Година XXI.

Варна, 9 Октомврий 190S г.

Бр. 19

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИНЪ
Издавя три пъти въ месеца,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа,
Цената на вестника е, винаги прЪдплатно, 83 година само I дв. 20 ст.
Може да се предплаща и само ва три
месеца.
Единя брой 5 стотинки.

Пари, писна и всичко за вестника да
с« праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна.
За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 ст.
втора страница
2
третя и чктвърта
2
Единъ Сра а 5 стотинки,

И 3 В О Д Ъ

Протоколъ № 39|55в.

ОТЪ

отъ 26 IX 1908 г.

РШЕНИЯТА НА ВАРНЕН. ГРАД.-ОБШ. С&ВБТЪ
(Продължение отъ брой 18)

Пр0Т0К0ЛЪ Vs 38J552
отъ 25IX 1908 г.
По молбата на свещеническото братстго
въ Варна, за да се отстжаи нраздно сбш^н.
место на братството, за построяване помешевие, реши: назначава комисия въ съетавъ п.
кмета Ф. Христовъ, съветниците Ив. П. Щ ровь и Нек. Житаровъ за да намерять псдходяте место, за даване на свещеническото
оратство.
5 5 3 . Реши откупчика ва такситЬ отъ ко
лата, бричкит*, велосипедите и пр. првзъ те
кущата година г. Ив. Малчевъ, отъ днесъ нататъкъ за магарешките кола да събира по 2
лв. такса, вие/го 6 лв., вато разликата ©тъ
4 лева за всека кола, остане въ тяжесть на
общината и по представена квитанци*, да се
преспадне отъ сумата, кояго той дължи на об
щината отъ отвупване събирането на тая такса.
5 5 5 . По заявлението ва Влад. Лазаровъ
отъ Варна, предприемачъ по събарянето врЬпостьта въ I уч. на града, наречена „Цитаделя% съ която моли да му се даде «me срокъ
за събарянето и почистване местото на тая
крепость; реши: на Влад. Лазаровъ се дава
срокъ до 1 Ноември т. г. за да свърши окон
чателно съборянето на крепосгьта, наречена
„Цвтаделя* и,да очисти местото и. Ако въ
казания срокъ, Лазаровъ ве направи това, да
се уничтожи търгътъ и да му се конфискува
валогьть, а останалата работа, съгласно усло
вията да се извърше отъ общината, за негова
сметка.

