Година XXI.

Варна, 12 Ноемврий 1908

Бр. 22

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВШНИКЪ
И8ла8Я три пъти въ месеца,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа.

Пари, ниска и всичко ва вестника да
се ираща до Градско*Общинското
Управление въ Варна.

ЦЪната на вестника е, винаги ирЪдпдатно, 8а година само I лв. 20 ст.

За обявления се адаша на дума:
За първа страница
3 ст.
„ втора страница . . . . .
2 я
„ третя и чктвърта
2 w

Може да се предплаща и сямо ва три
месеца.

EJHHH Cpoii 5 стотинки,

£дмн8 брои 5 стотинки.

И 3 В 0 Д Ъ
ОТЪ

РЬШЕНИЯТА НА ВАРНЕН. ГРАД.-ОБШ.. СйчВЪТЪ
(Продължение отъ брой 20)

Протоколь № 42
Охь 3 Октомврай 1908 год.
630. Разрешава да се изплати ©тъ общ.
каса стойвостъта на отчуждените вмоти на правовмеющвте стопани вактс следва: 1) ва Жид1зко А>авасоьъ II ,ч. уд. в Аспвр}хъ" 2.534
лева; 2) Н-тЬ ва Н. Карашвоглу и А.Геор
гиева II J4. ул. „Аспарухъ" 16fc4*98 лв.; 3)
Амалия и Ссфня Гесрпеви II уч. ул, г Аспа
руъъ* 2174-55 лв,; 4) Сгфияви Георпша II
уч. ул. >Аспарухъ* 346-62 лв.-, 5) София Т.
Карабатавъ II уч. ул. >Аспарухъ> 162й в Юлв.:
6) Авнка Заимвсъ II уч. yj. tAcnapyxx* 302-85
лв.; 7) Оавезъ Гарабедоьъ Тогб)юкияьъ II уч
ул. rAcn;ipvxi> 9640*30 лв.; 8) Мурад! х.
Саркизовъ II уч, ул „Аспарухъ* *763-76 лв.;
9) К^нстантвнъ Ксавтевъ II уч. ул. „Аспарухъ*
3 7 8 4 4 3 лв.; 10)'Георги П. Мвховъ II уч.
ул. „Княжеска* 6261-07 лв.; 11) Найденъ
Нешевъ И уч. ул. „Аспарухъ* и „Княжеска*
4 8 6 0 50 лева.
6 3 1 . Равр*шава да се да се изплати отъ
общ. каса съейностьта на отчуждени** имвти
ва правовмеющвт* стопани както следва: I)
На Домни и Квряки Янакиеви I уч. ул. .Со
лунска- и .Вардар*" 7 1 8 4 * 0 лв. 2) Анас
тасия Вълчева и Педижровъ Ивановъ I уч. ул.
„Смунсва" 4072-75 лв.; Н-т* на Георги
Тусчиевъ I уч. ул. „Вардвръ" 424-80 ЛР.; 4)
х . Пагони Задмова и Я. Маври I уч. ул.
„Вардар** 7 4 9 5 лв.632 Равр$шава да се ианлати отъ общ.
яаса асйносаьта 13668 лева на отчу*д*емвй

