора на кжщата му въ
П уч., на ул. „Гургулята" отъ 1 4 кв. м., сметано цо 6*50 лв. кз. м., които да се взематъ
отъ гл. II § с 6 п. 2 0 на тъзъ год. бюджеть.
4 4 1 . Комисията по оценяване отчуждаемнтЬ имоти да поправи допуснатата грешка въ ка
тегорията и цената на местото, принадлежаща
на Деспива Хасанаки и Дааманди Савовъ.
4 4 3 . Реши да се оставягъ безъ послед
ствие молбите на Петко Илиевъ, Гарвети Мардирозови, П. А. КжрджЕевъ, Ст. Юрдакевъ,
Мария- Табакова и Кавитанъ В. Пиперковъ, за
да имъ се даде по дълъгь срокъ за изплащане
стоЙЕвстьта на купените имъ общин. места.
4 4 6 . Удобряватъ се търговете произяедени ва . 7 У1 т. г. за продажбата и почистване
ь4стето на отчуждените за урегулиране па ули
ци, сгради и ги възлага върху конкурентите,
които СЙ дали най износните цени, както
атЬдвь: *
1) Върху Ламбо Арнаудовъ. материала и
почистване мЬстото на сградата въ III уч. „Табаханата* бивше притежание на х. Бекиръ Дерввшевъ и н-т4 на Зюмрюоглу за 60 лв.
2) Върху ПанаЕоть Динковъ материала и
почистване местото на сградата въ I уч. ул. „ Со
лунска", бивши притежание на Яни Зарокоста£
за 303 лева.
3) Върху Пан. Динкоьъ материяла и по
чистване местото на сградата въ I уч ул. „Со
лунска* бивше притежание на Балаши Петрова
за 4 2 3 лева.
4) Върху Василъ Никйловъ, материал* й
почистване местото н* сградата въ II уч. ул..
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„Климентъ" бивше притежание на Стенно Ивавовъ за 206 лева.
5) Върху Петръ Нейковъ материала и по
чистване месгото на сградага въ Шуч. ул. „Котедъ* бивше притеж. на Кр. Мирски за 1L2 лв.
447. Изказа мнение да не се удобрява
тьргьтъ произведень на 17 юний т. г. за про
дажбата материя ла и почистване местото- на
сградата въ I уч. ул. „Солунска*, бизше прите
жание на А. Ив. Масгакиди и Темаегокля Теофансвх.
448. РЬша да се остави безъ последствие
заявлението на Клеанти Логио за да се оцЬва
местото му вь I уч. на площадъ ^Славййковъ".
44.4. Да се заплата оть сбщвн. каса на
х. Ибр. Мехмедовъ сгойлостьта на отчуждения
му дюгенъ вь ул. „Царябродсва4, както сдЬдва:
за дюгенъ върху 20*05 кв. м. по 25 лв. сь на
маление за вЬхгосъ . .. 250 6 2 лв. за мЬстото
2 0 ' 0 5 кв. м. по 50 лв. кв. м. всичко. . . 1002 л.
5 0 ст. 25% по чл. 27 отъ закона -за благо
устройството . . . . 250 60 лз. или всичко за
целия имотъ 1503-72 лв., сумата да се вземе
отъ гл. 11 § 3 6 п. 20 на тьзь год. бюдж^тъ.
4 8 1 . Разрешава да се ззплатягь оть об
щинската каса на Констандинъ и Д-ръ Аристотедъ Ив. Ксантовъ отъ Варна. 25792 л. 0 3 сг.
за отчуждаемата имъ, за канализацията на гр.
Варна и к»ща въ I уч. J8 517 на ул. „Cs.
Атанасъ".
Протоколь № 33

Брой 1 7

тежание на Бр. Параскови върху конкурента
Яни Динковъ за 850 лева;
7) матераала и почистване местото на
сградата въ I уч. ул. „Солунска', бивше дратежание на Мих. Азлавиди, върху конкурента
Ламбо Арнаудовъ за 965 лева:
8) материала и почистване мЬстото на
джамията въ II уч. у.т. Драгомань", сьндъкча
махлеса, върху коикуренга Хр. Наквловь за
2t>5 лева.
Подаденото оть Мехмедъ Адиевъ и К?сга
Парушавъ заявление, като- неоснователно и про
тивно на закона за обществено предприятие,
да се осгачи б^зь последствие.
Протонолъ № 3 4
4S9 Разрешава да се направи на морския
брегь, пра канала, който съединява морзто съ
езерото, временна скотобойна.
490. Разр'ппва се срЬщу усгазовеяия
наемъ на надзирателите на талигаригб на прис
танището праздно о >щчнско мЬсго, покрай морскзя бр-вгъ, предъ кварг. JS 177 uo градскаа
планъ за построяване на т^хчи сраства, едня
барака за канцелария и кафене за талигаригЬ.
Местото се задьлаавать да осво5одять веднага
щомъ поиска одщината.
. 49 L Матераала и иочизгваземЬзтогд на
сградата бивше притежание на Хасанъ Ахме^овь,
а сега общинска вь II у*. ул. „Вдинска* и
Драгоианъ'' възлага върху конкурса Хр.
Пекарезъ за 335 лева.
5 1 8 . Разрешава да се ураваа паанътъ на
ул. „Вардаръа,меж^у Синагогата и ул. „Жзша",
което да се даде на прЬддраемачъ, чрЬзь тьргь
по снешаость.