По молбите на Тодоръ Ст. Райновъ а
Костадинъ Николовъ, съ конто нскатъ места
за 1радиии, първия — праздното место въ
„Орта-Чаиръ", при краварницитЬ отъ 1 5 0 де
кара за 10 г.»д. срокъ, а втория, друго праздно
Micro въ csmaia местность отъ 70 декара за
3 ГОДЕНИ срокъ; реши: назналава комисии въ
съетавъ, стветзиците: Д-ръ В Карамихаловъ,
Дяко Беделевъ, общ. лесничей Ззхарвевъ и градпнаря А. Новакъ, която се натоварва да про
учи въпросът?, за даването на исканите отъ
просителите общински места въ г Орта Чаиръ*
за зеленчукови градини и да си даде по него
своето мнение.
557. Plmu да се разреши на Коста ПърЖИНОЕЪ отъ Варна, да съедини кавала на по
мийните и др. нечзстотнп ями, па кдщата си
въ II уч. в а ул. Драгоманъ" съ оная, на
общината въ същата улица, срещу такса 5 0
лева въ пр^п^ата.
558. Но молбата на Д ръ И». Г. Флори
отъ Варна, съ която ш'ка да му се заплати
стойоноетьта на отчуждения дюгенъ въ I уч%
JV2 447 за улица .Житна*: реши: да се заплатятъ на молбоподателя отъ общ, каса сумата
123 лв. 37 ст. за отчуждения му отъ общи
ната въ I участ. Л£ 4 4 7 имотъ, за улицата
„Житна", 4»тъ 35.25 кв. метра, сметнато ш>
3.40 лева ;я кв метръ.
559. По заявлението на Тодоръ Атанасовь отъ с Алжемлеръ, Варненско, за наемъ
на нивата му, въ която бяш поставена сбщ*
барака; реши: да се остави безъ последствие.
560. По заявлението на А. Паругаевъ
студенть въ Чехия, житель на гр. Варна, съ
която иска помощь отъ 2 0 0 лв.; реши: да се
остави то безъ последствие.
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572. Но заявлението на Косгадинъ Бож561. По заявлението на Исмаилъ Ванаовъ, [
съ кето иска да му се опроетятъ лвхвитЬ и ковъ з* лихви върху сумата платена му за
разноскме по испълнителния листь -As 6168 ; i отчужденото место; реши: да се осгави то безъ
902 roi., изд&денъ въ полза па общвната, про- посгЬаствие.
573. По заявлението на Кр. Матеевъ оть
тивъ Ваядовъ, реши: да се остави безъ после
Варна,
съ което исва общ м Ь :то за черничева
дствие заявлението на Исмаилъ Ванд«вь.
градина,
при „Русчукъ-Капия ; реши: да се
562. По молбата на Юмеръ Сандовъ, съ
остава
безъ
последствие.
конто иска, да му се загшти спйностьта на
574.
По
молбата на Хараламбо и . Яни
местото му отнето отъ лозето му въ „К.-ванлъкъ* |
Атанасови
Капатановн,
съ KOCTJ искатъ да имъ
за градения водопроводъ; рЬша: да се с стави
се
отстъпи
съседното
общин. место, ср&щу
безъ последствие молбата на Саидова като не
такса;
реши:
да
се
остави
бевъ последствие.
основателна.
575. По молбата на Взсиль С Казаковъ,
5-73. Р4ши да се заплатятъ отъ обш. каса
на Варнен. жителъ Соломонъ Поликаргъ за | т да му се продаде <.бщ. кяща въ V уч. на
6
очужденото MV ОТЪ общината место отъ 15*45 | ул. „Македонска ; реши: да се остави тя безъ
кв. метра въ 1 уч. за подъ ул. „Габровска", последствие,
576. По молбата i a Xp. Шотовт, за да
оо 8'50 за кв. метръ всичко 131*32 лева. I
56 I. Р1ш : стоьнистьта на уничт^женото му се опростятъ, лихвите и разноските по
съ -актове № № 7 1 , 78 и 98902'год- мЬсто I дьлгьтъ му къмъ общината; реши: да се остави
на Шрушъ Трандафиловъ, да се предвиди и бевъ последствие.
577. По молбата на Нанайотъ Тодоровъ,
зашати по бюджета за 1909 година, като
старъ дългъ по дината определена оть общ. за да му се даде срокъ за изплащане длъжимага му къмь общината сума: реши: да се
сьвегъ, за такива случаи презъ $02 година.
665. Реши: да се разреши на П. А. остави безь последствие.
578. По молбата на Боозъ Калемджаянъ,
Дюлгеровъ отъ Варна, подъ р&ководстаото на
общин. техн. отделение, да съедини канала на за да се отмеви постановлението на кмета за
