ГОАИНа, п- ом 20-21.

ЕАИRЪ брои

10 ст.

Варна,

12 ОRТОllIВрПЙ 1889.

ВАFНЕНСКИЙ ОБЩИНСКИЙ Бtатпикъ
ИВJl8ВЛ оБИЮIовенно RЪИЪ
оТ'Ь всiщий м'hсецъ. всичко ва

1

и

15

цtната на

Писма, пари и

за

В'hстника ",а се праща АО

броя:

24

Rняжеството

3а вс'hкаRВП

2 JleBa,

Търгове въ Варн. Град.-Общинско Управление.

1) На 20 Ов:томврий т. г. ще се продава гра;'\
730 О метра, Jlъжаще отъ вънъ

св:о'хо М'Бсто отъ

града при ИJLд.<YiЗЪ табия, означено въ ПJlана подъ
ЕВ. ХХ! No. 1.

се

п.ШЩ8

НIL

40 БУКВIf 8:l първи/i П"":ТI.

1& СТ., а га с.,'hI\УЮЩПТ'h по 10 ст.

" ДРУГИ лържави 31/2 "

ГР8Аско-Общинското Упраuение въ Варна.

облв.\еюш

е"lfНЪ реl\Ъ отъ

319. ОТСТ.<Yiпва се на Вари. ЖИТcJlЬ .янаIШ Сто·
nIiICTo прп И.лД.<Yiзъ-табия No. 31,
160 кв. м. ПО 11/2 JleBa за расшпрение двора му

ичковъ градсв:ото
отъ
до

него.

320.

ВЪЗJlага се на Общ.

Упраменпе да пре

2) На 20-ий Ов:томвриu т. г. въ Варненсв:ото

мъсти и направи, по съг.лашение, съ жеJlЕЗНИ ТР.<Yiби

Градсв:о-Общинсв:о Управ.1.евие ще се отдаде направата

водопровода, ПРОХОДJIЩЪ подъ зданието ·на учп.лището

в:опструв:тивната

Св. Методий за Бо.лницата, като даде ново направ.ле·

(ДОJlнята)

'1асть на

дв:В сградн за

морсв:и бави.

3) На 27 т. м. ще се продаватъградсв:итiJ MiJcTa
при Rрайморсв:ата

градина, означени въ ПJlана подъ

в:вартмъ IПбув:в. а, б, г, д, и в:в. П був:в. в, Д, еи ж.

4) На 27 т. м. ще се продава градсв:ото М'Бсто
480 Ом., JliJжаще въ НОВИТЕ в:варТaJLИ, ПОДЪ

отъ
Евартмъ ХХХII був:ва с.

визията на 2-и Октомврии 1889:

1. ПОСТЖПИJlО 1'радсRИ приходи ОТЪ
1 Януарий до 30 Септемврийт.

j

г. съ НaJLИчностьта отъ 31 Де-

1888 1'.

• • • •

30

Септеиврий т. г.

Въз.лага се· К. Папазплну да испъ.лнява до

Авг. т. Г. ДJlЪЖНОСТЬТз. поиощиикъ на Градскпй

архитев:тъ-инжинеръсъ мъсечиовъзнаграждение160.'1.

322.

Прехвър.ля се зав:упеното отъ Н. Радпновъ

градско МЕСТО

• .

•

323.

Признава се Вари. ЖИТeJLка Е.лена Ганчева

за неСЪСТОЯТeJLна да п.лати на хазната

304,656.л. 94 ст.

ПОСТ.<YiПИJlО • • • • • •
Израсходвано . . • • .
Ш. На Jlице е ИМОJlО въ Кассата
Отъ градсRИ приходи • •
ОТЪ оставени депозити .

267,564

.л.

37

ст.

06

18 Ю.ilИ:И.

. . 32,921 Jl. 65 ст.
• . 39,315 Jl. 45 ст.
на 2 Октомврии 1889:
. • 37,092 Jl. 57 сТ.
. • 14,653 .л. 93 ст.

Отъ тiJxъ на 2·Й Октоиврий въ Банв:ата град

325. ПОЗВОJlява се на Варн. ЖИТСJlЬ А. l\Iита
:&овъ да отвори "Rафе.Шантанъ" въ заведенпето си

1

уч. до СКeJLята.
326. Натоварва се Общпн. Упрап.lенuе да продаде

градското МЕСТО, Jlъжаще до двора на Нив:. Фи.лчовъ
въ

ВарненС1(UЙ ГраДC1tо-Общuнсшtit БUрНU1(r,: П. К. Шиwковъ.

отъ

ИввдучеНUJG оп рушенията па ВарuеНС1Сиu

Градс~о.О6щunекuU СМ'1;тз, станifvЛU npe81J Юдuit
годипа.

12 Юcl1иИ.

(ПРОДЪJIжеНlIе О'l'Ъ бр. 18 и 19 со г.)
317, ВЪЗJlага се на Общинското УпраВJLение, при

npoсбlI за пови срокове по ИСПJlащание купени градсв:и

dcтa, Аа ttОСТ;Бпsа все съг.ласно съ поем:нитiJ ум овия.

318. Намира се неосноватмна просбата на Х.
Д. Васи.лиевъ за отъг.БIIеJШе рi!шеНП8та па CЪBi!TI1
No. No. 239 и 242 отЪ т. 1889 г.

.'1ева и

У'!. ОТЪ

СЕИ СУМКИ 32297 ,11. и Аепозити 9986 Jl.
Ревизията е направена отЪ И. д. Вмета. Спасъ
Д. Спасов", и. д. помоЩВlI1tЪ на кмета Х. Георrи Ставри
ди п 1JJleHa на CъBiJTa: Мадатия: Сукязов".

1889

184

324. ОТСТ.<Yiпва се градското МЕСТО No. 195 въ
155 кв. иетра на Варн. жит. !I1ариго То·
дорова въ аам:Вна на пейuото въ II уч. No. 1050 отъ
695&/101) кв. м., в:ато се смъта градс!toТО м:Бсто по 1 Jl.
кв. и., а нейното по 5 JleBa. Горницата отъ 1!12 Jlena
70 ст. да ii се п.лати.

IV

П, Отъ горнитt сумми презъ Септемврии:

па т.

No. 3, буква л, отъ 327°&/100 в:в. м. на
(4.'1.75 ст.)

ст. правитеJlствеНlIИ даждия.

•

Израсходвано ОТЪ 1-й януарий}

АО

321.
13

С.<Yiщитъ УCJlония върху П. А. К.<YiРДЖIIевъ

Варненската Градско-Общинска Касса, споредъ ре

кеивриit

вие презъ УJlИЦИТЕ на новитъ тамъ кварТaJLИ.

IV

уч., състояще отъ 192 7б / н}О в:в. и. на

ченъ търгъ съ нача.лна цъна

8327.

2

ОТСТ.<Yiпва се на Ахм:едъ

ското М:ВСТО дО дома му въ

пуб.ли

.лева.

АрпФовъ

град

II уч. No. 1068, състояще

19&°/100 КВ. М. ПО 4 .1-ева В:В. м.
328. Бъз.лагt\ се на ОБЩПlICI~ОТО

Уl1раВJlенпе Аа

събира АJlъжш,ШТЕ на 06щипата сушш отъ

наС1Щ

теJlП на градсв:п ДюгеIШ, I~aTO пма предъ nпдъ пое1!·

HI1тiJ умовия и състоятеJlностьта па Д.1.ъжницпт:Б.

329.

Да се уси.1.JIТЪ в:реДИТIIТЕ отъ тан ГОДИШ',

нип бюджетъ ПО § 6-пп съ 1000 JleBa, § 7 -ПI! съ 1200
.лева. п

§ 25 - съ 1ООО JleB:l.
330; Просбата на Ст. Ив. Цапевъ п Нш". Пв.
Бав:жрджuевъ No. 4620 за I1рехвър.лJIIше части отъ
запродадени тъъrъ градCI~И nrEcTa се ос.тавд безъ по
СJli!дствие.

331.

Аа се заплатп на Щ~Р8 НIlEOJlОВ'1:> За взе-

r

ВроН

n

тоТо му по ПJl.ана :ъcl>CTO въ yт.r..
No. 509 01''1> 1361/100
КВ. метра, за уреГУJl.прание у.mца'1'а, по 6 J1.eBa за
кв. метръ.

