Година XII.

Ba pнa, 26 Септември 1909 г.

aвнeнc
Иiлиз i три и&ти въ мъxeцa,
обикновено къмъ 10. 20 и 30 числа.
Ц-fcнaтa на вfccтникa е, винаги пред
платено, aa година само 1 лв. 20 ec»
Може да се предплаща и само за три
месеца.
Eдuнъ 6рой 5 cm.

Бp 42—43.

CTHЙKЪ
ll:фll, 1111СМЯ I! ВСИЧКО 3Я BГ.CTHI)Ka Да
се 1111я11111 до Гpaдcкo-Oбщинcкoтo
Управление въ K.чpня.
За обявления се плаща на дума:
8а пърн.ч страница
nтop:i страница .
тpetя и чeтвфpia

3 eт.

Eдuнг 6рой 5 Cm,

Peдaктopъ-eкeпeдптop-ь : Bapнea. Град Общпи. Бuaлпoтeкapi. Д. Г. Aтaиacoвъ.

Cл·вднятa телеграма е пoлyчилъ Bapнeнcкиятъ общински
кмeтъ, г-нъ ЦEPOBЪ, oтъ г на 0ЛИ ВИЕ изъ Метелинъ на
24 Септември т. г.:
Au raomente deregagner notгe pays, je Vous redis toute 1а
gratitude des tonristes pour Гaceueil que nous avons reeu а Vaгna
et vous envoyeг nos remercimnients pour votre eoraitё et nos meilleurs voeux pour 1а prosperitё de votre belle cite.

Louis Olivier
M-r 1е ministre de France apprenant Гaeeueil ehaleureux fait
а ses compatгiotes par 1а ville de Varna. a charge tёlegraphiquement M-г Mereinier Consul de France iei а sc roiнlre chcz 1о Prefet et 1е Maire de eette villo pour lour oftriг les vifs гemersiraents de M-r Palёologue. M-r Merciniёr s'est rendu hieг officielleraent chez M-r Raltcheff & M-r Tzeгoff.
Varвa, 1е 28/G Octombre 1900.

Фpaнцyзcкиятъ Пълнoмoщeнъ Mиниcтpъ въ София, като
се нayчилъ за горещия пpиeмъ, който гpaдътъ Варна е нaпpaвилъ на неговите съотечественици, нaтoвapилъ е телегра
фически г-нa Mepcиниe, фpaнцyзeкия тyкъ кoнcyлъ, да се
яви пp·вдъ oкp. yпpaвитeль и кмета, за да имъ изяви ЖИВИ
ТЕ благодарности на г-нъ Иaлeoлoгъ.
Г-нъ Mepcиниe е поевтилъ още вчера- официално г. г.
Paлчeвъ и Цepoвъ.
F

Гp. Варна, За/0 g·”·”·

1909

«*•

Обявление
JW 1263З.
гp. Варна, 17 Септември 1909 гoд.
Варненското Градено Общинско Управление вследствие
телеграмата на Aнкиaлcкoтo лозарско 'дружество oтъ дпecъ,
зapeгиcтpoвaнa пoдъ вx. No 13633, обявява на интepecyющигБ
се Варненски граждани за знание, че гроздобера въ гp. Aнxиaлo ще започне на 21 тoю и че грозде пъpвoкaчecтвeпo.
ще се продава cъ умерени цЗши.
п. -Kмeгi: M. ЮPДAHOBЪ
п Coкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦOBЪ

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
N 127в5
гp. Варна, 21 Септември 19О9 гoд.
Съгласно взетото pf,щeппe на лозарската комисия, обя
вява се на варненските граждани, че е oпp·БД·влeнo тъзи го
дишния гpoздoбepъ на варненските лозя да започне на 28
тoгo. До тая дата никой нeмoжe да о6пра лозето си по ка
къвто и да е било нaчинъ, било cъ кошове или други cждoвe.
Никой пpитeжaтeль па лозе, или пp·fcкyпyвaчъ нeмoжe
да ходи нощно вpf,мe да бере бидo за ceбt си било за пpoдaнъ грозде,

Г>p. 42 n 4Я.
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Cтp. 3.

