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ВАРПЕнакий ОБщипакий ВtСТПИНЪ
Ще И3JШЭЛ обикновенно
отъ всiший ъri;сецъ.
всичко за

-
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ц tHaTa на

24 броя:
iJa Rняжеството
2 .ileBa,

Ппсыа, пари и

Вi;ствика да се праща до

Градско·Общинското Управленке въ Варна.
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e,\IIII'}, редъ
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На ~23- Августъ т. г. се rJlacyBa отъ Варненскиit Градско
ОбщинClШИ Съвi;тъ (рi;шение Н-о. 376) и ва 26-Н с"v,щиiI ъr'Всецъ

ФЕРДИНАНДЪ

1,

Бъ~гаРСRИН Енязь.

Подписанит-Б,
оБЩИНСIШ IIреАставите~Il
на граАа Варна, считатъ се кранно чеСТИТIl,
че могЛiТЪ и в.. то.я: с~учаi1:, наеАНО съ при

в-Бтствуванието съ наРОАПllП ПОВАравъ добръ'
,40ШМ?>, Царствующий Княже, Аа И3ЯВЯТЪ своит-Б
И на ВСИЧRИ Варпенци наЙ-ВЪРПОПОААанни
чувства

и

АЛi~БОЕ:а

Е:ЪМЪ Вашата свещенна

Особа

признате~ность

ва

BceЦЪ~OTO

посветение на Ваше Царско Височество Аа ра
боти неуморно ва б~агото на О течествоrrо ,
и особенно ва грижит-Б, наСАНО съ Правит.е.t.
ството Ви, ПОИRоно:мичеСRОТО развитие първий
днесъ Въ~гаРСRИЙ ПРИ:МОРСlшi!: граАЪ, на

r.ойто, при държавна вече стаНЕ••шта же~'ЪВ

ница Руссе-Варна и р-Бшепието Аа се направи

ПЬ-СRОРО порта, Аано въ по·б~ИВСI:О БЕ'АЕ.ще
ПОАЪ ПОRровиrrмството на Ваше Царско Висо
чество се ВИАИ да приставатъ и Бъ~гаРСRИ
параходи.

Господарю,
Въ Вашата АвгустъiIша Особа е haA-Бж.
дата и па Варна, Аа остаlIЕ~ТЪ винаги вапа·
вени наРОАнит-Б интересеи,
Аа се постигне

пъ~на невависимость на Отечествето и по
сто.я:нно . Аа преусп-Бва IIОАЪ Ваший СВ:ИllТРЪ
Бъ~гари.я:.

Да жив-Бе НаРОАНИЙ ИзбранН1ШЪ, Н. Ц.
В. Кн.я:вь Фердинандъ '!
ВариеиС1СиU. Градс1СО- ОбщtИtСТСЩ'6 Ol;eiJTo:
ПреАс-БАате.tь-Е1!Iетъ Вр. МUРС1Сиl'(,.
Ч.tенове-ПО1!ЮЩНИЦП на Iшета С. Д. Спасов?>

Л. А. ЛО1Z0В'Ь И А. 3Ю;tlрюево.

Ч.tенове:

Ст. Паиuца, Гворги Чирnан.невв?>,

П. ЮшеНЛЛle8?i, Х. ]'соргuGтаврuдu, Х. Бараи
фи.71'Ь Траио, Левтер?> Пастисв?>, Савва Авгерzl1tUДU,
Ли1СО Roстадzl1tО8?i, Cao'1UJll?> Х. АХJltедов?>, ]lу.
ра,4?> КуртеfПj, Мадатu,я;

СУ1Се:зu,я;m.

(Ч~ена на Съв-Бта г. Ни1СO.7lа Боев?> ОТСЛiт-

О'I'вvваше ОТ'Ъ граАа.)

се

lыаща

на

бр:Эl! э:l. първи,! пд"ть

ст., :1. 3:1. с.,t,м·ющитt.ио

ст.

10

На

година, Анесъ l-й JО.шЙ. АрGитр~рirата

1885

RОШШССIIЛ, съставена по повдигпжтш'[ споръ
ниви и ГОIЩ отъ

ЯИJ1а, Га.шта

CeJ1::tTa:

:m ~repa.

ЫС;l!ШПЪ

II

СОФУJ1аръ, ПрОТIIВЪ ВарненCI'ОТО Градсr.о-ОGЩIШСI'О

Ваше Царско Височество,

чеСRИ

40

ПРО Т О 1\ ОЛ ъ.

при тържественпото посрtщавпе на Негово царско Височество се
ПОАнесе CJli;дующиil в1;рноподанническпiI аАрессъ:

ДО НЕГОВО ЦАРСКО ВИСОЧЕОТВО

об:Ш.'СRII>I

отъ

УпраВJ1ение, въ съставъ на преАс:БдаТСJ1Я

Варнен

-

СRИll ГраДCIшii Мировии С;nДШI П. Едрецовъ, Ч.'1.ено
вст:Б

по

право

Варн.

Око.шllскпП

Нача.ШПRЪ

Dожп.'1.0ВЪ И Ч.'lена отъ Варн. Ов:р. Постоянна

Ст.
1\ом

r.ШССШI Ж. Георгиевъ и избранит:Б Ч.lенове ОТ'Ь стра

на иа ВарнеНСБОТО
АНАОНЪ

Градско-Общинско

Нед·В.шовъ и ХаАЖИ А.ш

Управ.'1.ение

1\;nиджи,

и отъ

страна на се.шта: ГЗJl.ата, Яп.'lа и ЛIе~ШШЪ-СОФУ.lаръ
Б. КаРal~аНОБскиii и

Хаджи

Мехмедъ Ахмедовъ, и

въ прис;nтствието 'папабранпт:h отъ

спорнщит:Б се

страни предстаВПТСJ1П, а именно: отъ страна на Га

J1aT3, Яи.ла п Мсмuшъ-СоФу.шръ:

Тома

Поповъ и

ХаJ!IIJ1Ъ Ходжа и отъ страна на гр. Варна Хар. Ап

reJ10B'}, 11 Топузоо.'lУ (Исм;шлъ-а), СЪГ.lасио съ поста
lIов.лснието сп, ПОr.I:Бстепо пъ ПРОТОlСОJl.а, Аържапъ на

26

ТСВ:УЩIII[ r.гhссцъ, събрана пъ горнии

- състапъ

въ

I~aMapa'ra па ВаРНСПСlшii Градсюп't l\1ПРОllIlii С;r.l\ШI,
ПРИСТ.d'iли къмъ пзс.лушваuпс Jt проп-1;l)Jшюще АОЮlза

TCJ1CTnaTa

па страппт:Б.

Пъ.ШО!IOЩНIIцитi;
Яlыа
Сl!

II

отъ страна на ССоЛата Г;.I.'1.ата,

1НеЩIШЪ-СОФУJ1аръ за под!;:рtП.leIПIС

предстаВIIХ;n

четирнадссеть

ДОI;:УИСllТJI,

то се ДОI>азва.'1.0, че ВарпеIiсr;:ото

на псrщ

чрсаъ [,оп

Гр:lдс,,0-О6ЩIl1IСЬ:О

управ.'1.ение неправи.шо заВJ1:lА:Б.l0 т:Бхната исра, за
ЩОТО по НllБ:акъвъ начинъ сс.шнит·В отъ Га.шта нс
r.rОЖЗ.lИ да иr.rатъ ш1ви пъ т:hЗII

~1:Бстностп,

all:o т:Б

Аа с;n 6и.'lИ въ Варненщ~ата ~Iepa. Осв:Бнъ това спо
мен;nтитъ,

пъ.'1.НО~IOщнит:Б,

казахж..,

че Cfli

ИlIалп п

СВИА:Бте.ш.

П'Ь.'lIlО~()ЩНШШ отъ страна на гр. Варна

Хар.

АигеJ10ВЪ ш,прпеr.rа представенпт1; отъ пъ.шоиощпп

цпт:Б на смата:

ra.ilaT3, Яи.ш и l\lе:.rИШЪ-СО<I>у.1аръ
доь:азате.'1.СТВО, тъй I,aTO

в.'1.зД:Б.'1.чески Аоr;:уиентп за

.пща, ЖИВУЩИ въ ДРУГИ градища Jl.Ш се.ш, в.'1.ад1штъ

НСДВIШШМОСТll

въ други м1;СТПОСТll ВЪПЪ ОТ'Ь iJ{ШДИ

щата па тил гpa(~OBe
Rр·]ш.lсппе,

11 СО.1:1.

'1е праВllJl.IIО

Осв:Бнъ

се по.'lзуnз

гр. Варна О'ХЪ ~l:hCTHOCTIIT1;,

това

n

въ преводъ на бъ.'1.