332 OTMi3HJJBa

се рi3шението на Съвi3та отъ

16

Мартъ т. г. No. 116, относите.лно продаваНJIе по УJI.И
цитi3 RIOмюр'1>.
333. 01'СТ.aiпва се на Х. Христо Х. Василевъ

праздпото тсто отъ

11 61 fl00 КВ. М. ВЪ IП уч. БJl.ИВО

АО сапунената Фабрив:а на СИРОПУJl.О по

334.

10 .'1.. КВ. м.
No. 4585 ва от·
No. 288, отъ т. г. се

Прошеннето на П. УJl'1И'1Ъ

иi3нение рi3шението на СъвiJта
остаМ безъ ПОCJI.i3Аствпе.

335.

ОдоБРJlва се търга, проивведенъ на

ЮJLИЙ т. г. за Аоставка по

14 и15

СТ.отъ Н. Roр'1сВЪ

3 .'1.. 26

OKOJl.O 1ООО куб. метра J1.0менъ камъкъ.
336. Да се ПJl.ати иа Нена Табав:ъ Георгиева
280 J1.eBa, ВасиJl.Ъ НиКОАОВЪ 160 А., Пен'1О НИКОАОВЪ
160 .'1.., БОГАанъ ROCTOB'!> 960 А., Варвара Георгиева
960 .'1.. и на АпАрiJJI Добревъ 720 J1.ева за бараКИТЕ
имъ на общинсв:и тста, наХОАНЩИ се при Rаменвий
исстъ, които оставатъ за общински имоти.

Да се ПАати на БеАРОСЪ Богозовъ
Георги Димитровъ 320 А., ИаноJl.Ъ Пен'1ОВЪ

337.

И па Арапъ-ААИ

240

800
400

л.
А.

построявание

Да се ПJl.ати иа НИКОJl.а

700

Мурадъ

1050

.'1..

Аева за барав:итiJ имъ,

копто оставатъ общински имоти.

Да .~e купи

01''1>

ЗИJl Сеидовъ ВСИ'1кото му

M-RCTO въ П У'1. No. 1154, отъ 12982/100· кв. М. ПО 6
.лева за 1 кв. метръ.
340. Rовач:иn и КОJl.ариn, на които сж OTCT.ai-

пенп срi>щу наем'1> граАСВ:И

MiJcTa

през'1>

1887

Бутсва.llен'О

nревОА'О на

в?> Варна, наnравен'О

cemu'f;

тyp(JICUт'f;

nо-uаnре/{'о

HaAnumt

на фреu(JICU, а

на бмгарС1СU.

(ПрОI\~жение

-

ВUЖ'Ь броеве 13,

15, 18

и

19

на "Варнен

20 метра отъ 1 метръ, в:аБ:вато ШИрО'1ина има сега.
342. Да се поправи градский касапскиИ: дюгенъ
въ 1 У'1. No. 386 по ступансв:ий наЧ:ИНЪ.
343. ВЪЗJI.ага се на Общинското УпраВJlение Аа
ВАi>зеl въ спораЗУМЕние съ Х. R. Трано за вземание
на

магаЗИJlта на ПОСJl.ЕАНИЙ ПОАЪ наемъ за ПОМЕщение

на Ов:троа.'Шото отдЕJl.ение до
'1е Общинсв:ий

СЪ3ЕТЪ

преДJl.ожението

му отъ

ивмiшението tI.i1.. '1А.

II1IХЖ. ВЪ K.aiTOBen на тъзи КрЕПОСТЬ, висока като
гора, наредихa'i се топове и войници, като Аракони

(Аами). Тъзи крiшость брани граАЗ Варна отъ
страна; 1'.11 е тсто на поБЕдата

ВЪрХУ

Rафе-шантаниn въ Варна,

СЪГJl.аси съ

No. 644,1

за

отъ ПраВИJl.шша ва

като издаденъ

отъ АВЕТЕ страни наУАицата

съ цi>JI.Ь

нрави.

"САиввица", БАИВО

до Приморската граАина на пуБJl.И'1енъ търгъ.

25 Ю.дий.
Дадохж се отпуски на

346.

сеАМИАпевенъ,

RMeTa Кр. Иирский,

и па Пом.-Rмета Axъr. 3юмриевъ три

Аневенъ, като първий .l\а заМЕства Пом.

авторий

347.

Спасовъ,

No. 4419,
1884 АО 89 година,

Прошението на Яни· Банге.i1.И ВХ.

да му се ОПРОСТJlТЪ АЗЖАИJlта отъ
Аа остапе бевъ ПОСАЕАствие.

348.

RM.

ПОМ.· Rиета П. А. Поповъ.

-

ПроиввеАеВИТЕ Ава търга на

21 и 22 ЮАИЙ

щий, и който въ СВОИТЕ РЖЦЕ има ВСИ'1в:ит-Б АЕJl.а отъ

ВсеАенната, - ВЪЗАИГНЖ тъви цитаАеАЬ да преодо
АЕва паАЪ неПрИНТМJI на нашата РeJLИгин.Негово
ВeJLИ'1ество укрiJпи
е направена

из.лазSI и

съ

BJl.aBJI

щата наАПИСЬ:

своит:В

ВJl.адЕНИJl и УСИJl.И вой

rOJl.ElIIa

М;ъ.жественНИЙ и вмемждрпй СУJl.танъ Махмудъ
за царский титу.лъ предъ всемогжнаписапо е:

"Пипи Кадусу",

въ +ренсЮl./t преВОI\'Ь "porte des dindes" и И& бъ.u-,рсхи аиа-

Врата аа u,ritI>птi;, ltOeTQ шщ 40 ~1I0itcTIIQТQ аа

репутацИJl,

BtJJt.

-

Айни 1 (Поета

сneче.лUJtа ИJl.И се оmJtu'ЧuJtа

'На прев.) ВСЕВ:ИЙ, който

превъ ТЕВИ порти,

да '1ете. CJl.ЕАУЮ

"ТЕВП порти 'На nyit1Cum-fJ

Са'> напра".

вени съ помощьта на ВсеСИАНИЙ".

Портитt на бойияrа (залхана).
Су.лтанъ. МаХМУАЪ, роденъ съ ТаАаНТЪ, Аостоенъ
за еАИНЪ царъ, който
жава

отъ неПРИJlтеJlЯ,

витеJl.СТВО

Пуйчи порти, И..1И портитt на Ибрямъ·ага. *)

~OТO -

т. г.

Да се ПРОАаАa'iТЪ граАСКитЕ МЕста па брой

345.
8

ВСЕка

веприятеАЯ.

оригппa.tа турСIШИ

Аа се

за запазвание Аобрит-Б въ Общината

неПрИJlте.UI,

резидеНЦИJl на поБЕДИТМИn (гаази) п приБЕжище
па войската. Богъ ми ВАЪХНа'> тъзи надписъ, Айнп!
'Гъзи втора КрЕПОСТЬ трi3ба Аа умаJl.ОМОЩИ всi>Б:ога

u

не може

12 ЮАИЙ
12, 13 и 16

съ ГO.i1.Ема репутацин.

въ царувавието на СУАтанъ Махмуда, стiJниn,
крiJпостиn п предiJАитiJ на :МУСУАманптiJ се УКРЕ

въ

1 Августъ 1890 г.

Да се нви на г-на Варн. ОБ:р. УпраВИТeJLL,

344.

искаJl.Ъ да каже, виАи се,

ИЛДlYiзъ-табия, И..1И табия-звtзда.

*)

Да се расшири П.aiТJI отъ Приморсв:ата гра

341.

ската си, В:ОJlТО ивведи на ГОАiши поБЕАП. Тъзи стЕпа

СКIIИ В:kетпиК'Ъ").

който е достоен'1>

ОТЪ

дина край морский брЕГЪ АО граНПЦИТЕ на СаНАРОВО

Г. за

Исторически паметници въ Варна.

са>.. се ПОJl.ЗУВaJLИ

стата да не се иска наемъ.

А. за барав:итiJ имъ, FОИТО оста

11 на НИВ:ОJl.а Панайотов'1>

339.

дюгени, и които

2.

тi>xъ, да BHeC.aiT'!> CJl.ЪАуемиЙ се наемъ Ао 1 Августъ
т. г.; а отъ ОНИJl, RОИТО не сж се по.лЗУВaJLИ отъ МЕ

ватъ общински имоти.