Всички нарушители па тия мерки, ще се нaкaзвaтъ
cъ глоба oтъ 1 до 50 лева и обраното грозде где се конфискува.
Яaтoвapвaтъ се лoзapнигв стражари cъ изпълнението
на тия мfcpки, като ще се дъpжaтъ и т·в отговорни и ще
се нaкaзвaтъ за вeвкo опущение на дадените имъ наставления.
п. Kмeтъ: Ф. XPИCTOBЪ
Ceкpeгapь: x. K. ИBAHOBЪ

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
No 126З2
гp. Варна, 17 Септември 1909 година
Варненското градско общинско управление, обявява на
всички каруцари, фaйтoндяcпи, бpн шaджип, велосипедисти
и дp. въ гp. Варна, че i t тp·feбвa да пмaтъ на видно мъ·cтo
на cвшгt кола, велосипеди, Файтони и пp. вyмepиpaнa·
тa плoчицa давана нмъ oтъ oткyпчпкaнa тaвcиrв, за да се
удостовери, че таксата е заплатена, та да може по този нaчинъ по-лесно да става контролиране го и да се избътнaтъ
нeжeлaeмигв pacпpaвип мt·жгy ГБXЪ и aiч-·iiтиrb на oткyпчикa. Тази м·fepкa е въ интереса на еамитъ* тйxъ, за това се
пp·впopжчвa дn я вiзпpиeмaгъ, ако иcкaтъ- да не гyбятъ
своето вp·вмe въ разправии cъ агентите на oткyччикa.
п. Kчeiь: Ф. XPИCTOBЪ
п. Ceкpeтapь В. В. ЖuШПИCЦEBЪ

Cтp. 4.

„Варненски Общински Becтникъ"

Bp. 42—43.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ. ,

Зaпoвeдь
No 7О6.
гp. Варна 15 Ceптeмвpий 1909 гoд.
Много oтъ гpaждaнитb-npитeжaтeли, на пpaздни места изъ града, а oeoбeннo изъ улиците „Преславска," „Мария Луиза" и „Сливница,,, дъpжaть
си места

нeзaгpaдeви и

обърнати на сборища

oтъ бoклyкъ

тия

и нечистотии, а

нeкъдe на пиcoapи-paзcaдници на миазми. Heкoи oтъ тия места пъкъ еж огра
дени cъ cтoбopи uoлycъбopeви или oтъ дъски cъ не еднакви размери

и пoлy-

изгвили, взeмeни oтъ съборени стари здания.
Ocвeнъ това, по тия улици, най-оживените на града, много стари дюre·
ни c ъ cъ изкчpтeнa външна мазилка или боядисани cъ тъмни разноцветни бои
и cъ това upeдaвaтъ eдинъ твърде лoraъ изглeДъ на града.
Като взeмaxъ пpeцъ видъ всичко това и обстоятелството, че на 21 тoгo
града ни ще бъде пoceтeнъ oтъ

фpaнцyзки

академици и учени екскурзианти,

на които най лошо впечатление ще направи тая

нeбpeжнocть

на

гражданите

къмъ частните имъ имоти и cъ това къмъ общото подобрение на града въ тex
ничecкo и xaгиeничecкo

отношение, на основание

чл. 64 oть закона за

З A П O B Ь Д B A M

Ь>

гpaд-

eклтe общини.
1) Зaдължaвaмъ всички стопани на пpaзднй место въ

града, yл.

славска," „Мария Луиза" и „Cливници," най-късно до 20 тoгo да

Пре

зaгpaдятьтия

cл мec!-a cъ прилични cтoбopи, боядисани cъ блажна боя, кpeмoвъ цвeтъ ·
2) Всички здания cъ изкъртена външна стенна мазилка, да се измaжaтъ и
бoядиcaтъ CL cъщий кpeмoвъ цвeтъ блажна или водна боя, (cпopeдъ това дали
c ъ cъ дъoчaнa обшивка или измaзaни),

най-късно до 20 тoгo;