помийните и за нечие готи й ями в а к&щата си глобяваннето му за пожарь: реши: да се остави
въ V уч съ оная на Варвен. Град. Община, безъ последствие.
579. По молбата аа Мария Геор:и По
до общинската градана „ Санъ Стефанска България". срещу такса отъ 50 лв. въ предплата* пова, съ коато иска да се опрости ддтжимата
566. РЬшь да се освободи гаранцията на отъ мхжътъ й къмъ общината сума 2000 лв,,
Янко Ангеловъ, дадена презъ 1904 год. отъ лроизходящи оть наема за касапски дюгени,
схшия, за ддъжнестьта му общ. гор. стражаръ. рЪши: да се остави безъ последствие молбата
567. По заявлението на Илия Гьоковъ на Мария Г. Попова.
овчар, съ което моли да му се позволи, да
580. По молбата на Бр. Артюнъ и Бепустне овците на брой 200 брави, на паша, дрозъ Дерменджиянъ за да имъ се отпустне
въ разсадника „Шйнирджикъ" срещу остаао- место, за построяване фабрика, за изработване
вената такса; р$ши: правото на ползуване отъ мрЬморни камъни; реши: да се остави безъ
паша въ разсадника „Пейнирджикъ", да се последствие.
даде на тоя отъ молителиii, който даде по голе»
5 8 1 . По молбата на Павелъ Г. Терзиевъ
ма такса.
съ която иска общин. место за урегулирание
568. Рйши да се измери отъ техн. отде своето дворище въ кв. № 75, съ парцела №
ление при общината, местото дадено на Дим. XIX; реши: да се остави безь последствие.
Г. Асприоти въ лозята, мествостьга "Франга
582. По молбата на Сал имъ Арафовъ, съ
дере*, и ако се окаже по геймо отъ 1000 кв- която иска да се разреши, за да прехвърли
летра, да се продаде чрезъ публиченъ търгъ.
върху Петръ Николовъ купеното му оть общи
569. По молбата на Жеко К. Саблевъ, за ната место, стойносгьта на което още не заза да му се опрости глобата оть 2 0 лв.; реши: пдатилъ; реши: да св остави безъ последствие.
да се остави бевъ последствие.
583. По молбата на Н. Килиндровь, съ
570. По заявлението на Г. Яеопуло, съ която века да му се отст_пи 4 кв. метра
което иска срокъ за исплащане на длъжимата место, отъ онова на Грвгориадисъ, което яз
къмъ общината сума; реши: да се остави безъ дело се отчуждавало по плана, за да го при
последствие.
съедини къмъ своето место въ I уч. на улица
571. По молбата на Юрданъ К. Гранча- „Фердинандъ P f като му заплати стойносгьта;
ровъ, за да пе му се Еземе такса за пръсть реши: да се остави тя безъ последствие.
рЪщи: да се остави' безъ последствие.
584. По молбата на Зойка Бончева отъ
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Варна, за да й се издаде позволително за I жена му по постановление As 362 1907 год.;
строене и планъ за къща безплатно по бед- реши да се остави безъ последствие.
ность; реши да (е ссгави тя безъ последствие.
ьО^. Ио заявлението на х. Бекиръ ДерДепозираната отъ пея сума 7.80 лева4, да се ( вишевъ и Софикт Бедросова, за да имъ се запрекара по касовите книги на сбщина»га на платятъ лихви бърху сумата за отчуждения имъ
имотъ на ул. „ Преславска", рбши да се остави
редовенъ приходъ.
585. По заявлението на Марко Николовъ, безъ последствие това заявление.
609 По заявлевието на наследниците на
за да му се отпустне общ. м^сто за построя
ване мел шца; р!ши: да се осгави то безъ Клара Тедсски, за да имъ се платятъ л.хви
върл у сумата платен х имъ отъ общината, за
после icibve.
586 По молбата на лозфвщ4 падари | отчикденото вмъ место при сииагогата: реши
01ъ 190.3 г. за да имъ се зшяати заплатата I да се остави . безъ последствие, като неосно
за м пъ Октомври с г.: р!шв: да се остави вателно.
6 0. Остава безъ последствие молбата на
тя безъ. последствие като неоснователна.
Петръ йвановъ отъ Варна мавевристъ, съ, к< ято
моли да му се ощостятъ лихвите и съдебните
ПрОТОКОЛЪ Л2 40)589
разноски по гпаац. дело J№ 19 t 1908 г