338.

Стр.

ВарпеПСЕПЙ ОGщйt1СЮlti Вohстппgъ

20 - 21.

и си

YMi>e

да защищава СВОJlта дър

установи

отмъсти

па

закопи за своето пра

неПрИJlтеАЯ.

Неговата

МЖДРОСТЬ ВЪClшра ВСЕка жес"тов:ость. Негово ВеJI.И'1ество

УВ:рЕПИ своит-Б ПО-ВИАНИ преАi>.лu, въздигнa'i крi>пости
пзика пи превеl\ОDfе ПУИЧ:И порти - n 'МоН
въ иачa.>lО т:kзи порти по причина, че смачитi;

се иарu'la.>lИ
иовеч:е. оттамъ

c.:r.

и.tвзл.'lИ въ града съ пуйки, хогато пи:ыо па.варь. А на сети:k бме

I пареч:ени

"Ибрнмъ·ага Кад;усу· отъ името па еi\ИВЪ старъ стра

жар-ь, КОЙТQ I\ъ.\fQ IIреие ~ na~IJ.'I'" Б$.\tжка ва 61i.'lf. преВОА&Ч'"

Варв:еВ:СRИЙ ОdЩПВ:СRи:tl Вohетв:пRЪ

Bpoii 20 - 21.

Orp. 3.

влва, ГJl.авнва, хваща), Аа работи при господарь ср'i;щу

Т. г. ва AocTaВI~aTa на 50000 парчета баНАармски ка
мъни не се ОАобрява, за което Аа се произвеАе АРУГЪ
търгъ, CoiI.ЕДЪ единъ 'МЕсецъ, като се тури начамата
ЦЕна за ВСЕКО парче 25 стотинки.

парично

възнаграждение,

ПoiШ ПО други умовия,

за прехраиа и обл-БкJI.О, и прочая.

l'CaTO

Таквизи сж:

АО

машнитiJ С.1.уги и мугини, ратаитi> ИJl.И аргатпn и АР' Т.

349. Аа се It.1.а'i'И на Мипча Димитровъ 50.1.ева

За бараката му, построена върху градско ъrlюто срiJщу

Иск.uoчаватъ се ОТ'Ь това само мугит'i; при търговци,

щинскпй имотъ.

ПЪ.1.нлватъ

~еr.шшкий хамбаръ АО джамията, като остава тЯ за об
Общинското

350.

Упрамение да се

Фабриканти,

распореди

351.

Аа. се наItра.ви

250 Jl.eB2..
352
Аесеть

въ У.1.ица "Харчова"

ханищата, ресторанпт-В ИJl.И готвачнпцитЕ,

една

начинъ, за което се отпущатъ

ката

по

3

.1.ева

повече.

(Вижъ рi>шение No. 205 отъ т. г.)
356. ВЪЗ.1.ага се на Общинското УnраВJl.еиие да
се распореди за тържествениото отпраздиувапие деня

2-й Лвгустъ, въсшествието на Н. Ц. Височество киявя
на БЪ.1.гарскиЙ престоJl.Ъ.

по каФе

СJl.ужащи

се

ПрИЧИСJl.яватъ

КЪИЪ

година

отъ

т. е. навърШИJl.Ит'i; доадесетъ

възрастьта

си

Jl.ица

могжтъ

да

се приставлтъ (умовяватъ)

като с.tуги сами JLИЧПО,

а неПЪJl.НОJl.i>тнитi>

чрезъ своитЕ РОДnТМИ,

сапо

-

настойници им попеЧИТeJLИ, а ВCoiI.учаЙ на нi>маНИ6
таIl:ВИSЪ ус.l0вванието става чрезъ Общинското Управ
.1.ение, ДО&.1.Е пом:Вднето се распореди за назначение
настоПпикъ.

3.

При умовваппето

на мугата ТО'ПIО се опре

ДЩЛ, както ,срока и вида на работата
нието,

тъй и

paBlI1i>pa

на uлатата,

на мугува

ако

таквззъ бп

ИМaJLа, а сжщо другитi> умовил.
Нll1.0Й CJl.уга

неможе да

напусне

rocnoAapJ!

СрОКЪ,

ОСВЕНЪ по

взаимно СЪГJl.асие и на ДВ:ВТЕ страни, ИJl.И по причини,

предвидi>нп въ

Общи раcnореждаnин.
С.1.уга се казва

които

си иреди истичапие на УCJI.овениЙ

за сnугитt въ града Варна.

1.

е,zрш

4.

ПРАБИЛПИRЪ

ЧJl..

Mi>cTa,

2. ПЪJl.новъsрастнпт:В,

УJl.ици.

ииъ градскпда се взема годишно

да му

домашнитЕ мугп,

Да се ПJl.ати на Анифе Са.1.иева за Mi>cToTO
й отъ 1775/100 KB~ м., взето зауреГУJl.ираниеУJl.ицата
преАЪ дома П yq. No. 1042, по 4 .1.. за кв. метръ,/
454. Да стане распореждание за издавание В.1.а
дi>.1.чески актове на Ив. Мжнзовъ и Капитана Н.
Иинчевъ за купеНИ'1"Б имъ ДВЕ градски Mi>cTa.
355. На .1.ица не крайно бi>дни за отстжпенитiJ

353.

умовени

ИС
уче·

нетата, кръчмит'i; и въобще по отворепитi> за пуБJl.И

Одобряватъ се преД.1.0женитi> названия на

градски

ирикаЗЧИК'Ь,

жжтъ и ВЪ кжщи, но не и С.1.угитi> по хотеJI.ИТ-Б иJLИ

метра,

чешма по етупанский

на писарь,

никъ (чиракъ) и т. И., ако не сж

за снабдение съ В.1.ад'i;.1.ческиЙ актъ Георгия ПОJl.и
ыIновъъ за купеното му градско МЕСТО отъ 175в8/100
квадратни

заналтчии и др. т., които СJl.ужащи
Д.1.ъжность

'1.1.. 13

Тъй сжщо и

ВСЕКО Jl.Ице,

БИJI.О· отъ

отъ насrолщий: прави.1.ППR'.Ь.

господаря ве може

саиово.1.НО

извади мугата си, ОСВЕНЪ ПО ПрИЧИНИ,

Аа

предвидi;п

ижжский ИJl.И женский ПОJl.Ъ, което се приставя (умо-

въ ЧJl..

въ Варна, и тъй обезсиJl.И своя врагъ. О Лйни! Ва

бi> честита и крiJпостит'i; се затворихж. Нека Него
вото ВeJLпчие бжде безкрайно на този свi>тъ и БJLi>с

шата надпись отб.tъсва неприлте.1.Л. Виждте,
хубави вратит'i;,

KOJI.RO сж

които ПрJмичатъ на кр'i;постьта на

ЛJl.ексаНАРИЯ.

14

каво, като мънцето денеиъ и като

нарежда при портит'i; побi>доносиата

помощьта на гаазитiJ и
ници. Неговата дума,

II:aTO

укрi>пява

неговата

му не е ДРУГО оснiшъ да върви

реJl.ИГИJI,
войска съ

своит-R

гра

МИСЪ.1.ь и занлтието

ср:Вщу

неприлтеJl.Л.

Царя, който се бие съ непрlIЯТeJLН, ув-Бренъ ва

.

своит'i; крi>постп, е честитъ презъ всичкото врсме на

своето царуваиие. ДжамиитБ, ВJl.ага.шщата (depots) И
казармитi> ПРПJl.ИЧатъ на прибi>жището на проч:утий
Рюсmeм,о*). Царя морскип п земнпй направи Варна ДО
сущь да се прочуе. О.Айни! азъ написахъ изисканата
надпись, ВСИЧRО туй е ва споменъ на Су.1.танъ Махмудъ.

Негово Вe..mчество ПОДIl:рi>пи РМИl'илта, издаде пра
вnтеJl.ственни

срами неприлтмя. Айни написа :rъзи надпись, като

четеше поб-Бдоноснитi> МОJl.итви отъ Rорана.. СУJl.танъ
ИаХll1Уr\Ъ назначи и съгради и пви порти на Русее
(Русчу~ Каnусу).