3) На нeизпълнитeлитb на настоящата ми зaпoвЬдъ ще се cъcтaвятъ ак
тове и ще се глoбявaтъ съгласно чл. 72 oтъ закона за гpaдcкттe общини*
4) Зaдължaвaмъ всички градски агенти да cлeдятъ изпълнението на нас
тоящата ми зaпoвeдь и
5) Преписи да се зaлeuятъ на по-видните места

въ града oeoбeннo по

улиците „Сливница," „Мария Жyизa„ и „Преславска" и eдинъ eкз. да се

пра

ти r-нy Bapнeн. Oкp. Упpaвитeкю за сведение.
(под.) Kмeтъ: ИВ. Ц E P O B Ъ
(Bepнo:)
Ceкpeтapь: x. K. ИBAHOBЪ
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Cтp. 5.
П p i. ц п cъ

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Эaпoвeдь
No. 696.
гp. Варна, 11 Ceuтeмвpий 1909 година.
Пoдпиcaниятъ Варненски rpaдcкo-ofщaнcки кмeтъ, пphдъ видъ че общин
ската каса се доста ощетява oтъ действията на Bapнeнcкитb търговци — доставчи
ци на пeтpoлъ, като, вместо да cклaдиpaтъ клcитb cь neтpoлъ въ oбщинcкиrbгaзoви складове, cклaдиpвaть го на открито върху държавно мbcтo на приста
нището и cъ това oтбeгвaтъ плaщaниeтo на общинската такса, когато, по си
лата на съществуващите закони и правилници за съхранението на пeтpoлeyмa
т е еж. длъжни, доставения oтъ тexъ за пpoдaнъ въ града пeтpoлъ да cклaдиpaтъ
обезателно въ общинските складове и че, ако въпpвки изричните нареждания
на закона за пeтpoлeyмa и правилниците за това, оставя и за нaпpeдъ да се
продължава oтъ страна на г-дa търговците тази нeпpaвилнoeть, която явно
вреди на интересите на общинската каса, основателно би ме обвинили гражда
ните, че не пазя интересите на последната, на основание чл, 94 oтъ закона за
градските общини, чл. 1 oтъ закона, за барута, патроните и пeтpoлeyмa (газа)
чл. 5 oтъ upaвилникa за продажбата и съхранението на петролъть и другите
мeнepaлни масла, употребявани за горене и осветление и чл. 1 oтъ правилни
ка за градско общинските складове въ Варна въ които се cъxpaнявaтъ лесно
запалителни предмети.
З A П O B Ь Д B A M Ъ :
Пeтpoлътъ, пpeднaзнaчeнъ да се продаде и кoнcoмиpa въ града Варна,
да се cклaдиpвa oтъ дocтaвчицитe-тъpгoвци обезателно въ общинския гaзoвъ
cклaдъ. Пpoтивъ тия oтъ доставчиците на петроль търговци, които нapyшaтъ
тая ми зanoвeдь, ще се cъcтaвлявaтъ актове, по силата на кcитo осв'Ьнъ че ще
бъдaтъ глобявани, но ще се oблaгaтъ и cъ cлeдyeмaтa се за складирания и нpoдaвaнъ вънъ oтъ склада ueтpoлъ oбщин. такса, която ще се събира oтъ тbxт»
пo· силата на чл. 102 oтъ закона за градските общини, но peдътъ по който се
cъбиpaтъ дъpжaвнттe данъци.
Bъзлaгaмъ на надзирателя на общинския гaзoвъ cклaдъ и лoмoшнnкa му,
а cжщo и на полицейските и митнически органи, да cлeдятъ за точното изпъл
нение на тая ми зanoвeдъ. Пpoтивъ нарушителите и да се cъcтaвлявaтъ актове,
въ които да се описва количеството на складирания вънъ oтъ склада пeтpoлъ и
да се изпpaщaтъ мeнъ за понататъшно paзпopeждaниe.
На тая ми зaпoвeдъ да се даде най широка глacнocть между търговците,
като пpeпиcъ oтъ нея се изпрати на Г. Управителя за знание.

(под.) Кмета ИВ. ЦEPOBЪ
(В * p н o):

Ceкpeтapь: x. K. ИВАН0 ВЪ

Cтp.