се
за
си
си
II

ммотъ на Варн. житель Стефань Кабакчвевъ
себе си и като пълномопшикъ на синовете
Никола, Васвль, Иввнъ Христо и дъщерите
Недялка4 Мари4 и Двнка нъходящъ се въ
уч. ул. „Княжеска"
6.33. Р1шв: разрешава да се изплати отъ
общ. каса стоЕностъта на отчуждените вмоти, на
правоимбюпше стопа»и както следва:
1) На Has. Тсртуна
I уч. 390*35 л.
„
Харевлв
Тоавлова
„ 173*34 л.
2)
,
Матвня
Ник
Инглези
„
597*75 л.
3)
„
Анастасия
Т.Леепдиева,,
2993*60
л:
4)
931-90
л
„
Те*хари
Грама!иди
5)
3796*59
л.
„
Марвя
Христова
п
6)
Майер* В. Озадвевъ ., 3315-55 л.
7)
69-15 л.
Христо Симеьновъ
8)
21-tO
л.
Гюрги Aia.iH
9)
16-50
л.
Тод^ръ Косювъ
Ю)
950-25
л.
II) 11 Павайотъ Атанасовъ
Свтвра Ат. Пантел£ева ,, 1127*25 л.
12)
Токръ М}мджи£вг
„ 856*15 л,
13)
Димитръ
Стефановъ
„
28»И>5 лМ)
Кургеса Тодореаа
„
20 70 л.
15)
Ставри Куртооглу
., 59Ь5 6» л.
16)
17) H-Vfc па Параскева Бояджиева „ 12#9() л.
18)
„ ,, Велизаръ Велвзаровъ ., 39*60 л.
19) х. Десшша Чакова
„
925*60 л.
634 Разрешава да се изплатя!х отъ сбих.
каса стойностите на отчуждените имоти на правоим1ютит* степани, вакто следва:
1) На Георги Аршвнковъ II уч. ул. Одринска
4556-35 2) иа Теохари Балевъ,, „ 2904*11 л.
На Венета Софъоглу „ „ 6995'50 л.
3)
„ Димитръ Шювюровъ „ „ 3848-35 л*
4)
5) „ Н-те Стаги Панвцв
„ „ 4021-91 л.
6)
,, Григоръ Апвстолжди „ „ 5847'55 л.
1)
„ Kocia Кадснджиевъ „ „ 1415*25 л.
8)
., Георги Я. Фурваджи „ „ 151-85 л.
9)
„ Кирияки х. Данаил!ва „ „ 3489*05 л.
10)
„ Хзрвдъ Софюяновъ „ „ 226-05 л.
11
Т)

11

Qip. 2 .

Варненски Общи^ки Вегтникъ

11 Н-те.Иа. Ваагел^ъ „ ул. кеаж. З Н 5 > 1 0 л .
1 2 Ан. И. Киенджаеаь , св.Ма;ж, 219 J*69 л.
,, I 4 U 8 G *•
1Ц Древна ГеорКт
v
Кдцан Кад&тяйеаа
•> ,, 9 -bJ?Q й*
х. Десаана Чш>ва
„ „ 2379*25 л.
15 Анеза Шавоаа
„ ,, 573<>*53 л
16 Матяяя, Мария Петрови ., „ 1609-35 д.
17 Георги Ч-тлоглу
„ „ 3699*35 л.
18 Н-те Д. К*рагь)30вь „ ,, 677/50 л.
19 х. Домеа Д. Поп>ва „ св. Атаъ !Д253Г50 л.
20
„ 2Ч1§?\*0 л.
п Нагони Г. Зал^ълпт „
21 Атан. Аадсг^лиди
,, „ 21378*80 л.
22 Д-ръ А. Ксанговь
„ , / 2 * 7 9 2 * 0 3 л.
23 Магдвлина Дярякова „ ,, 4^01-95 л.
24 Мария Савова
,ч „ 1634*08 д.
25
„
Парулзва
,, „ 4279*45 л.
26 То*. Фика
„ „ 9874 78 л.
27 Павайртъ Петровъ I уч. у. Оолуз. 28 45 35 л.
28 Недю Боевь II /ч. ул. Одраа. 1602-50 л.
28 Ат. Хр. Иоповъ
„ „
30*10 л.
30
й те Сава Георгиевичь,, ,,
5*9 75 л.
3
Щере^а
195*10 л
зг Eieea
Ставри Теохаровъ
„ fl
144*10 л
зз Геиргн Лекевъ
,, „
310*95 л
34
Тодоръ Сефчянс
„ ,, 1900*35 л
35
Тодора Ж. Герчеаа „ „
447*65 л.
36
H-Ti К*рякъ ^амандиевь
37
и Махалаки Киряковъ
„ .,
8963-75 л.
38) Кадвовфещи I уч. ул. св Марана' У8*60 л.
39) Сава Кигринапуло „ )л. св Атан. 796 л.
40) Цьрава Св. Агааасъ „ ,, 1719*25 л.
635. Разрешава да се изалата оть общ.
каса стонаоста на отчуждените имлч! иа правоимЬющигкЯретоааии както следва:
1) На Бончо Павловъ ул. „Охрадска" III
уч. J 01*60 лв. 2) Н-тЬ Велико Христовь ул,
„Охридска" III уч. 920 93 лв. 3) Иванъ Стайковъ ул. ,Охридска*4 Ш уч 9576 лв. 4) Н-ци
Стт Цановъ ул. „Охридска" III уч. 3078*89 лв.
5) Андрей Аиасгасовъ ул. „Охридска11 III уч.
2522*08 лв. 6) Н-ци Георги Илиевъ ул. „Ох
ридска" III уч. 4666 61 7) Бр. Азизови ул.
„Охридска ' III уч. 2770'60 лв. Ь) Анаст. Ма
нолова ул. „Царабродска" III уч. 249а,**8 лв.
9) х. Мелк. Тахмисиянъ III уч. ул. „Охрид
ска?* 1793*37 лв. 10) Елена Ив. Баладжиева
и Анастасия Ангелопуло III уч. ул. „Охридска*'
6303-06 лв. 11 Д-ство Трудолюбие III уч. ул.
,,Охридека" 11051-60 лв. 12} Ставри х. Днмч
Оглуларъ и Янко К. Славчевъ III уч ул. ..Ох
ридска41 6 465*45 лв. 13) Фатме Есадова, X.
Есадовъ Фатма Хасанова I уч. ул. „Търговска4
4048*75 лв. 14) Иванка и Атина Т. Василева
I уч. ул. „Търговска" 4261*03 лв. 15) Теохари
Пастиевъ ул. „Търговска'' 1777*18 лв. 16) Ге
орги, Лимона, Сотира, Кирявж, Заи и Сзф. Па-