Татарекитt порти.
СУJl.тапъ МаХМУАЪ, като се бори съ неПрИЛТeJLН
на сволта рМПГИН j иsдигнж и т'Ьsивоенна крi>пость.

Негово

Воднитt порти.

закони .. Нека Всемогжщий Богъ по

ВеJI.Ичество е царь

на землта

царував.иехо на този АоБJl.естенъ

и морето. Въ

СуJl.танъ,

нощеиъ,

Портитt на каменний мостъ.

царь на морето и сушата,

който се бие срi>щу неприлте.1.Л на сволта

II:aTO

.1.уната

както е казuъ Айни. Богъ направи отъ порти'l'h на
армейский корпусъ една трПУМфa.'l.на крi>пость.

Пашовитt И..lИ Руссенекитt порти.
СУ.1.танъИахмудъ,

ОП тоя правИJLНИКЪ.

страната

СУ.1танъ Иахмудъ" царл на царетЕ, БJl.агостьта
на когото е по-висока отъ небето (?), съграАИ порТllТ'k
чрезъ своето веJl.пчие. Г.tедаЙте и кажете има JI.И ио
ГО.1.i>ИЪ отъ този споменъ и по-висока отъ горитЕ на
птицата Аnка**), съ височината на която гора нищо

*) Подъ туи иие у турццт]; се мави едипъ баСВОМОJlеиъ
юп:ucъ оп Персия, RaКТО ХеРКУ.1.есъ у старит:k Е.ыивп и Ера
.левпчъ Марко у насъ BЪ.1.l'ap~ "цвъ При.\:kпа града."
*")

И тъsп гора, вапменованаужъ по името ва ei\Вa nтпца,

'е баснос.\овна, каЮlОТО и КаФФСR3та имъ гора, ВЪ вачa.IО още
упоиен.v.та съ една I{aдn~cъ. Вnpочем:ъ аа nOM:k"нaтa моще ",а cQ

равбере и Кавхааъ, гора К;а'l/'l/Ъ.

6Я. на прев.

Брой

-:Когато една отъ страНИТЕ

5.

наруши

Управ.:tеппе,

оспоnате.:tно,

което ако наМЕрИ

оп.:tакванието

б'1м:вжи мН'hнието СИ въ

с.лугата, ИJlИ издава СВПДЕтеJlСТВО

КНИЖЕата

на

на господаря.

с.:tужбата

си ВЕРНО, пршrЕрно и вниматедно.
7. C.:tyraTa зап.:tаща доброво.:tно и.:tи по сждебно
отъ

него

нарочно

и.:tи

по

явна

загуби,

сторени

неВRим:атеДRОСТЬ.

Господарл за покривание на стореНИТЕ

8.

He~IY

загуби, споре"ъ предидуЩIIЙ ч.:tепъ, може да ааАържа
отъ п.:tатата на

ддъженъ

c.:tyraTa

потр-Боното ко.:tичество, но е

нап-късно въ седемъ денл Аа ПОАаАе

шение ср-Бщу

c.:tyraTa

про

въ наА.:tЕжниЙ сжАъ за свонта

претенцил.

Безъ съг.~.асието на господаря САугата неы1жеe
да напуща работата си, за да отива на расходв:а и пр.

9.

ГОСIIОДЗРЛ
Ако

е А.:tъженъ Аа дав:, на мугата

c.:tyraT't

се разБМЕе,

господаря е Д.l.Ъ

жепъ да се погрижи ва неговото ИЗА-Бкувание чрезъ
.'I.ЕRЗРЬ,

r д-Вто

дома,

IМИ да го

пспроводи

на умовений

СРОЕЪ;

Ако мугата

деня отъ побо.:tВванието му,

въ

бодницата,

не се

13.

до

20

се унищожи съ СЪГ~1зсие на Вметството,

може да УВОJlНИ

дующит-h мучаи: а) ако мугата не йсnъ.:tнява с.л.уж

бата си споредъ УС.10вията; б) an:o мугата в нанв
съ,,\ъ осItърб.:tение на господаря' И.:tИ ДОШШIНИТЕМу;

6)

ако е у,,\овенъ въ кражба

и.:tи АРУГО

нис; г) ако безъ го()подарево
негово

име

въ· заемъ

вито и да би.:tо

преСТ.a'iПJIе

си знание е взем8.:t'Ъ иа

и.:tи въ

дъ.1ГЪ

други нвща;

/1,)

пари

ако

и.:t1I

:как

е наПУСТИ.ам'В

господара си IМИ е отиm'Ь~ъ на ПЕкъд-k посво.я: ра
бо'1'~ tJезъ :Пегаво знание;
дение

безнравственно;

ВJlзстьта за

каквото

е) аЕО се укаже

ж)

ако

съ иове

бжде затворенъ отъ

и да био

. ДЕяние,

дори

само

14.

С.1угата може да остави господаря си про

тивъ неговата ВОJIЯ преди срока само въ с.лЕАУющитЕ
мучаи:

а) по причина

даря съ него, и б)
УСJlовепото

:ПО

cJly·

дnи.

aRo

на ~оша

обноска иа госпо

господаря ие МУ дава редовио

възшrpаЖАеиие

.

Надзора пад?> с.лугuт1J.

умовието 'може

20

но господарл

ГОСПОАаря може Аа уво,,\ни с.лугата си, безъ

И3J1Екува

f\a

гата по.:tучава ПJlатата си и за тhзи

без'Ъ уважите""пи

си· преди истичанието

да му п.:tаща двумi>сечна връхна П.1ата само въ мо};

.1i3кувапието може да става безп.:tатно, И.1И за

смiIтка на Общината.

неможе

разитмна БОJliсть.

си п,,\атата винаги спореАЪ опредщенит-Б УСJLОВИЛ.

11.

никога

да напуща господаря

за пиянство'; з) ако мугата се У"\ОВИ'оть НЕIOOЯ за..

3ад'мжеnuлта па господарл.

10.

С.1угата

му брои двум1зсечна връхна ПJLата.

Сдугата е д.:tъженъ да испъ.:tнява

р-Бшенпе на господаря си всичкит-Б

12.
причини

с.лугата си вс-Бкога, безъ изяв.ление причинит.};, aICo

3аД1Jлжeuuлта па с.лугата.

.6.

4.

1J.аnущаnuе от?> с.лужбаmа.

предиАУ

щий 'м.епъ, пострада.:tата страназанвява въ Общин ..
ското

Стр.

ВарпеПСЕИЙ ОБЩИПСЕИЙ· B-hеТПИЕЪ

20 - 21.

15.

За

взаимното

обезпе'Iение

заДЪ.1жеНИJlта,

&аКТО на с.1yrиТ'В, NЙ и иаГОСПОАаритi>, :Кметството
ще се грижи г.лавно чрезъ оБЩИНСRИТ-Б агенти.

16.

Вс-hкпй, който пожмае· Аа мужи при-госпо

дарь въ Варва, у частна R.a'iща ИJlИ другад-В, Д.1ъженъ
на св-Бта не МО:Ж~ да се равни. О Айни! може да се
каже, 'l'e Ш}.то вашата надписъ нiша втзра. Портuт-Ь

'На Omамбу.ll:О*)' се направихж по-високи отъ ~ебеТО(!!!)'1

ненското

Градско-ОБЩИВСRО

распиmе въ книгата

УпраВ.:tевие,

за СJlУГитi>,

че ще

за Аа се

пази точно

предписанията на настолщпй прави.:tпикъ.

Портитf;; на сметна.

Судтанъ Иахму"ъ, поб-hдитмь

е да се яви .1ично -иди чрезъ попечптеJIЯ си въ Вар

на неприяте.ля

на своята ре.:tИГJIЛ, взима УАово.:tствието

да

съrради

тъзп: цитаде.:tЬ. Негово Вмичество направи т-Б3И порти
като кр-Бпостьта ла А.:tексавдрия· и даде имъ името

"огненни порти", които уКрЕnяватъ Варна. Н. В.на
прави още едви иорти за митницата и. опредВ.:tи ЦЕНИТЕ,
на стокитВ :които ЦЕНИ могжтъ да помогнжтъ. неприя

те.:tя' да бжде поБЕденъ .. О Айни! поБЕдоносцит-Б, :които

.цОПАО:ХЖ тукъ, продиктовахa'i т'Ьзи надIШСЪ.