гарСБ:И едпнъ документъ подъ названио

fMa'Ia/

на

ь:оито сс оспорватъ, пред

стави въ орпгина.лъ на турски

р'fзu(,(,иuе за опре;'\1>.lенпе

iJ3 ПОk

пассдсписто

грuницит:В

Ба;J,нiiС"Q

между

седзта:

Нlыа ПАР. П rpaдa Барна, в:ато прибави,

'Ie

Стр.

Mpo:fi 18-19.
ако ~В: ,i\01l,-у:м:етъ е недостатъченъ за Аокаватмство
ПМЗ.l()- И свид'l;тми.

Пъдномощнпцитi; отъ страна на с. Гадата

приематъ
страна

на гр. Варна

като не
турско

иредставений
би.lЪ по

вреие

се

Формата на

съставяди

осв-Бпъ това

истритъ И

ПЪДНОItIOщницитi;

документъ за

на рапортъ FCOЬMOЬ едно

дицеj

отъ

и

д-БПствите.lСНЪ,

ръmение, каквпто въ

на

него

неизв-Бстно

гдедатъ

написани

други думи,

ItI-Бсто бидъ

въ м-Бдствие на

документа

-

като

високопоставено

документа въ едно

което заявяватъ, 'Ie той

не

отъ

е Фа.lШИВЪ,

-

'

граници

въ такова

ПО.lожепие,

а отъ Аруга,

2.

КО.lБОТО

пл.ти се е ПОВАигадъ СIIОРЪ за мера между Галата и
Варна, все такова рi;тение се е давЗ.lО. Rай-посд-БД
нлта БомItшссия, която ходида на м-Бстото

за ра3р-Б

шавание спора. въ Турско вреllfе н:Бмадо

повече отъ

10

взе~rа.1П у

години. Въ тал посд-БАНЯ

КОllfМИССПJI

части~ мнозина отъ Варнеискит-Б първенци Турци и
ХрпеТИJIНИ, както и отъ страна на

ce,;taTa: Га,;,ата,

Яи,;tа и Петре, а въ качество на чиновникъ присжт

cTByBa.'l.OЬ СеRретарл (Наибинъ) на Варненский Rадия.
Въ

тая

коимиссил

и ТОЙ

СВИА-Бтедл

-

е взе~IaДЪ

сд-БАоватедно второ доказатедство, че не можадъ той

участпе И, че въ това. време Варненский кадил би.lЪ

Аа бжде взетъ ВЪ вниItIание.

ПОАЪ название Джумаа,7Ы, 1Сад.к. Да ,;,и е ставадо н-Б·

Представитедл

на гр. Варна ПОдАържа,

че до

какво промънение, не знае.

кумента е бидъ оФициаденъ и н-Бм:а въ него никаква
ПреАставптедит:Б отъ

страна на с. ГЗ.lата приба

вятъ, тre превода на AOKyItIeHTa нослдъ дата
ПреАставите,;,л на гр. Варна

1292

е бида поставена отъ

Сждъ,

когато

бидъ отъ

1273

Свид-БТМJI

Ембu

д.лu- Чаушовr.,

житедь отъ с.

Гадата, ПОRаза сжщит-Б границп, показани

фaJtшиФикацил .

1292 година.

заяви,

че

датата

Варненскии Окржженъ

присжтствуваJlЪ

да

се

,110-

пуснжтъ свuдtJmе.лu и отъ дв:Бт-Б странп.
Хасаn?> Ха.лUJlовz, отъ с. ГЗ.lата, на

веднъжъ

въ

Свидътедя Юмеpr.

MaX.:t!YIJoBZ,

отъ с. Яида по

каза сжщит-Б граници межАУ ГЗ.lата и Варна, както

и горнит-Б свидътеди, като каза, че преди

65

годинп,

18-20

го·

дини издъзда КОМ1IfИССИЯ по разрi>mениена тоя споръ
и чудъ отъ

щето: Границата межАУ

Варна, състави.lИ книга за

и Варна БИJlа: Дере

КОЛТО хо

осемнадесеть години.

попитанъ въ качество на свид-Бтедь, показа сд-Бдую

ra.laTa

коммиссията,

ди,;tа за разр-Бтение на тоя сжщий споръ и то преди

би.lЪ събранъ респма, а ,1\окумента е

г. Rоммиссилта опред-Б"ш

отъ сви

д-Бте.ля: Хасанъ ХЗ.lидовъ, като прибави, че той .lично

старцпт-Б на седото имъ,

&'11'0 биде въ

ПОАТВЪРЖАение опред-Б

аз,к, Еу.ле-чеш.ме,J.1fаарl!i-баш!"ЕЮЧУ1Сz-ЕараагЙ'lz.чещме, дението на Rоммпссилта. Чува.'l.Ъ още, че отъ ПОСД$
Лоnдюзz.чеШ.Jlе, Еа.iнбурz-mар.ла, Eapa-Са,7ШnUnZlCе н-Бкой си Джуиаадж-Rадже ходидъ отъ ново да опре
.ле.'ltессu, Дзusог.лОnУnZ-1Саршuс.к'Нда-u'Нджейодz, Паша
.:1сресu, Паша .мезар,к, и отъ тамъ по направдение

д-Еди границит-Б, нъ жите.lИт-Б отъ седата:, Гадата,

КЪМЪ Пlщара до морето. СВИА-Бтедл

цит-Б

BCII'lKO това зна·

Я.IЪ, че е така отъ едпа страна, че е запоnшпдъ т-Бзи

Исторически паметници въ Варна.

Яи.'l.а и др. заяви.lИ, че тъй като въпроса за грани
би,;tъ

р-Бшенъ не взми участие.

СВИД'};теJlЯ

lJfустафа XaJlU.710BZ изъ смо Меиишъ-СоФударъ, по-

временний И!tшераторъ съгради казармата
Егира).

IП.*)

Б!flCва)lеn~ llреводь па mурrлcum'lJ nаАnиси,

(1250

отъ

8торитt врата.

гравираnи naA~ вpaTит7J па бu8tuuт7J

1CpimoCTu
Ц
~
аря на царетл, подобенъ на А.lеШlaпдра Вепа Rasap.JeaTa, па mабuum* и па БО.7tnzщата .lикиЙ, царя на МУСУ.lманит:Б и на всиtIкит-Б въ св:Бта
80

Iсъздания, съгради много казарми за своята войска и

Варпа.

Вратит'Б на !\азармата.

rлавнит t

УЕрiши своит:Б Б.lад:Бпия. Еато В.lад:Бе по море и по
сухо,

врата.

Тои издаде наредби

за своето

уси.lИ държавата си и одържа поб-Бди

правите.lСТВО,
надъ

своит-Б

Храбрий MaX~lyдъ-XaHЪ, Шахъ Рюстемъ на врагове. Нека Богъ Го увесе.lявадогд-Бто свътъ бжде!

ар~шята, царь на зюрето II на сушата, подобенъ на
царя А.lеь:саидра,

съгради

казармата

и'

на за6-БJlЪЖП'

те.ЩО м-Бсто за своята вопека отъ Ьога покровитеJlствувана.

Негово

II

Mycy.lMaHCKaTa вопска да направи както казва над-

писа на A1'inu

СУАтанъ

111· ах

.
тая нова казарма въ Варна.

МУАЪ е,

и

които съгради

ВС.lичество организира земята си

и пз:IнитБ граници; неЕа бжде побtдитмь на ЦЪАа

Третитt врати.

все"lеинз чрезъ своята сабл отъ Бога кр-Бпена, и му
СУJl:IIанит'l; да бжджтъ честити подъ неговата с-Бнка.
О ДЙ:Нl,I**) надписа копто направихъ, да

бжде по

драгоцJшенъ отъ бри,;,янти. Всемогжщпй Боже!

съ-

Судтанъ Иахмудъ, царл на все.lепната, б.lа
гостьта на ЕОГОТО е много Висока, които има стратна

ВОЙСRа, направи града Варна тъи сдавенъ и съгради
тан то,;,козъ

*) Ви~:ъ броеве 18 п 15 на ВiеТНИJ:а отъ т. г.
**) ПРIIД"ОРПIJII поетъ ва Су.нанъ МаХl\lуда. Съ негово

01\0-

брвниs, .IIJYi\И СВ 1 1'-j,ал ВЗАJшеи би.щ JJЗП1'8вени въ стихове Ц rpa·
JiпраllИ.
пре.~Аача.

год-Бма каварма.

Богъ да Го веседи и

Аа ааЕРИ.nя в-Бчно ВОЛСRата Му. О Апни! азъ напи
сахъ вашийнадписъ наПЪ.lНQ. СУ.'l.тапъ Махмудъ-Хапъ

е, койТО съградп п тая Арагоцiшпа казарМа.

Брой

18-19.

Стр.

ВарпеПСRИЙ ОбщипCIШЙ в.ъстнпкъ

каза, че границата

между Гмата

и

Варна

рптБ граници показа сж.щото,

е БИJ!а:

Дере-ао,};, ПомаfCr,·Gалuеваmа КAlШ;ЛU, ЕоджакоюfCr" Еам

те..1Я Мехмедъ

Мехмедовъ.