487. Възлага произведените търгове на
конкурентите, какта следва:
1) материала и почистваниего м^сюго на
сградата въ III уч. ул. „Жшшфоза*, бивше
притежание на Димцгръ Георгиевъ върху кон
курента Йв. Върбановъ за 143 лв.
2) Материала и почистване местото на
Варзенското Градско Околийско Управление
вградата въ „Табаханата" III уч., бивше при съ писмо оть' 10 т. м. съобщава на г-на Кмета
тежание на Гарабедъ Ховасипянь, върху кон за разгласяване, че на 10 Авгусгъ т. г, се е
курента Мехмедъ Исмаиловъ за 304 лева;
изгубалъ печата на Кеди-юренската сел. община,
3) материала и почистване местото на форма обла, околовръзъ иаше: „Шуменско Ок
оградата въ I уч. ул. „Парушева* бивше пра- ръжие, Е. Джумайска Околия, а въ средата
тежание- на Григоръ Карабатакъ, върху кон напречно — , Кедя-юренска сел. Общяна".
курента Юрд. Василевъ за 1085 лв.
Ако се намБрять кааж* стЬдъ горнята дата
4) материали и почистване местото на иодаечатани съ тоя печать, да. се считать за
зградата въ I уч. ул. „Солунска", бивше при* невалидни.
тежание на Дим. К. Арнаудоглу, върху кон
курента П.Динковъ за 1000 дева;
5) материала и почистване местото на
сградата въ III уч. ул. „ Котел ъ* бивше при
тежание на Свтирь Тудевь върху конкурента
Сидо Гудевъ за 100 лева;
6) материала в почистване местото на
сградата лпь II уч. ул. .•„ Княжеска" бивше при

Стр. 3

Варненски Общински В&стникъ

Варненско Градско Общинско Управление
О Б Я В Л Е Н И Е
№

12184

Гр. Варна, 15 Септемврид 1908 година.
Съгласно взетото решение на лозарската
комисия, обявява се на Варненските граждани,
"че е оаред4лено тазъ годишния гроздоб^ръ на
ВарненскитЬ лозя да започне на 28-Септември.
До тая дата никой не може да обвра лозето
СЙ по какъвто и да било начинъ било съ ко
шове' или други, садове.
Никой прйтежатель на лозз или прекупувачъ

не може да ходи нощно време да бере,
'било за себе си било за праданъ, грозде.
Всички вар7шители на тия мерки, ще се
наказватъ съ глоба 50 лева и обраното грозде
ще се конфискува.
Н&товарватъ се дозарните стражари съ изпълаението на тия мерки, като ще се държатъ
и те отговорни н ще се наказватъ за всбко
опущение на дадезитб имъ наставления.
п. Кметъ: ф . ХриСТОВЪ
Секретарь: х. Н. Ивановъ

Варненско Градско Общинско Управление
О Б Я В Л Е Н И Е
№

12176

Гр:-'Варна, 1 5 Септемврий 1S08 година.
Варненското Град. Общинсло Управление
Обявява на ивтерссующит4 се, че на 2 5 того
въ помещението на схщото управление ще се
произ *еде търгь съ тайна конкуренция за от
даване на предприемачъ: 1) направата на

временна дървена скотобойна на края
морето въ местностьта „Нушукъ а и 2)
направата на единъ пжть настиланъ съ
калдаржмъ отъ ломени камани отъ Буртазското шосе до новопроектираната ско
тобойна.
часа

Офертите ще се приематъ оть 9 до*11
сутриньта.
Приблизителната стойносгь на предприятието
възлиза на 2 9 3 4 7 л. 4 2 ст,
За правоучастио въ тьргътъ се иска залогъ
1 4 6 7 л. 37 ст.