Импера

тора (Падишаха) отъ епохата повiси
небето.! (1250. год. от ь Егира).

сабя

една

ТОрПИ'l,:j турски .паp,nиси с.\\. 6!Li!И испратени през'i

на

1879

г.

17. С"\ужеБНИ'.1'"Б книжЮJ се иsдаватъ за неОnр6
д-h.:tеио време, а именно ДOКJIE ее ИСnЪ.:tнятъ рубри

китВ, предназначени за заuисвание 'ус.:tовилта между

господаря и мугата, м-Бдъ което' и IOOгато мугата
изгуби книжката си, нито мугата JllОже да се при
ставя безъ да се е ЯВИJlЪ да се снабди с'Ъ нова КНШiI:а>:а,
нито господарл може да приема НЕКОГО за

c.:tyra, ако

на RНижката на пос.:tiдниЙ Н'hM3 иВсто, ГДЕТО да се

заппШ.a'iТЪ УСJlовията. Забранено е на господаритi> да
приставят'Ь 'и МУl'И.

дощ.:tи оп вънъ

града,

които

не сж се явИ.1И да си вземать отъ Варненското

Об.

въ ПетtJр6ургъ отъ геиераJlЪ Вановсв:ип, когато, по пор.1i.R3 па по

щинско Управ.лепие СJlужебна кнпж~, даже и когащ

c.tiДIIIlU, ги е превелъ отъ оригина.ла на Фраицузски, съ ПОJZощьта

бiI им8.:tи таквазъ отъ друга Общ"на.

на. г-на Гарабета Rаспарнянъ, г.иъгара6еТ"I> ПапазИЯИ"l>,телегра
Фистъ въ Варна, който си е запазИ.tъ преписъ отъ превода и го
предаде па К)lетството, а ОТ"I> Французски ва бъ-'\гарC1tlI т:\;зи ПОД

писи нреведе г-иъ Т. Н. Шиwковъ, учите.tъ при тукашнатаГиыпа

зиа "ФеРДИНalIДЪ

*)

1".

ТУК''' .се раабира, че 'гtзи"Су-Rаuусу"

НОСIЫИ се

В$-,\$жка.

-

во4ВИ порти

ВСИЧllИтt бt.t. отъ с.v.щи* прев. Т. Н. Ш.

с.\\.;VIъжнивъ проДЪJl

въ Вар.

l'РМ. Общ.

ВtстlШКЪ пастоящи* прав.u:~RlШЪ да се ·сиаОдк'l'Ъ съ таRива книж
ки, въ

KO.u:TO

и да се .ВnИПJ3.ТЪ УCoilовиата, ДО·:КОИТО

Вi.1.tжка.

.u: названието "Ста)lБОJiЪ·Бanусу" .•

1. Всичкисегашиис.tуги

жен.u:е на два иiсеца 0'l"Ь обнародваип8ТО

Н.

Неиоl'а..'1'1>

Варна, .шца дощ~и отъ АРугцt,
RиетстВQТQ JШЧlIО

да се

.n ~

с.1УЖ&.ТЪ.

ва C-'lугц въ

ПР0Р,1I тt да преi\{,тавятъ

СJlид$те.1СТВО or:ь

Т.1'>'1'1> аа '1J1.ев:ове, че

УCoilО)ЩТЪ

оощииата,

ва

на !СОЯТQ се че.

lIuцa "16CТIm JS с1> ·АООрVlIQвед&вие.

~рой20 -

21.

ВарвевсlCИЙ ОбщивсlCИЙ БоЪетви"

18. Въ С.,1ужебната RНJIжка се забiцi;жватъ въ

Orp. 5;:

Ю.лnИ 1881 г., CЪTw1SCBO СЪ 'М. '1.\: 87 п 88 отъ За·
кона за градскит.lJ общини/въ интереса па обществен·

IIaAw1-Вж нптt рубрпЮI; иието, презиието, м-Всторожде
нието и Житмството на cw1yraTa, вида на мужбата

ното ЗАраВ1lе, поетанових'Ъ:,

иу,. свид-Втеw1СТВОТО, ако ииа такова отъ нЕкои и-Вста ,

Ст.

rA-вто е CJlУЖИw1Ъj и Зl1Д;'tъженията на мугата и
обратно на cw1yraTa СПРJlМО rосподаРJl. - Bci>в:a CJlУ

1. Нп1(ОЙ не може да продава каквото а. A~
ApyraA'h, осв:Виъ въ ОНЕЗИ здання, 8~

е би.llО месо

които е взеw1Ъ Формuно

жебна RНJIжв:а съдържа и настоJlЩИЙ правщниR'b.
19. За CJlужебната си кнИжка мугата Пw1аща.
80 СТОТИНR:И въ ПOw1за на Общината.
20. ВсiНaIЙ, КОЙТО си хваща муга, мъженъ е

Общинското

писмен но

УпраВw1еmlе,

разpi>шение

на което

право 0'1Ъ ОбщинсIШЙ Оьв:Втъ Аа позво.лява,
нам-Ври за нужно, продаванието
не въ градсв:итi>

от')

е предоставеН(J

1COraT(J

па свинско Met:,'o п

здаНИJl, построени

н приспособеиn

IIenpeM.jIВHO да иска ОТ'Е него мужебната му КПИЖItа.

нарочво

и си хващатъ муги безъ да им:атъ пос.лоВдни'l"k МУ

довно съставени актове отъ Общинскитi;- комииссари

жебна rcнижкII., се паказватъ за нарушение ТОJl пра
вщниR:Ъ съ Гw10ба до 25 ",ева, въ ПOw1за на Общината,

И АРУГИ

Господари, които не ИСПЪw1НJlватъ това праВИw10

С'Lща~но съ 'LiI..

96

отъ Закона за граДСКИТЕ общини.

21. Бс-Вкиit CJlуга като Jfапусне единъ ГОСЦОАаръ,
Дw1ъженъ е нait,к'ЬСПО въ

48 'Iaca Аа

ае яви въ ОБЩЮf-

Ст.

за месопродавници.

11.

Нарушптew1Итi>

мъжностнп

w1ИЦ&,

ната чаеть ва града,

I

натовареви

съ саиитар:

ще се ваказватъ

съ· Гw10ба АО

25 ",ева и.\и ще се npe.l'an3TOЬ па еждъ за по-гО.\$IIО
наказание, споредъ като uреАписва закона.

!

Кметъ.: Ер. MuPCh:uйo,

сrcОТО УпраВw1ение, да заJlВИ, да w1И е умовенъ H~HlfiA:h
да мужи другиму, 1ЫИ пъкъ да Се запише въ Енлt
гата ва nреnорAiJШ с.лугu, а въ

мугува Аа се зuи'Ш

MY'Iait 'Ie

отъ Rингата

па

аМ

CJlугитi> ВЪ

Варна,

занииава, ако остане въ Варна.

Никой

.

приItАЭЪ

пе исна да

Варна, што заЛвИ ГА-h ще аТИj\e IЫИ съ какво ще се

22.

на тоя приrcaзъ, по ре

господарь въ Варна, пеможе да за

Варневсв:ип

държа у себе си муга, КОЙТО е изб-Вгнаыъ отъ ДРУГИЙ

440.

Септсыврий

11

г.

1889

Градеко-Общивский Rиет.ь,

взехъ предъ ВИДЪ, че ВЕКОИ си

като

ПОЗВОw1J1ватъ

Аа· аа·

господаръ, безъ да си е разс'lИС'1'Иw1Ъ муг&та' Cm-БТR:aТ&

нимаватъ граАсюr m-БС'1'а по Уw1Ицm ц п.лощадитir

съ пос.::ti>дпиЙ, IЫИ поие

ва града, които МЕста сж преднаЗRaчепи В& Ааваиие,

f'\a е разрЕшено

отъ Общинското

Упрамение на мугата да ()е пристави другаДЕ. ,Въ

ПОДЪ наеиъ, иw1и за вземаппе за тi>xъ арендна п.\зта

протпвенъ

отъ Вмета

(серги парасж),

'Iw1еиъ

отъ Закона за 'градскпт-В общини.