бурr.-mаР.71а, ЦУР'lуру-баши, Чоба1lr,-nУ1lарr. 1~' Пацара.

дена отъ ДжумааJlЖ кадж.

предание

че преди

Че т:hзи м:hстности
отъ

сж.

старпт:h

БИJLе

граница, знаЯJLЪ

по

отъ

Границата БПJLЗ

свпд-Б,

опред-h.

Свид-Бте.'lЯ Гeopгl~ Жс~овr" ивъ гр. Варна, показа,

хора и повдпгаJLЪ се сиоръ,

който ио тоя начинъ се р:hшавмъ. Преди

ПОItазан()

8.

20 години

двадесеть

четири

ДжуыааJ!ж. Rадия, ХОДИJLЪ

години

въ

времето

НЗ

ваедно съ КОММИССИllта по

из.l:h301lа коммиссия по сж.щий споръ и опред-БJLИJLа

разр:hшаванието на спора 1IIежду ГЗJ!ЗТ!\

сж.щит:h граници. При това сж.щий свид:hтеJ!Ь каза,

прибави,

че ПОJLовината отъ ДОJLината Чобаur,-nУ1lарr, прuнад

БПJ!И опред:h.;,.ени по доБРОВОJLПО СЪГ.'lзсие и на AB:hT:h

JL:hжа.lа на ЛИJ!а, а другата ПОJLовипа па с. raJLaTa.

страни.

Испитанит:h

до тукъ

свид-БтеJLII

и

Варна и

че опред-Б..1енпт:h въ доItу~rепта гр:ШИЩI еж

ОJL:hдъ ИЗС..1ушванието на етранит:h, пров-Вг ява .

сж повикани

нието на документит:h и показанията на евид-Вте,;"ит:h,

отъ страна на Гматенци.

Ват о свид:hтеJLИ отъ страна на гр. Варна се ис

преДJlОЖИ се на ПЪJ!номощнит:h и отъ Д13:hт-Б

страни

питахж. СJL:hдующит:h JLица: Мехмедовъ, Чобанъ Иванъ

да се прекрати спора съ спогодба, но никакво ~Ma·

и Георги Жековъ, житеJLИ отъ гр. Варна.

ще1luе l' спогодба нс nос;лVдва.

Свид:hтеJLЯ

J."Wex.м.eJr, Дlехмедовr,

гашната граница между

показа,

че сс

редъ I.аь:то БИJ!О И3.10женото въ представепий
иен'rъ, а преДИШНj{'rа граница

Т1t1lгIOаУ1lr,-босmа1tAl,
С1t1l1l.н;,-яu.,ыча1l0,

Теnе-mар.71а,

CJL:hAOЬ

Ч..1еновет:h: Андонъ Нед-Б.шовъ, А.~и Rж.иджи

т. е.

и Ж. Георгиевъ, предъ видъ на това, че представе

ЕУ.71е

нит:h отъ иредставите,;"ит:h на с. Га..1ата ВJLад:h.lчеСЕИ

Еоджа-Еараагш'lr"

докуиенти не могж.тъ да ПОCJ!ужжтъ за доказзтеJLСТВО,

E(tU1lr.-Wtum1t, Абдура1lжur,·Бак'lС

че означенит:h въ т:hхъ

Тавlltаu;л,n-щрzaко, Еоджа-Боаа;ЛAiЮ;,

.R~ара-БlOtJе1lr,-ка}J1UUСAi,
п:hКОJLКО

стr:ша на ГаJ!~теRЦП

вите,;"ит:h на гр.

за мера итогавашний Варнен

M:hCTOTO И
Ab:h-.r:h страни,

разр-Бши.1Ъ

по СЪГ..1асие и на

:като

д:hйствитедно еж

показанит:h въ документа, представенъ оТ'Ь

въпросъ отъ

ch:llil IШДШJ ХОi\II.lЪ IН\

ниви

въ

зеll1.1ището на С. Га.шта, остаНЖХЖ на мв::hние, щото

Чскu-дсрсси и отъ таиъ морето.

години се възбуди.1Ъ

събиранието мн-Бнията на

доку

БИ..1а ПО-ОТДО..1у,

минува..1а презъ м:hстностит:h: Терсеие. баг.71арr"
дересеuаuо-юстбаut1t,

Предс:hдатмя при

чдеНОRет:h отъ l':оммиссията указа се м:hдующето:

и Варна е БИJLа спо

raJLaTa

напредъ граници 1IIежду

спора

предста

Варна, граници да останж.тъ

ceJ!aTa:

и за

ГaJLатз, ЛП-l.а,

Ме

МИШЪ-СОФУ..1аръ и града Варна.

Ч.;,.еновет:h: Б. RаР:lкановский и Мехмедъ Мех

опред-Б.1ИДЪ

показанит:h въ документа м:hстности за грашща.

медовъ оетаватъ на мн-Вние, щото границата

Свид-БтеJLЯ Ив. То;;орово изъ Варна, показа сж

между

щит:h граници, опреДlыени въ ДОКУllIента, представенъ

JI Варна да минува: Дере.азж, RYJLe-чеmме,
l\1аара-Баmи, Воджа Ташъ, • Rючукъ.Вараачъ-дересп,

отъ ПЪ.1Номощницит:h

отъ тамъ на права ';"ИШIJI тмеграфпиii пжть,

на гр. Варна,

I,aKTO

и

Гмата

за ста-

на евопт:h ВJ!ад-Бнпя. Невъзиожно е да се представи
неговото вмпчие. Тая твърдина З:\СJLужва да се на
рече образецъ на гората Вафъ. Боl'Ъ да подари хи
JLяда години Жlrвотъ на Царя, който направи Варла
всесидна. О Айни! тая третя твърдина, която има
драгоц:hненъ надписъ, нека вс:hкогз. запазя Варна.

Четвъртитt врата.
С..1:lВНИЙ царь нац-БJ!а всменна, армията на
когото се бие, като онал на AJLeKCaHApa ВеJLИКИЙ,
съгради на вс:hкжд-Б казарми за своята войска отъ.
Бога пазена. Той всичкит:h си по,дданници направи

Чi.Jстити. Нека Неговото вмичие БJL-Бщи по ц:h..1ИЙ
евътъ, и съ ПОll10щьта на Всеси..1НИЙ войската:Му
да се УИНОЖИ като зв:hздит:h. О .АЙ1lU! азъ написахъ
тои ~Jногоц-Бненъ надшrсъ. l\fаХll1УДЪ-Ханъ въ своето
вре;ие

съгради

ТаБИRта Али-бей.
Махмудъ-Ханъ, по ПРШI:hра ва Шахъ-Рюстема,

казармата.

I

БОlIницата.
Б..1агод-Бте.лниЙ
I~OrOTO/ направи

Махмудъ-Ханъ,

БJLаготворите,;"ната

добротата

на

б о.;,. ни ца, :кавар

мит-Б, YKp-ВП..1енията, У'IIыпщата, ДЖ:lJlfипт:h и текетата;
тъй за,дОВОJ!И Jfещастницитt. Негово ВеJ!Ilчество е

СУJLтанъ l\Iахмудъ направи Варна веееп,;"на.
Богъ да Го обрадова и царя на царет:h, възс:hднж..l'Ь

СН око, Негово Ве..1иqество въскръсява ~Iъртвит-Б и
Уll1iliдрява .lудитi>. О АЙ1lU! Тоя наДПlIСЪ е .1:hKapcTBo

на I,ОIIЬ, да с~щ,ь;е неирияте.lската войска и да върви

побi>доносно. НеЕа Богъ помага на ВОЙСЕата Му, неЕа

Су.лтана отъ онуй време направи тан

покровите..1ствува неговит:Б ВJ!ад-Бния и оп.'I.0дотворява
всичката му зеъrя! О Aii1l1t! Ивбучевит-Б тукъ букви

бо.НlИца.

ТаБНRта НаД(I/Iръ-баба.
Държава,

направи ув:р:hпенин по четирет:h

Rраища

пость u вс-Бкий, който Я види, подтвърдява казанОТО
отъ мене. .АЙlt1t! Ратницит:h разум:hватъ вашпй над
писъ и тая твърдина за~ВJIд:hте.'I.ствува Божиата

Вратитt Франга.

ното, поставr.но на гората .Кафъ, като го удари презъ
ср-Бд:\та. Ако б.;,.агово.'lИ да пог.lедне съ добротворнuто

:i\lждриii МаХ1lIУАъ-Ханъ издаде наредби за своята

направи непоб-Вдиъrа военната твърдина. Той укр:hпи
и поднови града Варна, и неговото веJLИчие се про
С.lави. Той тув:ъ направи още една знаъrенита Kp:h-

поиощь.