0.

„Варненски Общински В-Ьстникъ"

извoдъ
oтъ

Решенията на Bapнeн. Град. 06щ. Cъвtтъ
((Продължение oть брой 40 41).

ПГOTOKOЛЪ
№ 32.
oтъ 16 Лпpилъ 1909 гoд.
258. Да се зacтaвятъ въ eдинъ oпpeдeлeнъ cpoкъ всички стопани на зда
ния въ yлицитb, които f ъ вече шocиpaни, да си направять тpoтyapитfc, иначе
т е да се нaпpaвятъ oтъ O6щин. Управ
ление за т/Ьxнa cмЪткa. Натоварва се
пост. пpпeътcтяиe да изпълни това решeниe бeзъ забава.
259. Pbшй при новостроящата се
cкoтoбoйнa на морския бpbгъ, да се
определи место за eдuнъ митнически
cтpaжapь, които ще се постави oтъ мест
ната Дъpж. Митница, за да пази, да не
се пренасят ь по тaeиъ нaчинъ стоки.
260. Да се повърне oтъ oбщин. каса
на Дpaгaнъ ,Юpдaнoвъ сумата oтъ 140 85
лв„ внесена oтъ същия срещу квитан
ции № № 2468/908 и 23/909 г., като не
правилно внесени.
261. Назначава комисия вь cъcтaвъ:
п. кмета Дякo Бeдeлeвъ, caнит. лeкapь
Д-pъ Злaтapoвъ и съветника Kp. Tpomeвъ. инжинepa Раделия, на която въз
лaгa да види и определи подходяща за
това, нови християнски гробища место.
За извършеното да състави пpoтoкoлъ
комисията, които да представи за вниcaнe въ съвета за вземане окончателно
решение.
262. Да се назначи Лaмбo Ив. Гaй·
тaнджиeвъ за .и. д. oбщuн. apxитeктъ на
место вакантно ш cъ заплата по бюдже
та, ,кaтo лице, което притежава нyжднaтa за назначение пpaвocпocoбнocть (Удо
стоверение № 15805 906 гoд. на M-вoтo
на Oбщecтв. Сгради з пp.). Натоварва
се Кмета да издаде нyжднaтa за тая цeль
зaпoвeдь.
263. По молбата на наследниците
на Kocтaд. Hикoлoвъ да се остави бeзъ
последствие, а решението на съвета №
411/900 г. cъ coeтo е постановено да се
заплати cтoйнocтьтa на имота на Kocтaд.
Hикoлoвъ II yч. № 670 се отменява ка
то неправилно издадено.

Бj). 42 н A3

264. Да се назначи за oЛщ.-rapиcть
кoнeyлтъ на место вакантно и cъ зап
лата по бюджета — кандидата Христо
Джypoвъ aдиoкaтъ, като лице, кoeгo при
тежава нyжднaтa за това пpaвoc юcoбнocть. Натоварва кмета да издаде зaпoвeдь за назначение.
ПPOTOKOЛЪ
№ 33.
oтъ 17 Aпpилъ 1909 г.
265. Разрешава да се отстъпи на
Юлий Ивaнoвичъ Mюнuнгъ и съдруж
ниците му Baлтepъ Цeдeлмaиoзъ и Мак
cимияaянъ Tpayмaнoвь. едно oбщин. ме
сто oтъ два дeк. oтвъдъ военния кaнaлъ
за построяване на фабрика за произ
веждане химически продукти.
266. Разрешава на Axм. Иcмaилoвъ
oтъ rp. Варна, да завземе oть улицата
„13. Левски" за проектираната oтъ него
нова къща, само такава чacть за ceгa.
кaквaтo позволява ширината на улицата,
та бeзт> тази завзета чacть, широчината
на улицата да остане oakъ достатъчно
за разминаване. Чaciьтa oтъ мbcгoтo на
улицата да се оцени oтъ една cиeциaлнa
комисия и да се изиска по нея cтoйнocтьтa oть Axмeдъ Иcмaилoвь и тогава
да му се позволи да строи.
267. Да се конфискува залога на
Hик. Maнeвъ, по т i p г ъ т ъ за наемане
oбщин. бюфeть при oбщин. мор. градина
oтъ 600 лв., тъpгътъ да се yиичтoжи·и
да се upoизвeдe нoвъ за нeгona сметка
по доброволно съгласие, понеже времето
е доста напреднало и бавенето да се от
даде тоя бюфeтъ пoдъ нaeмь, е въ вре
да на интересите на общината. Наемния
cpoкъ се' определя дни години.' считано
oтъ 1Л 909 rч до 31.XII 910 г /
268. Да се сцени oть комисия по
чл. 20 на закона за благоустройството
местото, което Aндp. ,Илиeвъ иска да
завземе по силата на утвърдената двopщинa регулация и по тая цbнa, като
заплати cтoйнocтьтa му, да му се позво
ли да го завземе а загради,
269. Разрешава да се кyпятъ за
oбщин. коне cъ всичкия cвoбoдeнъ кpe·
дитъ за тая цeль и по толкова, колкото
ще позволи paзм-Ьpa на тоя кpeдитъ.
Назначава комисия въ cтcтaвъ: u кмета
Дякo Beдeлeвъ, cьвeтникa P . Гeopгeвъ,
oбщин. вeтep. лeкapь Д-pъ Д. Hикoлoвъ