отъ 'Iw1. 88 и п. 1 отъ 'Iw1. 110 на Закона за грц
СR:ИТ:В общини, поеТIНОВИХ'Ъ':
Ст. 1. Запретено е ПРОИЗВОЖАзпне въ Варва про-

гата ,предава. на господаРJl си СВОJlта мужебна Rнижrcа

дажба върху градски м-Вста, осв'hнъ на CCw1JIнитi> ПО

мучай

на Гw10ба отъ

5

до

,господаРJl се ПОДw1ага

25

",ева"

coьrw1aCHO съ

96

23. Отъ деНJI ва заПО'lванието мужбата си му

за пазенио,

а &Огато той се

уВQw1ии,

предава ТaJI RНИЖка м-Вдъ записвание
муженото

време,

работата

господари

въ неJl

на мужбата

про

си е Пw1атD.\ъ мi;дуеиото

и способ

РJl е ;д.1ъженъ нозабавно да заяви устно на b:aif-бw1Изriв:ип
залви

11

48

I

и R:Пижката на изБЕгнж.1.ИИ муга,

за да се

съобщи

па ПОw1ПЦИJIта за издирванието мугата въ мyqaи,

'IC

Ст. п. Оnзи, КОИ'1'о би се

XBaHlfioUI безъ би.\е-... ...,
ще се иаказватъ съ

1

ДО

25

",ева, СЪГw1асио съ 'I,iJ.

КМСТ'Ь: Ер. :Мирский.
Ввесено държавни берии O'l"Ь града Варна
въ Варневското Окржжно
~ОВ'Iежнп'lество през'1о
Юw1пЙ1889.
~

Наименование на АIUИAИRта

него помощникъ, ~ойто, въ Itачество ва поср:вдвикъ,
СПОГОДJlва AB-Втi> страни, а при неСПО~lУв:а опжтва тж
жите.1В въ над.1ЕжниЙ СЖДЪ.

СТО

ом

1889

г.

Варненский l'Ра.4сItо.ОбщинсR:ИЙ Кмстъ,- ва ис

lI'1оoi\нение 'Р$шеПnетова

Съвша

No.

33 от.. 6·Й

~ Of'I<
f< -

;5. ~

.

.
. ·

.

П.1l.тиа повивиоеть

Г"'оба отъ патеитъ
TeMeTyaT~

~.=C ~
11

f'o

,1J• • • !ет

I

99С

·

б98

of

1246 88
285 54
30

-

400 -

·666 \11

-

117

-

б3

Bё'iiUO 3325111

'~" ~=
=:1 ...

36190

"'0-

· ···

. . . ··

ПатеИТОIIЪ Иа.1.0l'Ъ

<#

'" !'f§
со· .... о<

td

I

вм'!;,

деслтъJn.

.

431.

Варна, 1-й Септе~mpий

.:-

оо!

~

~ ~ §

.10" 1....
Позеие",енъ На.1.0м.

ПОЗ6Мe.tенъ Вa.torъ от'Ъ
8ита JI абонамевтъ
Ем.tJlКЪ
Иджаръ
Бег.шК'Ь

ПРИКАЭЪ

оп За

-

Недоразумiшинта иеЖАУ господарит-В и МУ

гит-В се раЗГw1едватъ. отъ Кмета пw1и де~1.егИраниЙ отъ

96

кона за градсв:итi> общини.

би биw1Ъ въ b-Вщоподозр:Внъ.

25.

'lC

градСКО правu.

по нам:hжно Съставени актове}

часа да

ВЪ Общинското УпраВw1ение, като представи

8 отъ 'Ioi\. 79, п~ 6

изведеНИJl, без~ Аа притежава продавача БИw1етъ;

кьщата иw1и отъ заведението, гд-Вто е Сw1УЖИw1ъ, господа- 1 Гw10ба отъ
по.;,.ицеЙскиЙ участ'ыъ,' а hait-ItОЬСНО 'въ

п.

П8зарптi> С80Итi> храни, дърва и други ·.,.аЮl1l3'J> . про

му

ностит:В, I>аВ:ТО И поведението на УВОw1нений муга.
Вогато се CJlУ'Ш НЕКОЙ муга А3 1Iзбi;гне ОТ'ь

на освованио

1;i~

;~

·1....
1

.1. .

.....

-

",.
!'f:c.

'011

с!7

,1J·. .

I"'.

4& 80

1897 60 2810 09
4640 44 6442 66
314 06 1096 28 169Ь 87
1730
- 17
100
340 1- 8(0
378 64 2463 2б 3508 80
2!! 32
2332
б314Н
Мб 34

-

- 1122(69

-

- -

-

11'llб3

104591Ь7 1bl;,u7

1i71

Врой

20 -

Таденеръ ,да взема прямо И.1.И

ВtДОМОСТЬ
.явуар.

1

1889

г.

AfJ

оскобеното пояснение

мърки въ нови И обратно" -

~

;
.1.ева

1ст.

~eBa

!
1

.1.епп на.

-

~ =~ i i : '
Ео!

~ с ~

" '" *.;q :&1

год-

6:3048 48 3225u 91 66197 39 ~ ~ ~ ф~ ~

1889

год.

=t
- ",=",!"
23290418144747 '85 593725 07 i ~ ~ ~ g
ф
ф

~

,

"

>'t:

р,,,,

,q

~

\!:

" '" 11:

142375 66 ф 1: :

"р,

~~:;q

:МПВJIстерството на.

_

Финанситъ,

'"

~-rъ едно

1/.

оки и 3251400 И.1.и

1888

-

'"

"еД'ии?> деКa..7I.uтр'6. има

отъ подраЗДЪ.1.енпята,

l-й ABry(fl''Ji т. г., ПОА"ь .No. 64, съ прпказъ отъ 7
ожщий No. 855 запретлва на Фирмата СО.1.0МОПЪ Авр.

Министерството на Финанситъ съ окрж.жно

не ПОАновяват~ записитъ,

както се

Обозначсюff'J на приходитt по видове
(ОТ'Ь ORТpoa)

ДЪ.1.Жение и.'lИ' зам-Внявание съ нови.
- Извъстява се на интересующитъ се',мюсю.1.
мани, че втората ПО.1.0ВИIJa на откупа за новобранци
lюхамедани,

при

сигурни

пОржч'iIТe.JIИ,

менно откупувача изгубва и дадената му пьрва·ПО.1.0

вина отъ откупа. (Министерство Вжтръmнит-В Д-В.1.а,
окржж!ю No: 4441 отъ т. г. Септемвр. мЪсецъ).

~

~

~

~

OrJ;ВИНО; оцетъ, М-Встни' и иностранни

"спирь, ракия, ромъ и копякъ въ бурета,

"бира J!Ъ бурета и въ града работена
"бира въ СТЪК.1.а,

.•

•

.

••••

•

7

"

конЯIG,

20
21

~

tI!

's

~

!

~

93 43

_ _ ,22120

10290

89 55 17550

•

6

19

1889

год., по видове.

Всичко

~

--1-----.--1-----,--1-------,-

.1.eBalcT. .1.ева!ст. .1.ева!ст . .1.ева!, ст. .1.eBalcT. .1.ева\ ст.

"всЪК8КЪВЪ 'видъ вина въ С'l'ЪR.Ла • •
., веъко СтъкАо Ч~ ока' разни .1.~ори,

18

може да се

брои най-късно до шесть MiJcelfa. Ако въ този срокЪ,

~

1-Т---------------i-'1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

е практикува.1.0

АО сега, а да ги протестиратъ, тутакси по истичаuие
np0!ta 'имъ;' та да може така се осигури тъхното из

Превъ кои м-Всеци е постж.п.лението

~

1
2
3
4
5

7

отъ 13 Августъ .т.г. предписва, що~о за напредъ зе
М.1.еДЪ.1.ческитЪ касси, при истичание срока на нъ кои
записи да не nращатъ призовки' на Д.1.ъжпициТ'!;" да

Прихода 01'& нtнои традени налози въ гр. Варна презъ първото шеетмtеечиена

~

т. е,

325 Apalta,.

на основа_втората ПО.1.0вина отъ откупа, не се ИСП.1.ати, то новобранеца ще се предзде въ ВОЙCI~ата, като сжщевре

ние поств.;Ю)L\ението на Министерский Съв-Втъ отъ

~р"

и те·

()K1~ и 325 драма (7 оки 3lf4 др".) - тръба да се
подразбпра за 1 оки·3 Ц'1ыи отъ оката - подразд"Н •

I ст.