отъ 1 Октомврть 1908 г.
611. Р1ши гаранцията на Иа, Корчевъ
Решк: р&зрешаБа да се заплатять отъ общ | за длтжпостьта му бкблиотикарь, да се освободи
каса, на А. В. Велчевъ 183 лв. 85 ст. sal следъ като Корчевъ предаде на общината кни
куоеавте отъ него за толкова лева канцеларски гите, които либсуватъ или заплати стойностьта
принадлежности ьуждни за техническото отде имъ отъ 35 лв. 40 ст.
61^ Р&ши сгойвоегьта на къщата въ II
ление при общината, срещу представените 6
(шесть) редовни расписки.
I уч. J\$ 184, отчуждена отъ общината, за раз
Ъ\ 0. РЬаш стойностьта на кащата въ III j ширение на ул. „Царь Борисъ" отъ 627*89 лв.
уч № 789|45 на ул. „Жинзифева", отъ 1254 да се заплати отъ об пин. каса на наследници
лева, да се заплати отъ общ. каса на Петръ те на Парашкева х. Василева, Препия и Елена
Йваиовъ отъ Вар за, к&то повереникъ ва Ха- дъшерц и Василь синъ, като дейсгвителни соб
санъ о Мехмедъ Хасансви, Сали и Хюсню ственици на тая къща.
Решението на съвета As 121/906 год. се
Алиеви и Есма Алиева. Рбшевието на съвета |
обезсилва
като погрешно издадено.
Лв 608 1907 г. по отношение исилащането |
613
Р£шв: да се остави безъ последсвие
стойностьта ва Фатма х. Исмаилова . се обез
заявлението
ва*Вевета, Должа и Киряки х. Юрсилва.
дановг,
като
неоснователно.
599. Остави се безъ последствие заявле
нието К. Ранковъ и Я. Найденовъ отъ Варва
Протоколь JS 41
съ което молятъ да имъ се отстжпи съ конце
сия при карантината мйсто, за построяване
Отз 2 Октомврий 1908 год.
единъ хотелъ.
!
614 Реши разрешава да се направи кад600. Реши да се отстъпи на Ашимени
дърхма
на ул. > Русенска* служащь за станциия
Денчева общин. место предъ в&шата й въ III
на
градските
публични файтони, чрезъ предприуч. на ул. „Жинзифова" № 5 оть 46.65 кв.
емачъ
по
търгъ,
поемайте условия и сметката
метра, като предварително заплати стойностъта
за
тоза,
представени
отъ общин. техническо от
му отъ 204 лв. 9 ст.
деление
се
удобряватъ.
605. Р4ши да се заплатя отъ общ. каса
616 По заевлението на Манолъ Ковачевъ
на Бр. х. Бекиръ Дервишеви, стойностьта на
съ което моли да му се платятъ лихвите върху
отчужденото имъ въ II ул. улица m Габровска "
сумата 826 лв. 70 ст. EOUTO му се повърнали
место отъ 95 лв. 20 ст,
отъ общината, по силата на решението на общ.
606..Р1ши за вапр4дъ въ „ГюндюзъI сьв&гъ № 34/908 год.; рйши да се остави то
чешме" за бюфета, да се дава подъ наемь
безъ посл4дстивие.
общ. здание, бивше притежание на Янаки ТаI
617 По молбата на памучната фабрика
баковт, за давание подъ наемъ това здание, да
I „Князъ-Борисъа съ която моли да и се отпуст
ч^е обявй търгъ и срокъть ва наема да бхде
не прьздно общин. место при фабриката; рйши
оть 1 Януарий 1909 год. до 31 Декемврий
да се ссгави безъ последствие.
1909 год.
607. По заявлението на Дим. Никодолъ
оть Варна, за да му се намали глобата, нало
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Варнен. Градско Общин. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 12789
гр. Варн?, 2У Септемьрий 1908 год.
Варнен. Градско Общин. Управление, обя
вява на интересующатЬ се за знание, че на J1
идущий м. Оятомврий 10 часа вр*дъ пладн* въ
помещението на Общинското Управление, ще се
произведе публиченъ съ явна конкуренция тьргъ
за ©тдавание на прйдпремачъ доставката на след
ните предмети:
1) 10 том{.ука дъски разни.
2) 200 килограма варь.
3) 1 0 килограма гвоздеи нуждни за разни
поправки на обшинските здания.
Првблизателн та стойность на предприя
тието възлиза на 97 лв. и 50 ст.
Залегь за право-участие въ тхрга се иска
4 лв. и 87 ст.
Жельющпте да взематъ учассие въ търга
тр!бва да се съобразвватъ съ предписанията на
закона за обществените предприятия.