способенъ съ топа да направи на хп.lяда частп зър

на з.ючестит-Б.

който

11

ПОRазватъ надписа. ВсеЫОГdiЩИЙ Богъ да устрои тъй,
щото вратит-Б на ФраНl'а да бж.джтъ триумфадни врата.

(Ще

C.t1>ABa).

води на Тоиъ-Ариут.1аръ, отъ Ta~I'!> на .л:Вво

до

~l.инилта

мо

рето ;lIежду Пацарата п Чекп-дересп С'Ь това, че Па

отъ МОРСI\шii:

на границпт1>

на

паст би щето

бр'Ьгъ, ыпнува през'Ь

Jtозлта

царата п Чобанъ-бунаръ да останжтъ общо иастбище,

Терсен,е баг.лар?i п отива

а тъп сrtiщо И ШIВлта ВЪ Каябуръ-Тар.ла и Гюндюзъ

като ~rинува презъ ВИСОКИЙ върхъ на възвишенностьта

чешме да б"'АdiТЪ на прптежате.лпт:В.

називае.Iа l'аЛUll1сt.бсшрu прЕ'.~Ъ дола Кулс-дере, презъ

Ч.лена

Ст.

Божи.лОI!Ъ е на мн'.Iшпе границата

между Варна и С. Га.1ата да минува
морето

по

документа,

нредставенъ

отъ

БР'Бга на

отъ

страна

на

Тепе-mарла и наН
жаща на

дО АБДУЛ"Б

почва

назпваемп

ПОС.lЪ

lIменуеиий

презъ

По.ШЩ"б

(Аптулъ бакж-ашж.1;БКЪ)

земята,

д.лu.

принадл:В

Отъ

тал ТОЧЕа

граничната .линия
Е1О,/1О/,?; llараСtга 1 1"б

1\Пшува

Варна, до Коджа-ташъ, а отъ ТЗ)IЪ ИО IIЖТЛ, презъ който

презъ

минува тедеграфпата .1ШIИЛ, м-Встностьта

стига до дола Ваmурu-дересtt, отъ ТУЕЪ тл отива до

Топъ

мутъ И отъ тамъ по саnIШI рЛiТЪ на .1:ВВО дО

на иореТI).

l\HCTHOCTHTi>

Ар·

бр:Вга

Пацара II Чобанъ-бунаръда

остан..<Ь.тъпастбпща на се.lата:

ra.1aTa, Яи.1а, Мемишъ

Предс:Вдате.щ на Еошшссилта П. Едрецовъ се
присъединлва Еъ)rъ ИП1шието на 'мена

01'. Бщкидовъ.

Въ С.l:ВАствие на тъй изсказанит:В
вет-В мн-Внил шмазл, че nрете'НЦlщm1J
Гао1ДЩСt, .fl1t.ла lt

ваеиъ Кара Вувен,?; дереси.

ОТЪ И1;СТОТО, Еоето ми

ЧеlCu-ДереСtt ВаЮI, граничната

.лпнил шrнува презъ С<Yiщото това и:Всто

Аопира до

n

морскиii брi;гъ.

чдено

Границит:В тъд оиредiмени, пастбището, ирина
ДJt1>жаще на сеЛЛНПТ-Б отъ Галата, остава на ПСТОЕЪ

lJ'lе.щиuz.Gофулар'О С"у,

ОТ'Ь .1пнията, а опова

принаД.'l.1>жаще

на

ЖlIте,;rит:В

отъ Варна остава на западъ. Разбира се, между това,

'Неосн.оваmе.1'Нn.

На

ср:Вщу

ЧолаJC!5-Вунар;r. п презъ високпй край на дола, нази

Жllmе.лum1J

отъ

'На

1leUMle и

ЧеlCu-Дересu ВаЮI като минува презъ ижтл и

нува ПрЩIЪ НИЗСКП11

Софу.lаръ и. Варна.

ОТ?> се.'шmа:

пжтл на извора

Аш,я.л,Яll!5,

BaJC,y,

иървообразното ИОАииса.ш: Предс1;дате.1Ь

и то съ всеобщо съг.щспс,

че Ао.1пнат:<t

Пlщара-ку

П. ЕАрецовъ, членове: Божп.l0ВЪ, RЖПАЖИ Х. А.ли,

лаг,я, колто остава въ границпт-В на пастбпщето

Андонъ Нед'В.шовъ, Ж. Георгиевъ, Б. Rаракановски,

се.1JШИТ'l> отъ Гадата, споредъ гор:Впоменжтото рас

Х .. l\Iюшедъ АХ~IеАОВЪ, за

неграмотностьта му рас

пред:В.ление,

ще се сqпта,

по

11сключение,

3:1

на

общо

ПlIсва Б. Rаракановски. 3ав:Врилъ преписа Варнен

пастбище между ЖIIте.шт1> отъ се.1ата ГаJtЗТЗ, ЛИ.1а,

ский ГраДСЩПI Мировий С.diдпл: П. Едрецовъ и за

Пе'rре, Ыемишъ-СоФу.лзръ и жптелптi; отъ гр. Варна.
Пов:ВреННИЦIIТ:В на Варненскит1> жители б1>Х;Б

Секретаръ П. RОВ'Iазовъ.

подали жа.лбп, че селлнит:Е отъ

Преподъ отъ RаДИЙСЕОТО р-Вшепие, ивда~
дено презъ

1273

г. отъ Егира за грапициТ'В

па мерата на гр. Варна.

Ишшъ ч:есть Аа

представл на

одобрението Ви

:

ВМ'Бдствие

участвували

е бu.lO прпиознато за притежавание на T:BXH11t-Е до

в:Врители,

11 МОJtЯХdi

Сж,дебнит-Е В.1асти да

ШIЪ се

възбрани претеНАуемото върху пастбпщето.

Ваше l~peвZCXO.4иmMCTвO,
c.l-Бi\ующето

raJJaTa

тъй С.diЩо и въ подобно опреА-Елепото пастбище, което

единъ споръ, породенъ ~IеЖАУ Вар

неПСRИТ'В Жllте.1П и се.lлнит1> отъ Га.l:1та за грани
цит7,; на пастбището, вид1>хъ се принуденъ да ОТПД;Б

Еато Аоказате.1СТВО на претепцилта си, че паст
бищото принаАЛ:ВЖИ само на т1>хъ, Варпенскит1> по
в:Вренници ПОЕазахж свид:Втелствуванието на ШIенуо
мит:В: Хюсеппъ ВеJtи-оглу, ХОАжа-ог.1У Хюсепнъ,

ЯМУI,Ъ-ОГЛУ Ха.лп.лъ, селлнпт:В отъ Лила, Rиса-ог.1У
Бекиръ, Фаз.ли Апту.1аХЪ-ОГJJУ, отъ СслОТО Петре,
Ха.lII.1.Ъ Аnlуджа-оглу Хюсепнъ, Али Пех.швавъ Ап

сюIЪ на ~I·.Бстото, за да сп Aa~r'!> отчетъ за спорнит:В

ТУJJлахъ-огму, Юрюк'Ъ' Иехмедъ-оглу

м:Вста, п да опред'В.1Л ОRонча'rе.iШО пограничната .1И

ce.10TO Ие~шшъ Софу.1аръ Ыазлумъ Аптурахианъ-оглу,

НПЛ.ЖIIте.штiз отъ ВарнабiзХ;Б пзбра.ш 1!а своп пов-Врен

А.itи Чаушъ и Аитурахманъ-ог.лу отъ с. ВЙ:ОЕАЮджа.
Т:Взи СВllд-Ете.lII ПОЕазаХdi грапицпт-Е на въпрос

ШЩП пмевуе)шт:В: :Мустафа ага А.лИ-ОГ.1У, Тютюнджи

Хаджп А.ш Мустафа ог.1У, Х. Янако

Ф.lOри,

Недю

ното

пастбище,

Ис.raилъ,

отъ

f~oeTo се прпзна за ирпнад.'l1Iжаще

Юрданъ, Фи.шпъ Васп.лъ, :Михаи.1Ъ .;10ТОрИ и други,

саио на житедит:В отъ гр. Варна и на Еоето

I,ОИТО ФIIгуриратъ въ списыаa на ОRрЖЖНИЙ Сждъ,

цит:В се оиред1;.lIIХЖ въ ПРПСdiтствието на жите.lит1;
отъ с. Га.шта, ка&то сл'вдва: пограНП'Iната лиНИЯ
на пас'rбпщето,каRТО почнува отъ Баmаll.л;r..l'Йо.лдж'tt1to
отива ДО Павар.лж-дересu, Еато ~IИнува презъ Паша
Лlевар.лйщr, u презъ долината Еува'Н.лж1to дере. Отъ

а

ce.1oTo

Га.1ата се представ.1лваше

Пех.шванъ

отъ И)Iенуеnштiз:

Иехмелъ Апту.l.l:lхъ-ог.1У

п други, КОИТО

ме придружиха ДО салото ~I1>CTO. Пов:ВреННИЦIIт1> на

BapHeHcRoTo

насе.1еrше

претендирахж,

отъ Га.шта сп ПОЗВО.1лва.Ш

ла взеllIЗТЪ

че се.1лнпт:Б
участие

въ

тiзХllОТО пастбище, ь~aTO шжа.'lИ несправед.шво да из

в.шчатъ ПО.lза отъ него, п МО.1ЛХЖ ОКрЖЖНПЙ: Сждъ
да IШЪ запрети ТОва т'.Бхно неснОСНО поведенпе.
Вс.l1;дствпс

на това,

азъ lIЪ

присжтствието

ДВ1п1; страни, побързахъ Аа ра;;граничж,

II

11 ириехк,.