1879:"'-1887 96723 23 112496 94385152 02

73132 21

за мъркитъ

'1

ro

!ст:

въ Закона

Г.1.И.1.КIIтi> .-, въ ОТДЪ.1.а "преобрьщание преДIIll1НИТЪ

СЪБРАНО

A~Ba

участие въ

- Министерството на, Финанситъ съ окрл.жно
отъ з-й Августъ т. г.) ПОАЪ No. 30886, съобщава, че

10кто:мвр. с. г.

ас

•

косвенно

каквито и да е търгове и предприятия въ Rняжеството.

ва събрапnТ"h прiши Аържавни Аа3~Аиа отъ гр.
Варна отъ

Стр. в;

ВарпеПСRИ'Й ОБЩИПСRи:tI B-hСТПИRЪ

21.

ромъ И пр.

7'77

6460 87080 638'76 9533
7690 544() 245:40 290 15
- -5 3 60 11 - ,14 ~ - 12 -

32140 17168
120906 1214102
22159 17882
- 685

17348
409258
106726
2645
26-

9420

2940

330

494185

9 12 28 20 - 2250
38 20 38 54 40 28207350 5040 194- 40328
2345 3455 382537 95
2 20
3 40 24 15 3450
2935
682
890 1276
- - - 7410 - 962 - 50 1620 - 13824 -~,
250 -. 427 60 76240 533120 236

34 08
41 60
61396
4320
69 70
,460
- 9- 40
35080

GC 28
5~~ 80

36612
5580
117 70
,2595
~ - 50
- 92 -

154 18
25320
170126
23320
251 65
8838
7410
3592
141 14
2402 _

61377 23738

3012109

содова вода и .1.имоната, работена въ

rрЗАЗ И въпъ.
•
•
•
.
" ~Ъ.1.a~ _и воденични камъни
•
" кереС1!е, дъски и ДРУГИ
• •
n варь.
.•
••
" тух.н, и кермиди
•.
••
" захарип изд1;.1.ИЯ, .1.0КУМII, компоти И пр.

"таХЖ5

•

'.

,....

". черъ хайверъ •
• •
" сирене Швейцарско, Хо.\андско и пр.
"газъ.
.•
. •
" тютюl15 на .1.иста, произведение отъ
Княжеството
. •
Аробенъ,цигари,папироси;пури
"

"

1, II качест. и тюмбеRИЯ

"

"

"

"

"

"
"

Ш и IV' качество .
у качество '. • .

lJa .шсти КаваК.1.. Джума.1. и пр.

8188 354701367145 356901/
-

4740
2430

3042
4162
5285

1350
45138

210
1275 2895
8772
30\30
7690 46110
28773
6з163 30:70 ' 3430 491421/)1 25518
'-е- - - - 52[70
14,50
6720
1242169 243716I1352ф21175813411~ 3397151 2568;171/2 14925147

I

1-

БпрнИRЪ: П. .к. ШUЩ1(Оtr6.

йроН 2б

Вi\рпепсlCПН Общппский В'nстпикъ

- 21.

Стр.

••

'1.

приходо-р АСХОДА
ОТЪ нtкои градски налози въ града Варна презъ първото и второто тримtсечия uа
- - ---

..

Наименование

t:::

о

t:::

1<:

~

оо

о в:тро а

...,:i

(1)

о-

~

::-!

.лева
Явуарпй

Кантарие

jCT• .лева jCT.

Апри.лиЙ
l'rIай

Юний

отъ

в.агони

.лева

ICT.

Магминажъ

право

Всиq~о

на

СJlушащи-

гааъ

I

Съ",ьрщаНlte

отъ

.лева ст. .лева I ст . .лева I ст .

1185 801 918 Ог) 52805 58 ]057
31650 2528
3715 43 1649 08 97080 2000
--7143 81 362 t 13 1815135 4528

Февруарий 2242

Иартъ

отъ
ко.ла

Бариерно

Ti;
.лева

rOAKHIJ.

щ

.

Наименование

прихода

l\Ii>ренпе храни

t:r
(1)

~

на

-

1'89

I

па

раСХОАа

Канце-·
.IIЯрСКИ
разноски

•

ВСП'1ко

ICT. .лежа Iст.

2593 65\·--1- Ь225 55 1419\98 294- i 713 98
20- 1440
2115 40 6691- 8928 48 1420(3690 70 - 12026 01 132992 42440 1754 32
30
90 738140
8399 75 6691= %180 04

4i69

1761 04 1838 39 820 20 2f28- 341585 374360
287621195038 1044 302240- 311640 600312i 732418123 244 1011812 - 25261~ 26780
776419~ 62071= Л08 6064801= 90591lt> 4611140

1400708
1182729
1039677
36231114

1340 1305
1270
3915

'" 1-< f:'
~
ОЕ ;.:

=11I0

и ДРУГИ

!ст . .лева ст. .лева

се

""оо

4908

.IIe8a1

CT.

--,-

196 80 1536 80 273 25
5960 136460 3409°160 lН60 60 17705
il471= 426~- 790130

--

Бпрникъ: П. 'К. ШUШh."Ов~.

-

у.мрТз.ли 8~ Варна npeв~ Ю.лuЙ 1889 годиuа :

1, сгоnр 1, cystite 1,1ienterie 1, hemdrrh3.gie cerebrale J,
(1 ижжъ), и ,1\ругаАо}; dentition difficile 1" catarrhus intestinalis 1, athrepsie 1,
въ граАа 74 (ижже 44, жени 30). Именно отъ entediarrhee 1, endocar(lite'1, nephritis i, pneumonie doubJe 1,
rite 17, gastro-enterite 15, phthisie pulmonaire 6, та И· causeS inconnues 8. ВСUЧ1(О 76 души.
rasme senile 4, fievre pernicieuse 3, .hepatite chronique 2, .
dysenterie 1, apoplexie 1, osteite 1, gastro-enterite .aigu
empoisonement Sarturnie 1, exdilitate 1, mortus natus 1,
fievre typhoide 1, diarrhee 1, diarrhee chronique 1, еп
~ На l1-й ·Октоивр. 1889 C;fi. ПРОАмеItИ
(1)
оdocardite 1, asphixie 1, croup 1, gastraIgie 1,' fievre quо отъ привозпииТ'k' хранn съ паГОIШ D
tcrmitente i coqeuluche 1, paralysie аn coeur 1, perito1::
съ кма въ Варна
nite 1, morbus Brigth 1, catarrhe chonique 1, ntest ,1,
Q
Z
fievre gastro-enterite l' syphilis cougenitale 1, сапсе~ dn
1 Пшеница 1 ~ачество 57-57 .шбри • 9~ 980
foie 1, vitium cordis 1; inssufi'ciensia initraHs '1, саивев'
inconues 5. ВСU'Ч,1(О 75 души.
2
"П
"
56-57
"
• 880 93
1/
ПI·
1/
54-55
1/
•
8 - 850
- умрЬ.ли 8~ :Варна nрез~ Aвгycm~188(} годипа:
·4 Рьжъ 54:-55 ",nбрn • • • • • • 550 580
5 Ячъшкъ 44 .лпбри • • • • • • •
въ. Аържавната бо.лницз 2 (ижже 1, жена 1), ,ц АРУ'
Rукурузъ • •. . • • • • • • • g50 5.
6.
гаА-Б въ rp:l,l\a 81 (ижже 41, жени 40). Именно отъ
7 Овi>съ стотi>хъ ки.лОГР~lМа • . • 8- ent:erite 17, .fievre pernicieuse 12,phthisiepulmonaire 11,
marasme аепНе 10, gasto-enterite 3, diarrMe3, apopleюе cerebrale 2, scrofule 2, alcoolisme 2, fievre gastro-en~
Едца ока
terite chronique 1, pneumonie 1, hemorragie. cerebrale ,1,
& На 11-ий Октоивр. 1889 сж проАа-I----:---1
carreau 1, vulnus' caissum. petit. consecut ·1, stangalation
Ао
~ дени брашна съ чова.ли въ Варна: O'l"Ь
accidentele 1, coqeuluche 1, gastrite chl'onique 1, cancer
II:
.Jt I ст. .'1..1 ст.'
1, metroperitonite ljсаtаrrhuэ intestinalis 1, dysentere 1,
pneumonie gangreneuse 1, gangrena pulmonaire 1, viti1 Бi>.ло брашно (за Франзе.ла) •
30
221/.
2 Хасъ-ко.лосъ· (за сииuтъ). •
27
25
tiItl cordis '1, pendaison 1, сашев inconues 5. ВСU'Ч,1(О
3 OKa"ы,RЪ ко.лосъ (за кащепъ
83 души.
х.лМъ)
• ••
.
•
23
25
- у.мр-1J.лu 89, Варuа прев; Се1lтемврUl11889 го
4 Хасъ КЖ3Ж.il.,l\жа (за иазарскпй
I/бi>.лъ х.лi>оъ") • • • •
дишz: ьъ Аържавната бо~ница 3 (3 ижже,) н АРУ
22
25
5 Ока.лifiКЪ ~жзж.лАжа (за пазаргмо}; въ гра,llа 73 (Мifiже 36, жени 37). Ииенно ОТ'Ъ
екип 1/ черъ х.\i>бъ (1
•
•
20
21
phthisie pulmonaire. 12, .enterite 7, marasme senile 5,
6 Дюсъ-кжзd'i.'Цжа (се::"ско-етуианbronchite сарiIlШrе .5, fievre. typhoide .4, fievrepemiciско брашно съ трlЩитi»
.
18
17
еше 4, vitium cordis 3, gastro-enterite 2, hepatrte chro7 Rapa спм:итъ(просто брашно, кое
nique 2, carreau 2, apoplexie cerebcile 2,' dysenterie 2,
то се сиi>сва съ АРУГИ брашва
16
14
meningite ·2. ecla;mpsie' intenit. 1, Iesions· valvulaires du
8 МIIсирено еоБто .• • . • . •
соеш 1, atelaetas1a l' coqeuluche 1, alienation mentale
9 Мпспрев;о 1Ject:ro. • • • • •
въ