Bp. 42 u 43.
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и контрольора при oбщин, каса, cъcтaвляющи тт pжиa комисия, на която въз
лага да отиде i а Ecки-Джyм. пaнnиpъ и
да купи конете. На членовете oтъ комиcиятa да се зaплaтятъ пътни и дневни
по зaк. за град. общини и ония за чи
новниците.

Шpнeнcкo

Градско Общ. Упpaвдeние

Обявление

Cтp. 7.

въпросния иaзapь и дока ·uaтъ вcbкaкъвъ видъ дodитъc и дpyoи стоки.
При това c>- oбягя а, че удобство
за паша и за вoдcнoй на дofнuъкi ща
ctyжи n. йyдэбнaт.i селска мecтнocть по
край реката „Aкчapъ", upи която е оп
ределено и пазарището.
Общ. Kмeтъ: (йод.) И*. Терзийски
Ceкp.-Биpникъ: (и.) K. Пaнoвъ
Bepнo
При Bapнeн. Град. Oкo.ъ Управление
Ceкpeтapь; П. Hикoлoвъ

№ 1Й315

Иptпиcъ

гp. Варна, 10 Септември 1909 гoд.
Варненското Гoaдcкo Общинско Уп
равление обявява на интepecyющиfe се
за знание, че cpoкътъ на обявения кон
кypcъ за изработване проектите за град
cкия тeaтpъ cъ казино и тавцуваяенъ
caлoнъ, се продължава до 1 Ноември
т. г м 10 часа, преди oбeдъ, за когато
всички проекти требва да бъдaтъ пpeд :
cтaвeви.
п. Kмeтт: M. Юpдaнoвъ
н. Ceкpeтяpь: В. В. Живoпиcцeвъ

ПpЪтшcъ

Aлeкcaндpoвcкo Селско Общ. Управление

Обявление
№ 933.
c. Александров0, 12 Aвгycтъ 1909 г^
Aлeкcaпдpoвcкoтo Селско Общинско
Управление обявява на г. г. интepecyющитe се, че 0твърдения пaзapь cъ зaпoвeдъ orь Господина Mиниcтpa на Тър
говията и ЗeмлeдЬлиeтo oтъ 26 Aиpилъ
1906 %г. пoдъ № 448 на eд-йpъ и дpeбenъ
дoбитъкъ и вceкaкви други стоки въ c.
Александров0, Бел0градска околия, Ви
динcки oкpъгъ, който иaзapь е oпpeдeлeнъ всеки „Чeтвъpтaкь" пp'Ьзъ нeдe
лята ще функционира, като за сега, тъй
и за нaпpeдч. За това. yмoливaтъ се
г. г. интepecyющитe се, да uoeЬ aвaтъ