Брой 17

ТържнитЬ книжа се намиратъ въ техничес
кото отделение, гдето иатересующитЬ се могать
да прЬглеждатъ всеки прис&тственъ день и часъ.
Г. i\ конкуренгитЬ требва да с съоразяватъ
напълно сь чл§ 11 оть закона за обществените
предприятия.
п. Кметъ: М. Юрдановъ
Секретарь: х. К. Ивановъ

Варненско Градско Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ.
•As 12177
Гр. Варна 15 Сепгемврай 1903 год.
Понеже ироизвед. на 10 търга не се състоя
по неявяване на конкуренти, то Варзанското
Град. Управление обявява на интересующитЬ се
за знание, че на 29 того 10 часа предъ пладне
въ каицеларията на с«щото управление ще се про
изведе търгъсъ явна конкуренция за отдаване
напредприемачъ доставката на следующате пред
мета:
1) 10 тумрука дъски петь метрови,
2) 2
„
„ тройки петь метрови*
3) 10 килограма гвоздеи, нуждна за поправ
ката на общинската скотобойна.
Приблизителната стойность на прбдприятието е 105 лв. 3 0 ст,Залога за правоучастие въ търгътъ се изис-ква 6 лева.
ОбразцитЬ могатъда се видять въ деня на
търга.
Конкурентите трЬбва да се съобразявать съ
прЬдписаннята на закона за обществените пред
приятия.

п. Биегь: М. Юрдановъ.
Секретарь: х. К. Ивановъ.
Варнен. Гранско Общин. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№

12361

гр. Варна 19 Септемврий 1908 год.
Обявява ч^е на интересужщигЬ се, ча так
сите оть правото -за^ подкупа-продажбата на

Брои 17

Варненсаи

едъръ добитъкъ (ивтивапъ), съгласно сшциалните поемни условия за отдаЕаниСто вмъ (так
сите) ва аакупувачь, зр^бва да се събирать въ
сл*дния размерх: по 2% (дв* на сто) върху
стойнестъта ва дсбитака, съгласно правилника
за реда и условната за вупувание и продив£яиег,
едърь добитъкъ.
'

Вктникъ

Стр 4

се поканвать да се явять при чиновника по воен
ните набори ьъ общината вай-късво до430 то
го и си получатъ бидетвтЬ, въ които е означе
но кон въ коя часть е длтженъ да се яви въ
случай ва мобилизация.
За отедтетвующите отъ града, умопзватъ се
т4хвите радители, роднвви и др. да сторятъ
това и да скющатъ на запасния.

Кмстъ: Д. Филовъ. I
Севретарь: В. ЖивОПИСЦвВЪ.

и. Кметъ: М. Юрдановъ.
Севретарь: х. К. Ивановъ.

Варнен. Градено Общ* Управление.
Варнен. Градско Общ. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
J6 12290
гр. Варна 18 Сепреиврвй 1908 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
JS 12289
гр. Варна 18 Сеитемрий 1908 год.

Вследствие писмото ва Варн. градски око
лийски Началникъ отъ 17 юго, педъ JYJ 2963,
основано ва предписанието ва г-въ Варненсви
Оврхж. Управвтель 01Ъ 13 того во^ъ № 9261,
Варнен. Градени ОСщкв. Увравлевие < бярява
за звавие ва Варненските граждани, че тъзи
годишната BipxciBa првь^рочьа на наборите
комисия, ще запечве г^Ястгв&та си отъ 7 Октомврвй н. год. в ще свърши до 15 Ноемврвй
с година.
Допълнителното ще се обяви за дните, вь
които ще заседава комисията въ града.
п. Кметъ: М. Юрдановъ
Севретарь: х. Н. Ивановъ

Варнен Градено Общ. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ

Варнегонтс Град. Общ Управление обявява
на интереующиче се, че на 27 того въ 10 часа
преди об4дъ въ помешенкето ва схщото управ
ление ще се произведе ттргъ съ явно малвааддававе за отдаване на предприемача доставката.
на 3000 парчета пръстени тръби 8 с м. _ватр4шенъ диаметръ и 30 с м. дължина, нуждни.
за водопрсЕОдитЬ ва градските чешми.
Приблизителната спйшняь на предприятие
то възлиза на 750 лева.
За правоучастие въ търгат се иска 37*50 лв.
Търгвите книжа (е намирать въ техниче
ското отделение, гдето ивтересующитЬ се могатъ
да преглЗждатъ всеки присжтстЕенъ День и часъ,,
Г; г. коввуревтит4 тр!ба да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.
п. Кметъ: М. Юрдановъ.
Севретарь: х. К. Ивановъ

JB 12379
гр» Варна, 19 Септемвриц 1908 год.
Везедствке бързото писмо на г-на Начал
ника на 1-н дружиненъ воененъ райенъ отъ 17
того педъ № 353 основано на предписанието Издава Варненското Градско Общинско Управлеиже
на Началника на Окражието подъ № 3196,
Варнен. Градско Общин. Управление обявява
Печ. в В8аюпкгтИ, Варта,
ва ззпаенвтЬ долни чинове, елужшигиве слу
жили, числящи се по списъците кьмъ с&щого
управлеове, оть ваборжтЬ: 1882, 1884 де 1888
ш от» 1890 до 1905 год. вклютегелио, чет*