Аържавната

БО.il.Ница

I

о:

-.

,Брой

НаимеиоваЯИllта

на по-г~авнит'Б
(ПРОАЪАЖt:вие отъ брой

s
"'Q

r;

I

на гр.

Варна.

8-1888).

.-

.~

Наименование

УJ1ИЦИ

8.

..а..а

:=~
<:)

Отъ гдf) почну ва и гдt се свършва

~

~I!'

<5

>,

:ж::.

28

Ми.МiАИНОВС1'\а*)

29

I\aBaJ1C.E\.a

30

Св. Георгий

31

СО.АУИСl\а

32

Св. Атанасъ

33

СаИАова

ll/IV

· ·
·

1

Руссепска У.\JЩа

старий край АОМЪ на Т. Марнопо.\скиЙ

ДО у.\ица ЦарибродсIШ.

Отъ Со.\унска У.\JЩа, край църквата Св. Георгий ДО Мусса-

{

Мегданъ.

Отъ Ба.\.<tiRЪ Назаръ, дюгепл аа Житарова, край дома на Асте-

1 . .{

ниди

)\0

морето.

1

{ Отъ Со.\унската п.\ощь, край църквата Св. Атанасий, до бивший

·
·

II

{ Отъ

II

{ Отъ у.\ица Цар:ь Борисъ,

· ·
··
· · ·
· · ·

п

{ Отъ Премав~ка у.\Пца край аптеката иа Апосто.\иди до У.\ПЦ8

III

{ Оп Аома аа Иванъ Гиневъ, край Аома па Г. И.\Пе.\ъ. и Ерай

·

.

Отъдома па Н. Гайтанджиевъ, при А.ли·беЙ табин, въ новитiJ
кварта.\И, до И.\джзъ табин.

{

III { Отъ

·

·

-

I

Стр.

lарпеПСlЩЙ ОБJЦИJ!СRИЙ ВiJстпtlle'Ъ

20- 21.

34

ШеЙНОВС.Е\.а

35

Аспарухъ

36

ОХРИДСF\а

37

РегеИ"l'\,;.t\ё:i

38

I\apaA1It a

39

Нишсца.

40'

Асенова.

41

i\еБЪРС1\8

42

Cs.

43

Ца риграAcIta

44

Параш~ева

"ХОТe.lLЪ Анг.\етеръ", при Епи-Ку.\е табин.

.

старата ФабрИIta на Н. ПровадаJlиевъ (уJlица 6-й СептеJ\ШРИЙ)
до Аемиръ капин.

у.\Пца Пиротска.

дома на Г. Чирпан.\иева

АО

Св.R.\ииентъ.

абаджипТ'h до мадв:арнпцата.

С.\ПвНlЩа,
II { ОТЪУ.'Lпца
Св. Кирмъ.

11

ь.-раЙ

край дома на Д-ръ Пюскюмиевъ АО у.\Пца .

.

{ Отъ y~a С.\ИВнпца край дома на В. Папанчев'.Ь АО у.лица Св.
R:ирJЫЪ.

Отъ мiютото на Хар. Jl.еФтеровъ, край дома на 'Хр. НОЙIl:ОВЪ

· · • П/IV {
· · · IV' { Отъ дома ва Хр. НОЙКОВЪ RЪиъJl.агера.
rypI'Y
· · · 1! {
до И.\джз'Ь-табпн.

О1'ъ доиа ва Савва'Марковъ, край Аома На А.\П Топар.\аКО:ВЪ
до у.uща

Методии

.

· IV

·

·

мта.

{ 01'70 новий АОИЪ ва Свещенвив:а

Христо Върбановъ АО ковачипцнТ'h.

1

{ orъ

у.\пца Премзвсв:а, (Ва...uаtъ-Пазаръ), край АгенЦИJl ЛОЙАЪ,
ДО . Пристанището.

1

{ orь

ж-rъjа па бо.\впцата Парашкева Н1ШО.'LОВЪ до ,БОГАансв:ата
п.\ощь (БОГАавъ~'tJеmме).

*) U,!>РВПТ$ 27 у.лици Со1\,: Квя,щеска. Прем:mcкa, Го.t$ИII ПреCJt,&века. Ст. Преc.itзвска. lI,aриБJЮACJ'а, РуссеllСка, ВОt'АIШОВ&,

AparoJialfЬ, 'С.лИВIIИЦа, 6-ии СептеJ{ВрИИ, 27 Ю.IIIИ, Цар. БорIlСЪ, Св. К.tииеm-:ь, ПИротска, JIюбеllова, Св. КИрИJl'Ь, Раковска Харчова

ВоitцишJ<a. ·ОЦ"Ъ.\чеИСJ<a, ·ПОПОI!3, С .. llихo.u, В •. .IевсICИи, Гургу.tЯта, О"рикска, Ботева и БеIlRОВCJ(Я.

,До второраспореждание:
КаНЦe.lLНрилта на Варненската Градска об
щипа ще бжде отворена вс1>кнй Аkiшичевъ (првсж.т
С1'вевъ) Aem.:

1.

а) Оуmpeuь:

Ча~ отъ

81/,

до

Бюлетuна аа mtрговС1ШU Щ/рcr. на ДOJl.УUf1Jt.()же.
ниml1 f1латнu жонетu за ()тъ н,·й 'До. 30 ОКТQИВРПЙ
1889 г., спореАЪ обнв.\еllиеТо отъ Бъм. НapO,ItВa
Банка. (Jl.ева се сиiJта по 5 rpoma.

12.

въ сребърп мовети

б) ОJil;ДЗ nJIадн*:

Ча~ отъ 2,11.0 5.
II, Проmепин и aa.лв.:tенпя, ппсыеиви
се првематъ

а) Оутрень:

Часа 0'lЪ

10

'!аса от'ь

3 1fs

ДО

12.

,б) OJJiA~ MaAНt:
ДI>

41/,.

"

и

устви,

Напмеонъ
• • . • • . •
Пo.tупиnериа.\'.Ь. • •
••
Лира. Турска
• • • • • •
JLира Aпr.лийска • • . • •
Гериавсв:в' 20 марв:и • "
Авс~рийсв:в 8 Фиориитв . •
Австрпйсв:вй ШШЦЪ (Аув:атъ).

.t.

20
20
22
25

24
20
11

. ст.

I грош/:. I п.

20

lОl ~

82
25
78
20

104 05
114 25
126 10
124
101 _

72

5824

93