Малко Чeнгeнcкo C. Общ. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 713.
c. M. Ченге, 20 Септември 1909 г.
Малко Чeнгeнcкoтз Ceл. Общ. Управ
ление, Aйтocкa околия, съгласно чл. I 6
oтъ закона за ceл. полиция, обявява за
знание, че издадения на Mexмeдъ Чaкъpoвъ oтъ cъш. село, Интизaиcки билeтъ
№ 94504 oтъ 19 Юлuй т. г. Cep. 72/908
гoд. за една кобила cъ конче на 11 гoд,
чepвeнъ кocъмъ, на челото' бhлo, е изгyбeнъ и замЪненъ cь дyбликaтъ иoдъ
№ 7Г2 oтъ днecъ.
Ако се укаже irЪгдe оригинала да
се счита невалиден1».
Kмeтъ: (uoд) И. Cтaнчeвъ.
Ceкp.-Бupникъ: (под.) II. Гaнчeвъ.
Bhpнo
При Вари. Град Oкoл. Управление
Ceкpeтapь: П. Hикoлoвъ.
Въ село Cюнeчъ, Cилиcтpeпcкa око
лия, е била :aлoвeнa у ^никой си Beлбepъ Aдилъ Caлиeвъ една фалшива 20
cт. монета, която се различава oтъ то
ва, че била нo-r!мнo синя, ci държала
повече o.ювo, груба направа и била 1
гpaмъ иo-лeгкa.
Гopнeтo като cюбщaвaмъ, моля г.
г. окръжните управители, Софийския
Градоначалник ь, дч paнмacигь това на
населението oть uкpлvзитъ нчъ за пред
пазване.

Cтp. 8.

„Bapнeнcкл Ooщинcки Вестникъ"

Брой 42 и 43,

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПPABЛEHE

Обявление
№ 1227б
гp. Варна, 9 Aвгycтъ 1909 гoд.
Варненското
но cть на cлeдньoтo

Градско
окръжно

Общинско

Управление има чecть да

предписание на министерството

даде

глас

па вътрешните

работи, отделение административно полицейско oть 29 августь т. г. uoдъ № 43б7,
както следва ;
ОКРЪЖНО
До Г. Г. Окръжните Управители.
Швейцарското правителство е уведомило Министерството на вътрешни
т е Работи и на Изповеданията, че oтъ 1 до 3 идyщий Oктoмвpий н. г. въ гp.
Цюpиxъ ще се cт cтoятт» три големи нaдвapвaния cъ балони, едното oтъ които
ид,eлo да бъде за наградата „Гopдeнъ-Beнeтъ." Тези нaдвapвaния щели да имaтъ
чисто мeждyнapoдeнъ xapaктepъ, понеже въ тexъ биле записани да yчacтвyвaтъ
въздyxoплaвaтeли oтъ всички страни, и повече oть балоните щели да cлeзaтъ
вrь чужди д7 pяcaви. Поради това, Швейцарското пpaвитaлcтвo моли нашето да
вземе всички мbpки. за да се осигури eдиtfъ дoбъpъ пpaeмъ на въздyxoллaяa·
телите който биха слезли въ Бiлrapия.
Пpeдъ вид7, на това. иoкaнвaтъ се г. г. Управителите, да пaпpaвятъ своето
временно потребните разпореждания до подведомствените си административно
полицейски органи въ поверените имъ oкpъ; и съобразно cь гopeизлoжe ютo
и пoдкaнятъ кметовете да се разгласи добре това между населението, за да не
се cлyчaтъ нeкoи нежелателни неприятности и да се подготви eдинъ дoбъpъ при
eмъ на ония oть с7ъстезателите, които биха слезли у пacь. На m pвo-oбpaзa
подписали началникh на кабинета на миниcrpa Г. . Бъчваровь и за нa·.aлникa
на отделението А. llгнaтeuъ, Зaвepилъ преписа секретаря на Bapнeн. Градски
oкoл. нaчaлиикъ Пeтpъ Hнкoлoвъ.

Kмeтъ: ИВ. Ц E P O B Ъ .
Ceкpeтapь: x. K. И J A H O B Ъ .