U
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рушеви ул. „Търгвска1* 1 1 2 6 8 1 5 лв. 17) Илиа
Д. В^фааш ул. ^Тьровска" 962 78 лв. 18) К.
АдоденайДО I g?? ул* ,Д*рама1с^*4 2 f$3*10
лй^ Ш х. Кяриаси х, , Данаилова ул. , Царйградем1"' 1319 5*45 лв. 20) It. Филириди, Д Фллирш и К. Трано ул. , Ц\ригра^гтаи IJ 29 г 4 5
ЛА. 21) Хю?£Ю Ер, Нибаатлглу III уч. ул. „Ох
ридска 4 591*25 лв 22) Вакуфь I уч. ут. „Ох
ридска" и Цариград. 2 4 1 4 15 лв. 23) Х^санъ
Бзй JJI уч. ул. 0-срлдс;а 290*50 лв. 21) Н ца
х. Х.еаяь Му«5таф)въ и В *fty\)ъ Ш уч. ул. ОхдбО лв. 25) Д-ръ Флора, Ив. Фюря В. Флори
и Mipna Д. Ставри и I у«. ул. Охряд 118 4 5
26) Мардиройь Хаздрягь I yi. у . Търговска
103-10 яв. 27) В. МИЛЕДИ I уч. ул. Търговска
2076*20 лв. 28) Али Хаа&мог-лу и Дим. Арабоглу I уч. yi. Търгов. 3 8 49 лв. 2Ь>) Бьл. Цьр^.
Н ство ул. Търгов. 759 3 ^ лв. 30) Сим. Маркс*ъ ул. Търгов. 2 1 0 0 лв. 31) Турска Вакувска община 3i ааледжаме^и като бпгоугошозаведвние не се плаща ницо, материала за Вакуфа.
636 Разрешава да се Пч»въраать оть общ.
каса. на Г. Н Мугаф)въ отъ Варна, неправилно
сьбраявте отъ него повече срещу кв. № 9 1 5 4
1907 год. 11 лв.
6 3 7 РазрЬша^а оть сумата 3015*30 лв.
постднали въ общ. каса огъ 0>щ. право „кантарлна и кранина" ирЬзь време огь ' 1 / 1 до 3 0
IV 1 9 0 i год. да се преспаднать 1120 лв., раз
ходвани за заплата на нашачевигЬ временно
зя с баране НА тоз<* пр*во служащи а останала
та 1У25 лв. 30 ст.. да се зап шать на приходъ
въ касовите книги и им тоя начинъ, да се счита
тая сметка за лвхвидирана,
гт38 Остава се безъ последствие молбата
на Стефанъ Цетровтз, сь която моти да му се
даде додъ наемъ касаоския дюгснь № 6 въ III
уч. за до края на н. год.
63а Остава се безъ послехсгвне писмото
на,. Търговско- Индустриалната Банка- Пловдивь,
до като Н ка на пожарната команда, даде доК1адъ за извлечената му етъ п^жерниварския
сгборъ поука, за да може да се види, дали съ
бора е намйрйлъ апарата „Манамак^ъ" за песбходимъ въ пожарните команди.
640 Остава се безъ последствие заявле
нието на х. Мелконъ Тахмнсиянъ, за лихви върху
сумата 1^89*96 лв. сгойность на отчущенитЬ
му отъ общината дюгена № Sb 1062 и 1 0 7 3
вь III уч.
641 Остава се безъ последствие молбата
на Варденските граяцани, црлтежатели на в—щи по улица „Драгоман*" въ частьта и между
ул. „Съборна,"* и V-та линия/ съ която молять,
да се йас*еле^ и tia^ часть огь ул. сь камари.
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BftpgeHiKft Обеданекн Вбсадшкъ