ПазаРЛdi Дере пограничната ЛUIIИЛ отпва до Перли
ЕЩt1МUКZ, отъ тамъ въ l'ю.}!юшr, ПУllарr;, er; Вуру
ЧеUМtе 11 ДОСТIIга Kap'lJ1a'1~ Юваш, отъ гд1>то отива
въ градпната наЗIIваема Jlав.л.к.lt'О Вахчасж, наХОАлща

на

оиред:В.lЛ

BeДHЪ~Ъ за во1>1'О1'3о границитъ на тъхното пастбпще,
"оято се прнзнахж

грани~

ОI,Qнчатt'.1НО ка&то С.t-Вдвз:

се

AO.1Y при баира на с. ЕiiОN.1ЮДЖCl, отъ тамъ въ
Чад;r. Е'1юреi!llllZ Еу.1агж баutlt. край м:Встото нари

чано Ел.l/а.'lm Еу..игж, ОТ'Ь тамъ въ Брал на Ga8."l;r.
Ку.1дг"к u 1Хmджу~r. Дере, отъ ГдЪТО нап пос.1:В ии-

Брой
лува

18 -

презъ

19.

върха

ВарнеНСRИЙ Общинсьшй
на

ВЪЗВИшенностьта

називаема

К.лuсе.7tunr, Баuрr, II отъ стига до бр-Вга на езерото.

C.l'flA'!> като опред-БАихме,

както предшеСТВУ'Ja

синорит-В на пар.тбището на ГаАата, отидохъ на l1fax.м.удr,-ага

дересп,

иастбището

спорно. Присжтств,Увахж

;;

на

в:оето е тъй С.<YiЩО

като очевидни

свпд-БтеАИ,

вреие на окончатеАНОТО распреД-ВАепие: Исиа1lJtъ

брахшrоог.ilУ, ю!етъ на С('АОТО Rад<Yi-ШОЙ. Ыех~rедъ
Се.1ПА1Ъ-ОГА,У, :киетъ на се.10ТО Паша-ЮОIf, Арифъ
Ага заде Хманъ Бей. 3екирия-огJt,У Мехмедъ, Вми
ог.1у Оеманъ отъ с. Бююкъ Фрапга, Акирша:КАNi Му
стафа-ог.1У Ибрахииъ, АБДУАахъ.ог.lУ Пешаи.1Ъ, Еа
.1еог.1У Георги, НИКОАа RЙосе-ог.lУ, HaJle-ог.'tуПанчу,

Еодуса ПараCIсева Андрея-ог.lУ.
Ето ОICончате.'tПИТ:В граници:. Демаркационната

•Шния

ПО'Iва о'!'ъ старий изворъ на водитiJ

мата па Максудъ-ага Дереси и допира

на Чеш

до

езерото,

:като оставя вжтр-Вшната часть (страна въ границитЪ

на пастбището,

назначено за нуждата на жите.'tит-В

от'!> Варна, а ВЪПIсашпата за сеАОТО Rадж.-IСЮЙ. По
граничната .ншия почва СА-ВДЪ това отъ м-Встото на

зивае~ro К1tрчЮ, задъ ПО~1еН.<Yiтата чешма
мiютностъта називаема Оpmа
.10зята), като
житеАИТ-В

отъ

оставя

monamr"

тъй сжщо

Варна,

а

и стига до

водящъ

на

страна

на Rадж-rсюЙ.

М-Встото предъ

чешмата, називаема

Юргаuджu

Чеш.ltе, принад.'tiJжи тъй сж.що на жите.шт-В
RаД.<Yi.ЕЮЙ, а задъ

Отъ земята задъ ПОl\rенжтата чешма пограничната

до Ва.лAi.}tr, Дере Башu, в:ато минува презъ възвишен-

ностьта назпвае~щ XapMaur, Тепе, б.лизо до смото

Па1uа-1СЮ1'i, отъ това м-Всто .шнията стига до върха,
називаемъ Каджа буруur" като ~IИнува презъ земята

називае~ra Дюsr, Каsа.л.лAl1Сr,; отъ тамъ де~raркационната

.'tИНIIЯ отива 6.'1.1130 до въсхода (урвата) на шь.тя на
сеАОТО КIOАt10р.лЮ1Сr,'1Сюt'i, Еато минува презъ до.шната
Кава1С.лAl

дере;

Демаркационната

АИНИЛ

отъ това м-Всто отива до Пlаnr,.J[й.'IдСAl-алтAl, б.лIlЗО
до пж.тя на каменистата МОГИJlа, назпваема Таш;м. тепе; тя стига подиръ това доду до урвата називаеыа
СарAl баuрr" отъ тамъ до м-Встото називаемо Ке.щрr,-

Дере Ку.лагAi Баши, като минува

подъ

новата

пастбище на жптеJlИТt. отъ

Варна и

5.

противопо.10Ж·

ната страна за б.itIlЖIlИТ'В заинтересовани се.лз.

Разбира се, ~rежду това, че гор-ВпомеН.Niтата м-В
СТНОС2'Ь,

ПОДЪ

счита rщто

Варна

11

названио Ба.л.лu.ur, Дере, тр-Вба Аа се

общо

пастбище,

между

жите.шт-Б

отъ

ония отъ сеоЛата Rадж.-шоЙ п Паша-кюЙ.

ПО!сритата съ черешови дървета И'flс'гность, па
ЗlIвае~rа Вztшн,е>шnr"

находяща се

ICp-Впостъ е призната

TaICa

подъ

сжщо за

пm,rенж.тата

общо

ыежду жпте.lПТ-В отъ Варна п опия отъ

пастбище

ce.lOTO

Бю

ЮICъ-Франга.

На гърбазареГIlстрирувано подъ

No. 572 (каидъ)

сепедъ.) (М. п.)

Законни раЗНОСЕИ СI010 триста
гроша Хо.

гроша

N о. 300

313.

Rазанит-В триста гроша разноски се ПОАУ'ШХ.Ni •

15

Иайсъ

92

г. (Печатъ на Варненский:

Медж.лисъ

хукукъ).

Превмъ

Варна,

26

Иартъ

]1.

К.

jJ1apnoBo.

1885.

3а6'&.1'1;ж&а. Оригина.ш (на ТУРСКИ) се н:t:\Iира у Варнен
с&ии Градскиii 1\Iировия Сх.дъ У AiblOTO И-о.

1

-

1885

г.

ИВ8.ll/ВчеnUJ& OT~ рiJшеnUJ&та па ВариеnС1Сиu

Градr:тcо-О6щunс1СUU Ouil;т~, 8вети nре8'О Ю.лuU
па т.

1889

годиnа.

отъ с.

нен на жите.1ИТ-В отъ Варна.

•шния почва отъ ДОJlищата на старит-В ""озя и стига

називаема

Стр.