Брой 1»

5) Една кобила в—7 год., ръсть сре~
девъ косъмъ червевъ, на челото има звезда
бела, други бЬаези нема; и
Ь) Еша кобила 7 — 1 0 год., рхеть срЬденъ, .косъмъ сивъ други белези нема.
Н-къ (пода.): В. Димчевъ.
Секретарь (подп.): (не се чете)
В е р н о
Секретарь при Варнен. Град. Окол. Управление
(подп.) П. Стамовъ.
OSOJ.

Ирвинсъ.

Пловдивско Окр. Управление.
(отд. административно)

ОБЯВЛЕНИЕ.
№ 1)88
Съгласно чл. 2 * оть правилника за при
лагане закана зя. меркигЬ дротнвъ филоксерната
зараза, обявява се на населението въ Пловдив
ския и съседнигЬ Окржзи, че въ некои сть ло
зята въ землищата на селата Радилово и АлиКочево, Пещерека Околия, и с Синитьово Паи. Кметк М. Юрдановъ. зарджикска Околия, местностите „Гробето",
Секретарь: х. К. Ивановъ. „Вира", „Саварица*. „Алкдаа", . ЗадъЧалж",4
„Саватл&ка*, Л^айдаржйски-врьхъ*, „Мешето '
и ,.Дерменките% е констатирана болестьта ,,ФиБУРГАСКО
^кръжно
ПрЪдис h локсера" вследствие ва което, запращава се из
насянето отъ означените местности на каквито
Окол. Управление
и да е разтвяния(и произведения), като; лозови
№ 11527
До Г. г. Градскиттъ
пръчки,
вкоренени дръвчета, ЖИРИ растения и
Септември 17 девь 1908 г.
и Окол, Началници ва
гр. Бургасъ.
Княжество България. | произведения отъ разсадници, градини и пр%>
присаднйцй отъ дръвчета, саксии ci цветя, бу
Сьобщавамъ на Г. г. Градските и Окол. кети и ар., градински произведения като: бобъ,
Началници вь Княжеството за знанве и раз грахъ, домати, вели, вопрецъ, кервязъ, краста-г
гласяване между населението въ поверенатб вици, ма даносъ* меродия, пиперки, падладжани,
имъ околии, че въ село Биюк^ Буяаръ Бург. I салати разни, бЬлъ бобъ, диви, иипони и пр.>
околия, има задържани крадени когье и ко разни овощна кат<•: череши, вишни, ягоди, зар
били на конто притежателите имъ ако се явятъ зали, ябалки, врушг, праскови, мушмули, на
съ редовни билети да ги засвидетелствуватъ че I рове, смокини, капини, грозде, джибри и пр.
ех т£хна соасгвенвссть ще имъ се предадътъ.
Позволява се изнасението изъ землищата
Т е иматъ следните отличителни белеви: j на означезите общини, само на онези градини
)) Единъ ковь 7—8 год., ръсть срЪденъ, ! проиведения иветя овощия и пр., които ех снаб
косъмъ черенъ, на врата има обелено отъ кв- j дени съ свидетелства, съгласно чл. 5 оть същия
шумъ гриваз а му отрязана.
j правилнвкъ удостоверение, че те произхождатъ
2) Едва кобила 1 2 - 1 3 год., ръсть сре- оть не заразени местности.
денъ, гьмно-дуреста, на врата убито огь когр. Пловдивъ 13 Сешемврий 1908 го^
шумъ, на гърба бЬло убито отъ с*дло.
|
Окр. Управитель под.) Дуровъ
3) Една кобила 8 - 9 год., ръсть cpb- j
Секретарь (под) Г. Христовъ.
денъ, косъмъ черенъ, на дЬсната страаа на |
В 4 р н о:
задния бутъ има дамга неопределена каква е. Секретарь при Варнен. Окр. Управление (под)
4) Една кобила 12 год., коехмъ червенъ,
В е р н о:
Ив. Давловв.
на л*вия заденъ вракъ до китката било, на | Секретарь при Варнен» Градоначалство (под)
гърба убито отъ седло.
|
Д. Ньколовъ.
Издава Варненското Градско Общинско Упрввленже
Неч. т.Взажмжсть4', Вдряа*