61и 0 лава. безъ no&ribciii «е. ^ а ц ^ р ш
м Тодеръ £т.лновь и К. Никшйь, га» wafo
искать MeciA вь орта-чаирь за градинв. Назна
чава се комиеия въ* съсгав:*: ц кмета Ф. Хри
чпчжь, град. инженерь Д. Раслия и общ. леевичей Т. Зах^раевъ, накоято се възлага да види,
куц месга въ м. "Орта Чаарь" могътъ се пр4обърнать в* градини и да ги разграничи, шцрръ
което, въпроса за да^нието имъ подъ наемъ,
да -се внесе въ съавта на разрь1Ш ние.
в43 Разр£шара да се изилаги отъ гбшин.
каса на Хриси х. Дук<ва сучата 143б'25 лв.
за отчуж^аешш се имоть въ Щ уч ул. Цнрач1родска X* 77*, съст яща се оть i9 15* ss. м.
пространство, рйгаенвето на съв!ра № 264 808
гчц., съ което е постановено, Тья сума да се
нлатй на Фдоченъ Г. Асприоги, като погрЬшне издадено, се обезсилва.
644 Разрешава да се заизаги отъ общин.
каса на Ст. х. Шйчевъ оть гр. Варва, сумата
G874 лв. за от#чуждаемата му вжща въ П уч.
ул. В Оептемврий подъ № 1251|23 ако тая
сума не е заплатена ва по раншния сгопанинъ
ва кдщата, Ф. Гунаропуло.

Протокълъ № 4 3
615 Йскопаваиетв на казала да не стане
за сега ьъ ул. ,-Македоска'* и , Караджа" от*
ул. .,6 Ошремврай ' до това, , Кемерь-дере*' ка
то нз йужень.

Варненско Градско Общинско Управление
О Б Я В Л Е Н И Е
М

15035

Фгр.-З

.одацда& се могатъ да ги дреглеждатъ всеки
прис&тетвеяъ день и чаСлЧ
Г. *ч конкурентите грЬбва напълно да се
съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона за
обществените цредириятия,.
Кнеть: Д. Фидовъ
С^кретарь: х. К. Ивановъл

Варнен. Градско Общин. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 14899
гр. Варна 4 Няемврий 1908 год.
Понеже nptизведени* на 26 Юшй т; , v.
тьргь по мнего високи двн i не се удоорява;
Варнен. Град. Омцин. Управленае обявява на
интересую ците се за знание, че на 5 Декемврай с. г. 10 часа пЛцъебедъ въ пшещението
на сжщото управление ще се произведе търгъ
съ яваа конкуренция, за отдаване на прьдприемачь доставката на два кантара нуждти за
общинската житна борса.
Образците на \ля кантари могатъ да се
виждатъ всеки присхтственъ девь и часъ въ
помещението на житната борса, а въ дева на
търга въ Общинс*ото Управление.
Приблизителната стойнос.ь на предприя
тието възлиза на 145 дева.
Залогъ за правоучасгие въ прга се иска
7 л. 25 сг. и докумеати по чл. 11 отъ закона
за обществените предприятия.
Кметъ: Д. Филовъ.
Секретарь: х. К. Ивановъ.

гр. Варна. 7 Ноемврий 1908 година.
Варненското Град.,Общинско Управление
обявява ва ьнтересующите се за знание, че
«а 10 идущий м. Декемвррй въ помЬщешето
на с-щото уаравленве, ще се произведе търгъ
съ тайна коакуренция, за отдаване на пр4дпри-

емачъ сбора отъ таксата за сметь,* за

Варненско Градско Общинско Управление
О Б Я В Л Е Н И Е
As 14698
гр. Варна, 31 Октомврий 190Н год.