КЪМЪ

вжтр:Вшностьта

противопо.'tожната

B-hеТНИRЪ

кр-В-

пость И подъ и-Встностьта ДЖlm.лlt Ку.лагж п презъ

п.<yiтя на с. Euu-н:юU. Отъ тукъ пограничната чърта
стига до чешмата, находяща се надъ урвата на П.Niтя
на седо Джафер.лlt-к:юii, Еато иинува презъ извора
на водит'я за банята, називаема XaMaoМr, СУIo Баищ
и подъ ПОJlll'r-В на ПОJlIенж.тата ~Iоги.ла ТаШАЖ-Тепе,

Пограничпа'rа JlИНПЯ тръгва отъ тая чешма и стига

предъ водеющата називаe:llа Е.r..РЖJlIЛ·lt Дер.-ие1€lt и най

4 ЮallИЙ.
269. Г.1асува се прави""нпlta за мугит-В въ Варна .
300. Отстжпва се на Варн. жите.lЬ ЛЕОВЪ Бораповски градското м-Всто отъ 96.74 КВ. метра по 8
.лева и 35 ст; 1СВ. м. И Еупува се за регу.шцпя у.шцата
часть отъ неговото м-Всто предъ IСifiщата l\ry No. 1215,
II уч. отъ 39.92 КВ. м. по сжщата ц-Вна, u иостройr~ит-В
върху му за 100 .лева.
301. ОТСТ.Niпва се на Азаръ Rпрrcоровъ градско
то м-Всто въ IY уч. ири Паша Еапия отъ 225 !Св.
иетра, по единъ

.1евъ едина

кв. мет ръ,

ВСИЧICо

за

345 Аева И.1атени въ иеть срока до 1 Августъ 1894.
302. Отстж.пва се на Апосто.1Ъ 1\онстантпновъ
градското м-Всто до К.<Yiщата въ IY уч. отъ 150 ЕВ. М.
за разширение двора му по 1 .1eB'!> ЕВ. метръ, които
да 'се П.lатятъ на трп срока: 1 Августъ т. г. 50 .1., 1
Авг. 90 год. 50 "". 11 1 Авг. 91 год. остан.Ni.шт'В 50

Аева. Постановено е още при това,'щото отстж.пенитЪ
да сера на бъдни ыъста при Паша Еапия, за кои'l'о
нъ~щ до днесъ взети СВIIдътмства отъ Общин. Управ
Jlеlше да се неОТСТ.Niпватъ за напредъ, освiшъ за раз
ширение дворовет-В, находящи се OICOJtO т-Вхъ; а на

бi>днит-В да се ОТСТ.<Yiпват'Ь м'Ьстата око.1О "ИJlДЖЗЪ
Табия" .
303. Въз.1ага сс на Общ. УправJt.ение да довърши

ПОСоI-В тръгва отъ тая воденица и стпга до морсICИЙ
бр-Вгъ, като минува презъ до.шната називаеиа Кот,о-

направата на ~IOCTa въ у.шца "Ппротска" по сту-

:рtва-Дересu.

пансь:пй наппнъ.

Пограничната .\ИНИЯ, onpeAi>.leHa

f'aICTO пред304. Отпущс..'l. се на Ив. ЛначICОВЪ едно възнашествува, остава вжтр-Вшпоетъта на границитЪ за 1 граЖАеНIlС отъ 40 .1eB:1 за ваIщтшuранпт:k OT~ пего

Врои 18 Т. г. беВПАатно

ВарпеНСЕИИ ОБЩИI:IСЕИЙ

19.

227 д-Вца, съ УСАовие да не изисква отъ

РОАитеАИТ;В и.мъ ню,акво за това възнаграЖАение.

305. Одобрява се CTaHa~OTO между Общ. Управ·
ПОСАъднеиу направата

ВОеЦiIПЙ ск.1адъ, недаА€ЧЪотъ хана на ДИМ. ТраКООГАУ,

А. на кв. метръ, нужно за

съединявание

"Одринска" край

дома на Ата

насъ Григориадп.
307. Отчуждаватъ се мъстатана Ив. Еарапеновъ

по

4 ,,1.

г. заемъ

(50,000 Аева)

"ПреСollaвска"- зданието "ХотеоЛЪ .Jlоидъ" за 7450 А.
м1>стото, Боето отива подъ Уolшца, по 1211~ .1. за

квадратенъ

метръ.

•

Августъ т. г.

.

.

•

.

Отъ градс!Сп приходп съ

на тол заеиъ до

2210

редъ рiшението Н-о.
т.

{'.,

ииа

RОИТО

B'I;Ta,

да

се

А, с3. задържави отъ С&.щата аа .шхва

но отъ тiви

ще

1890,

а остаН,>;'АИJlЪ

само

ва

правен пе

47,790 .1.

ваеl'И С3.

вреъrенно

ll.штци Rприяып Иванова п

вънредни раЗНОСRИ (правение п3.тища).

отъ

а втората

78 .1.. 23

ст.

12

кв. И,

315. Опред;в.lЯ се размъра на таь:са'rа за вторий

Пollанъ на П. ЮшеНoIlпевъ за зданиеТО,Iшето строп въ
ВЪ IV участъкъ.

316. ОТАага се събаРЛНП9ТО тая година Аюгеня

на Ат. Чаковъ.

на

Иинистерството

на Финанспт;В подъ No. 327:&7, съ лисио отъ ЗО-иu
М. ]\1. подъ No. 10861 съобщава, че, при новото оц1>
ненпе на иедвпжимптi; ПИОТJI и об.1.ага.нпето И~1Ъ съ
Е~{.lЛКЪ за

презъ

идущи!!

летьгодпшенъ периодъ

неДВИЖШlJI.LЪ Ш1ОТП, които с;у,

дени отъ сдно .шцс на друго и за които не

прода
с& из

вършени над.l"hЖНJIТ;В ыстове отъ с<ьдеБНIfТЪ UoIlaС'l'И,
ще се записватъ въ ЕJlIJI.ЯЧНIIт1>

регистри на пието

на Бупувачпт1> (~aMO въ таlСЪВЪ t:.lучаЙ, ако ПОСol1.1>д
вип ззявятъ за това ППСl\Iенно предъ Общинското
Управ.1снпе и се

Ti;

зздъ.1жатъ чревъ това

заЛВ.1.енuе

да п.1ащатъ припалающий. се Е~l.1ЯlC'h йТЪ таЮ1ва

неАВПЖШШ имотп.

отъ

22

ст.,

4303 .1. 63

ABryeтъ т.

доn'Ь.шите.lеII"Ъ

п3.тища, аа

р'l;Ш\iНВЯ Съ·

1'.,

ь-редптъ отъ

ва поср'l;·

7000

.1ева

ва ПОRупка коне ва общинекит'I; обовни ко.\а, тъй щото при тая
ревиаия

указва се

дефицитъ по текущии БЮl\Жетъ

4303 .\. 63

ст., cyмыa ПОД.1'1;жаща да се резервира съ и:мiющитi се на .tRче

43,484 .1. 37

ст.,

да се попъ.\не ваетата сумма

47,790 "'.

ва ив

3 а б '1; JI '1; ж R а 2. Собственио на oiШце на 1 Сеllтемврий Т.
г.

е

имаАО:

• • •

още

неуравнени

на расходъ

• • • . • • 2,114.\. 05
• • . • '. 39,097 .1.

ва

да

1I10Гз'ТЪ

се

ст.

ваписа

..•••.•••

•

•

1,415 .1•. 62

ст.

Дадени ваеыобравноo на RОМЪ1Иссията ва м:еби
.шрание мъшtстиря при Саидрово (р'l;шение

на

CDB'I;Ta

И-о.

372

отъ т. г.).

• .

3абt..\'&жка

859 "'. 70

ст.

43,486 .1. 37

ст.

"

Всичко

3. Въ расхода 30,046 .1, 90 СТ. не В.1азя СЪ

държаНllето на мужащит'h при Общивското }"lIрав.1елие за ис

ТeIЫИИ

ABrycTD. 7017 "'. 50 ст., които остан3.хл. да се ваП.1атя·гъ

презъ текущии )!'&сецъ, когато се събер3.тъ въ Кассаl'а нари ОТЪ
градски приходи.

Ревизпятае направена отъ

иощнив:а на кмета

Господинъ Варненсыий Оыр. Управите.1.Ь, по

(1890-1894),

сп"·

Въ документи отъ Bpeытоo на бивший Бирникъ,

»Царь Борисъ" ~1ЪСТОТО на Uуыязовъ отъ 4311/100
II уч. No. 1192, по nеmь .feea за кв, метръ.

поводъ ОЕРа;.жното пгедписание

392

Въ Варненскии БаНRОВЪ КАОНЪ

312. Одобрява се стаПпЫПЙ расх:>дъ въ ра,ШБрЪ
на 283 oI1сва 11 60 ст. по § 16 на текущи!'! 6юджетъ.
313. Покупва ее бараI\':ата на Ахмедъ Еийджанъ
за 300 Аева, построена върху. граДСБО иЪсто.
314. Отчуждава се за урегу~ирваНl1С улицата

-

щанпе отчасти Г.1асуваниИ

Въ ОБЩИИСRата Касса

Ю.лии.

граl\СRИ

постановява съ осооенни

по р'l;шение на Съвъта Н-о.

Мария Яна1\': )Ва,

47,790 .1.,

на ОБЩИНСRИЙ Съв'I;тъ, отъ З·l!: Anри.\ъ

154

иждпвлтъ

своевременно

• 13,291 А. 58 ст.

1, Отъ БЪ.1Г. Народва БаВRа u3. заети т. г.

ЯнуариИ:

1

! €liтемврий 1Б89:

1

ваеиа 43,486 .1.. ,~7 ст.

Отъ оставени деиовпти
А., отъ RОИТО

r.

• 22,066 А. 19 ст.
3i3,046 А. 90 ст.

Израсходвано .

3аО'l;.1'1;ЖRа

ст.

} 228,248 ..t. 92

.

309. Отчуждаватъ се за урегу.lПрваниеУJlпцпт1>
"IIpecoIlaBCI\:a" и "Со.1унсв:а" зданията съ М'встата имъ
заедно No. 551 за 1600 Аева, No: 550 1800 Аева;
No. 549 - 2200 Аева и No. 340 - 3500 .1сва.
311. Привнаватъ се за несъстоята.lНП данъко
!Соито първата ДАЪЖИ къмъ хазната 214 oI1.ева 76 ст.

•

На лице е имало въ Кассата на

III.

нужни за отваряние ГАухата у.шца въ Пуч, :rv1ежду 1 50,000

и

.

ПОСТЖППJlО

И на Петръ Еирчовъ по 2 JleBa за кв. метръ,

УJlицит1> у,ШипчеНСБа" и "ШеЙновсв:а".
308. ОТЧУЖАава се за урегу.шрание у.шцата

f

П. Отъ· горнята сумма въ Августъ т.

СА1>

пата УАпца, що ИЗАиза въ У"lичката ~RОНСУJlСЕСа-На.

бережна" съ УАпца

до 31 Августъ т. г. съ

31

барака за пом1>щение на пожарнитъ саки.

306. ОТЧУЖАава се м1>стото на l\IихаИJlЪ Януси

1889:

)

1 Лнуар.

Израсходвано отъ·1 Януарий: до

който доваръ ОТПОСА1> ще СJlУЖИ за направа общинска

4

Септемврий

на"lичностьта отъ 31 Декем. 88 г. }271,735 А. 29 ст,
(9108 .'\. 48 ст.) и Сfl':Jlючений т.

за 600 Аева единъ доваръ отъ 20 метра ДЪJlжина при

ио

1

Постжпило градски ПРИХОАИ отъ

1.

6.

Състоянието на Варненската Градско-Общинсиа

-

Касса, споредъ ревизията, на

Аение и Варн. жпт. ХРИСТУАП Воденчаров'J. доБРОВОА
но СЪГАашение за отдавапие

СТр.

ВоЙеТВИЕ'Ъ

KMI,;Ta Кр. Мирснии, по

П. А. Попов" lf Ч.1Сна на Съв1>та

Савва Авгериниди.

Вар'ltе'ltс1ШйГраДСlfо-Общu'ltСlf'ltlt Бll}//(,и1('6 : П. Шишков".
У.мрtЛll

61>

Вар'ltа nр(,8!> Ючш'i

Държавната бмнпца

1889

годиuа: Въ

5 (4 Jl1&же, 1 жена) и друга
д-В въ града 56 (мжже 29, жени 27).И~{енно отъ phthisie
pulmonail'e 12, mЮ'аsmе senile 7, enterite
5 peritonite 2 ,
"
athrepsie 2, suЬmш'siо (удавени) 2, gastre-enterite,2, аро·
ple:Xie cel'eebrale 2, bronchite chl'oniqlle 2, diаП'heе 1, peri
tonite chronique 1, cal'I'ie de cuise 1, coquelllche 1, carтеаи 1, fievre typhoide 1, аЬсес cerebrale 1, hepatite 1,
bronchite capillaire 1, ramo1iseтente cerebrale 1, entel'ite chroniqlle 1, ascite 1, variole 1, eclampsie, 1, vitium
cordis 1, ll1cningite cerebro-spiralis 1, ех dibilitate 1,
саl1вев inconnues 6. ВСU'Ч"Q 61 ДУШ?t.

Hpotr 18 - 19.

jjaplIeHcttuii Общиnсttии !Иютnиtt'Ь

Стр.

7.

$'

-

_.

-

::z:4
о<

Умр'В•.ш въ Варна

~
"1:

~

ф

i=>..

"

преsъ Ю.шЙ

~

;z;

1

Тодора Гатева

.

2 Фруши Ва.'laмова
~

"

4

5
6
7

8
9
10
tl
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

~

1889 отъ

рождение

с;:

t1'

РЩlшде Аджалилова .
Ыахмудъ Сюлеиr.rановъ.
Рукхия Мехмедова
София Иванова

·

·

Султана К Трано
Поликсени Rаранфи.l.ова
Ибрах. Саду.А.ОВЪ IIM. бо.щ.
Фатма Хасанова
Анастасъ Лнакевъ
Лни НИКОлОВЪ
Димитръ Равтопуловъ
Мийришъ А6дулова
J1BaHKa ~IYCTaKOBa
Хмибе Ыехмедова
Оаиезъ Азизо.ll.У
Асаперта Оанезова
Евтихпя -Георгиева
•
Иихмъ Харчовъ
.иванъ Атанасовъ
Гарабетъ Вартапиянъ
Изетъ Алиевъ .
Деспина Иванова
Илия Алексевъ
Шюшъ Лпусъ.
Мехмедъ Махму довъ

·

·

Варна

"

"

"
"

ш

1

"
"
Провадия

"

"

Македония
Варна

"
II

Варна

·
· · · IVII"
·· ·· ·· 1
"

·· ·

·

монета

·

"
"

П

"

"

"

стотинки,lII1>дна,кОЯТО отъ истинската се

различава по

това,

че в'ь

надпнсит-В що сж по нея

диа~Iетра сп е

ел.. груби

Мохаnrеданско
ПраВОС.ll.авно
Мохаnrеданско
Григорианско

"
"

Унгария
с. Rарачуга

"

"

"

"

"
III

"

Православно

ПраВОС.ll.авно

Добруджа
Варна

"

"

:Мохамеданско

"

Хванжти фалшиви монети. Хванжта е Фалшива

10

И.,lИ

оо

вДовецъ

ро<

'"
:о

Занятие

"
:::
о<

ti:
:::

по-~rа.:н~а,

'"
":t

46
55
25
52
75
45

"

Григорианско
Мохамеданско
Православно

"

Rатолическо
Мохамеданско

1.

52
65
20
35
i2
90
18
65

женена

"

"
Itаитчия

9
10
12

"

вдовица

ДОМIlIЩНЯ

неоженена

държанка

женена

доr.rакиня

"
15

"

жененъ

зеlоIJIед1>oILецъ

вдо:енца

доиакиня

неожененъ

мл1>Itаръ

жененъ

КРЪЧllIаръ

вДовецъ

лозаръ

"
1G
17
"
20

"
"

доnrакин.я

вдовица
женена

"
"
"
"

вдовица

"
21

,.

неожененъ

вдовица

33
73
20

неожененъ

85

жененъ

40
32
65
55
70

4

неожененъ

вдовица

"
75

2

доr.rакпня

ВДОВJща

"
"
"
ПраВОСJ!авно
"
"
55

Moxa~IeAaH~Ko

"

"

"

Севлиево

"
"

·

Православно

Пазарджикъ
Варна

П

III
II
1

···

Ео<

~

"
IY

·· ·

Ео<

~

р.

вежененъ

C:I!
~

п

·

·

вi3давие

>.
•

,q
Ео<
<:)

t

·
·

Вi;роиспо-

~

ГО!J,ИПи. иа горi3:

16

о

Мi3сто-

jI.~ененъ,

жененъ

"

"
24
26
27

актаринъ

"

берберинъ
шивачъ

"
"
"
26

рабо'l'НИКЪ

"

женена

домав:ипя

неожепенъ

слуга

жененъ

28

"

неизвtстно

зе~I.II.еделецъ

30

На ИусаЛllта пшtоii Файтонджия нс lоЮже да

спира бсзъ :мющерия

осв1>нъ точно

ApyraAi>,

градский '1асовникъ, тъй щото файтонит1>

ср1>щу

да се сrш

и зацапани, а

ратъ за Чlшание lIIющерпп ОТл-Вво на вратата за град

особенно лавровий в-Внецъ съвършенно не съотв1>т

ската градина, а нс и на пл..тя за нея, т. е. не и срi>щу

ствува на

дома на .ilатнФъ Ефенди.

д-ВЙ:ствптеJlНUИ.

Състава

на

тая

фал

шива ионета бдлъ сл..щпй, Еакто на д1>Йствпте.ll.пата,

_

За веповиновение на тоя ПрИЕаЗЪ виповницит-В
ще се наказватъ съ глоба до

само че м-Вдьта изглежда ПО-ЖЪJlта.

Военната JlIузпка свири въ Градската градина

лева,

25

съг.ласно

съ

закона.

К~штъ: Ер. jJ!upc1(m'i.

ср.:вщу Правитмственний ДОМЪ вс1;RПИ: вторnuн:r. презъ
седr.rицата, Еогато продаваеиит1> се таиъ пнтиета въ
тоя день

пматъ сл..щата ц1>на,

каквато ииатъ и въ

оп1>зи дни, въ които не свири музиката.

Варна,

15

мi3стностит:Б

1889

г.