време оть 1 Яауарий 190» г. до 31 Декем
Варнен. Град. Общин. Управление обявява
врий сжщата годяна.
на
иатерес}юдит4
се еа знание, чева 15 иду
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 5 ча
щий месецъ Нсемврий 3 часа сл4дъ обедъ въ
са следъ обедъ
Приблизителната ст&йность на предприя помещението на схщото управление, ще се
произведе тьргъ съ явна конкуренция, за от
тието възлиза нн 15000 лева.
даване
на дредприемачъ доставката и на
Залогь за правоучавтие въ търга се изис- j
местването
на 32 едно-катни четверокрилква 750 лева.
ни прозорци за публичните домове въ гр.
Ържнит* книжа се намирагь вь кавдеВарна.
ларвяята на общин. управление, гдето интере-
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Варненски Общински ВЬсгникъ

Прнблззителната стойность на прЬдпрвятието възлиза на 1406 лева и 7;} ст.
За право участие въ търга се изисква за
логь 70 л. 33 ст.
ТържнвгЬ кнЕжа се намирать въ канце
ларията на общ. управление, гдето интересуЮЩЕТ* се могатъ да ги преглеждан» всеки
.присхтсгвенъ девь и часъ.
Г. г. конкуренти!* требва да се съобра
зявате напълно съ чл. 11 отъ 8акона за об
ществените пр$д арията.

РАЗН

И.

Коста^инъ Стояновъ Стоилавъотъс Кръкъчала, Бургаска Околия е билъ заловелъ една ко
била бевстонанева (юва), 8 адшна, косъм ь чер-.
венъ, на гърба малко убито отъ седло, за която
безъ да съобщи на общинската рласгь съ помошъта на двама свои съселени които засеидетелствували
му, че е отъ дамавл&къ е соолучилъ да
Кметъ: Д. Филовъ.
се сна*бди съ свидетелство, а 4тъ noevrfe съща
Секретарь: х. К. Ивановъ. та кобила ародалъ на Яни Из, Тюфзкчиевъ отъ
с Яилжджикъ, К. Агачска Околия за 150 лв*
съ билетъ '№ 58006 отъ 16/IX п.*г. която ко
Варненско Градско Общинско Управление ; била е отнета отъ Яни Ив. Тюфекчиезъ и да
дена на хранение ва Яялдджискзя Сел. Общ.
О Б Я В Л Е Н И Е
Кметъ. Тя ще бжде продадена на публичевъ
тьргъ за въ полза на Окр. каса, ако притежа
М 15036
теля и не се яви отъ 25 О^омврнй до 41 девь
гр. Варва, 7 Н(емврий 1S08 година.
8асвидетелстгува и щебере.
Варненското Град. Общинско Управление
— Подъ надзора на Куртбунарсксто Околии*
обявява ва интересующите се за знание, че на
ско Управевие има следните безстопаески до
10 идуший м. Декември въ помещението на
бита ци ювз:
сжщото управление, ще се произведе тьргъ съ
\) Коьъ 13 год,, алестъ, кърбашъ, на шия-*
тайна конкуренция, за отдаване на ар4дпрнета и гърба има бвло 01ъ хамуть, опашка ктеа;
мачъ градената берия отъ велосипеди,
разни видове кола и автомобили, за време 2) кобила 10 год. косамъ червевъ, л4вото ухо
цепната; 3) конь 8 год. косамъ бело-сивъ, по
отъ 1 Януарий 1^09 г. до 31 Декем. 1911 РОД.
гърба б4лези отъ сЬдло и 4) конь 10 год. ко
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11
самъ черно-сивъ, глава хъ реста, десното око ча
часа npi ъ обйд-ь
ка ресто на краката и гърба има б'Ьло и опаш
Приблизитетяата стойность на предприя
ката Kica. Ако до 61 девь отъ 30/Х н. г. не
тието за три години възлиза ва 24000 лева.
се явятъ степаните имъ съ нуждайте докумен
Залогь за правоучастие вь тгргасеизисти да си ги пребиратъ, те ще бадать продадени
чва 1200 лева.
за въ полза на Общинската каса.
ТържнитЬ книжа се намирать въ канце
ларията на общин. уаравление, гдето интере—Ново параходно Д-ство вз Варна. Нас
сующите се могагъ да ги преглеждатъ всеки коро въ Варна ще се основе ново параходно.
прислтетвень девь и чась.
Дружество. Капиталгтъ. щель да бхде внесень
Г. г. конкурентите требва напълно да се
отъ странство.
стобразявать съ чл. 11 охъ закона за общест
вените предприятия.
—Холерата в& Pt/син. Известията, конто
пристигатъ за хода на холерата въ Русия, C*L
Кмето: Д. ФилОВЪ. много успокоителен, предполага се, че скоро ще
Секретарь: х. К. Ивановъ, се отм!нятъ карантинните мерки.
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