За изяснение пуIШТЪ 1 ОТЪ ЧЛ, 7-й на Правил
ника за фаЙТОНАжпт1> ВЪ Варна, коитО (пунктъ) гла

си: "па :rrIусалата, а иr.rенно на площади'а. ер1>щу
гра,l\СКИЙ ~аСОБПИКЪ", което е едно отъ !lI1>стата, опре

дto'l.епи эа с:апраuе па ФаЙТОlШ~$1 поотановихъ i

Варна

Мънаст. св. Конставт.
ч !ИТд. KalIdi.Ьo"1Oii
ЧвФтд. св. Конет.

1889 г.

Вида на хранитt и ЧИСАОТО на онитt
и дрзмоветt отъ всtний сно пъ,
споредъ

на

327.

Юлпй

BapHeHCI~aTa ГраАСШ\ Община презъ
Название

ПРИRАЭЪ
.м

Срtднята доходноеть на нштнитt произведения БЪ

ОИ),-

Ко-

ница

.\оеъ

взетото

Ръжь

нумоне

Ячменъ

Овееъ Просо

~ Iдр. ~ Iдр: ~! др. ~llIp. ~ !др. ~I др.
4100 2361 3208 2100 3 200 1280
3 104 3 172
3211

138Б

-

-

--

4 28 2150
з

- -

80 43 3 4,212

Броii 18 -

13арпенCIШИ Оощиншш:ti

19.

Господинъ ВарненCIШЙ Окр. Управи~.'е~ь, възъ

-

основание ОI~РЖЖНОТО предписание на Иинпстерството
на Финанспт1; IlОДЪ No. 25869 п. г. съ ШIC~IO отъ
1-й т. м. подъ No. 11069 съобщава, че отъ с;у;.щото
l\Iипистерство би~о разр'hшено вече срiпцу пеисправ
нит1> даноп~атци, които затваРЯJlИ домовет1> си п съ
това отнеиаJlИ възиожностьтана натоваренит1> съ съ
биранисто на даждията Jlица да исиъ~няватъ прел
писанието на Закона (ЧJl. ЧJl. 65 И 66 ОТ'Ь закона. за
надвора и

събирание па.

даждилта), да се

ввиматъ

прппудитеJlНИ JlI1>рки спрюIO такава даНОИJlатци,като

имъ с!:: отворятънаси~ственноAOJlIOBeT1> поср1>дствомъ
ПОJlицейскит1> ВJlасти ако въ единъ даденъ т1> въ ив
в1>стенъ срокъ не побърватъ да ИСПJlатятъ да~~l'Iията

си. Варненското Градско-Общинско

Управ~ение,

съобщава това, кани г. Г. гражданит1> да
даждията

ll:aTO

ИСПJlатлтъ

си за събирани ето на които иравrrте.'lСТВОТО

е взеJlО и ще взеJlIе всrr'lкит1> законни JlI1>рки.

~ На 9-й Сеитемвр.
р-

1889 еж

I

ll'Йс'1'НИТЪ

I
1) На 15 Септеr.шрrrЙ т. г. 'l'ърговеца достав
ката Франко пъ Варна на 24.500 и други 25.500 Бан
даРМСIШ каr.rъпи за

,,1\1"

ПJlана нодъ ь;в.

"И"

No. 51.
3) На 15-й

дава

Градското

м1>сто,

м1>жду Съборната

НачаJlната ц:Бна на нървото и второто отъ т1>зи пред
ВЪЗJlива

--

на

качество

57-58 Jlибри
56-57
"
7)
54-55
"
Ръжь 54-55 .\ибрп • • •
Ячмпкъ 44 .либрп •
Кукурузъ . • • • •

940
9850
550
450

"

960
930
860
580
5-

5--8---

Овесъ стот1>хъ ки~ограмма

Една

ORa

на

5671

5) На 29 т.

i

Jl1зжаще

нужнит1> ПИJlОТИ, свръзски и проч. за р1>ченит1> бани.

ВЪЗJlазл

~ дени брашна съ чова.ли въ Варна:
~

Септемврии т. Г., отново ще се про-

4) На 22-й Септеr.rвриЙ т. Г. ще се отдаде чрезъ
1) 54 oTA'h~e
ния (кабини) за ПОСТРОИlса на IIfОрСКИ бани и 2)
други 54 отд1зJlенпя сжщо за бани, и 3) направата

съ I~OJla въ Варна:

с:>

кв.

Копачницпт1> озна'lен~ въ ПJlана подъ кв. УПI буква д.

1:1

~ На 9·Й Септемвр. 1889 сж прода-

II

пуб.'lИ'lенъ търгъ поотд1>.шо: направата

продадени

~

No. 63, IСВ. "В" No. 27

църква, учи~ището nСв. JI.1етодиЙ С',. Новата махала п

приятия

1
"П
7)
III

ка.'lдаржr.rъ.

На 15-й Септемврий т. Г. отново ще се про
Aana'l'OЬ Градскит-В JlI1>CTa ~:БжаЩII r.rЪжду Новата
ъшха~а, Новит1> квартаJlП II Казарма'l'а, озпачеЮI въ

2)

отъ иривозиr.шт1> храни съ вагони и

Пшеница

S.

Търгове въ Варн. Град.-Общинско Управление.

о

1
2
3
4
5
6
7

Стр.

ПО

левъ

4905 лсва, а
40 стотинки.

I

третето

111. Септемврии ще се продаватъ осемь.

т1>хъ градски ы1>ста ~1>жащи при Краиморската гра
дина, означени въ п.лана подъ кв.
r.I Ж., кв.

III

буква а,

6,

II· 6

БУlсва в, Д, е

ги Д.

Бюлетина 8и тr.рговСЮtU щ;рс'6
'Нит'!; sлат'Ни .:копети за отъ

'На ДОЛУU8,7lQже

1-й до

15 Ссптемврий
1889 Г., споредъ' оБЛВJlението отъ БЪJlГ. Народна
Бан:ка. (Аева се см1>та по 5 гроша.

I

отъ
до
Jl.1 ст. л.1 ст.

на

Въ сребърни JlIOнети

ст. I гроша I и.
2() 30 I 101 ~o
••.•
• • • • • 20 82
104 Оа
.l1.ира Турска
•••
• 23 05
115 10
.l1.ира Анг.лиЙс:ка • • • •
25 371/2 126 35
Германс:кн 20 мар~п •
24 90
124 20
Австрийсии 8 Фиоринти
• 20 30
101 20
Австрийcrси ИИIЩЪ (AylcaTOЬ)
11 80
59 -

-::;. I

Напо~еонъ.
ПОJlуимпериаJlЪ

Бi>.ll.О брашно (за Франзела)
Хасоь-ко.1ОСОЬ (за симитъ)
• .
о~жкъ KO~OCЪ (за кжщенъ
х.л1>бъ)
• • ••
•
Хасъ КЖЗЖJlджа (за пазаРСI~Иll

25
25

35
30

23

24

"б1>~ъ ХJl1>бъ")
••
•
5 Ока.лжкъ кжзж~джа (за пазар'

23

24

---------------

скпй "черъ ~1>бъ")

18

21

Обявление.

15

17

13

14.

ДОJlуподписаний имаJ\IЪ честьта да изв1>стл на
ПО'lитаемит1> Народни, Военни и ОI~РЖЖНИ управ.ле

1
2
3
4

6
7

ДЮСЪ-КЖЗЖJlджа (ceJlcko-ступан
ско брашно съ трпцит1>
Кара симитъ (просто брашно,кое
то се см1>свасъ ДРУГП брашна)

8 Мпсирено с1>то
9 1\IncnpeHo пес1>то

•

••
• . .

.

1-

1-

Маисимума на днешнитt "родатни цtни (нариа)

-

,.
Черний

"
Франзелата
отъ тънко

400
622
" 422
"
,,211

24

на

стоящнй м:Бсецъ отворпхъ магазия, гд1>то ще се про
даватъ Дъ с киН 1> мек и, първо качество п вс1>как
ви видове 5 иетра ДЪJlжина, 29 сантиметра широчи

на и 7Ч2 саНТШlетра дебе~ина, спореАЪ ДОJlуиз.леже

на хntба въ Варна:

Бtпий хпtбъ

ния, :както и на почитаемата луб.щка, че отъ

драма 22Ч2 стотинки

35
"
20
,,10
»

п другиг1> .луксозни
б1>.ll.0 брашно,

"

"
»
ХJl:Б60ве

поне отъ

No.

(правени

О) се ирода

нит1> ц1ши.

1

Томбрукъ

1
1
1
1

"
7)

"
"

1

чирпи

2
3"
4
"
5

"
"

(2 Jlиста (JIлра:ка) .лева 4.60

(3
(4
(5
(6

"
"

"

"
"

""

Варна, 25 Августъ 1889 г.

ватъ по во.\ни ц1>RП, споредъ УСJlовията съ купувача.

1 5

В.

"

"
"
"

480
5.00
5.20

7)

5040

3. Аc.тtаuог.лу.

