Година п- М 27.

Единъ брой

10 ст.

Варна,

9

Деке1tlнрий

1889.

ВАРНЕПСКИЙ DЕщипекий Бtетпикъ
Излазя обикновенно КЪ'lЪ 1 И 15
отъ всiкии мЪсецъ.
всичко за

Вiстникз

Цtната на

24 броя:
за Rпяжеството
2 JleBa,

Писма, пари и

-

да се праща

до

Ст.

IIFИRА8Ъ

RMeTa

31

1.

п.\аща

ст., а 8а с.\:&ДУЮЩIIТ:&110

Ако h-БКОJlrу отъ

па

1О

ст.

XJI-Вбаритi> не попз

поне

десеть депя отъ датата на заЛВАеlшето му.

Съвilтъ отъ

отъ ЧJlенъ

88

ДHecъ~'

на Закопаза

Ст. У. Всички ХА-Вбарисж ДJlЪЖНИ да се снабдлтъ

най-късно до

31

Ден:емврпй: т. г. съ ба.лаuца,

която

да стои винагц: на mевглха на ХJlilбаРНlщата шrъ, щото
да може вс-Бкпй куиувачъ да ПрОВ-ВрЩJa тутакси, ко

градскитj; общини, постановихъ:

Ст.

се

БУКВl1 аа П'Ьр81IЙ п.v..ть

престава да вади XJtilбъ, ДОEJI-Б не се Jlшнжтъ

1889.

на града Варна, СЪГJlасно рilшението на

на основание пунктъ

40

заяви nuсжеnно на ОБЩlIнен:ото УпраВАение и да не

Декемврии

Варненский Градско·ОбщинскиЙ

IV.

обяв.\ения

СЯТ'Ь приведениТ-В дО ТУКЪ умовия, Д.-1ЪЖ:ЩЪ е да

No. 570.
1

15

" други държави 31/2 "

fP3Acko-Общинското УпраВ4ение въ Варна.

Парна,

3а вс:&какви

единъ редъ оп

Х.'lilба за продань въ гр. Варнаотъ

yTpil

гато би поже.lаJlЪ продаде пий неJlХУ XJt-Ббъ.
Ст.

.Аа се ПРИГОТВЯ, въ каквато и д" БИJlО' Форма, но ви

VI.

НарушптеJlит-Б на тоя приказъ, по на

наги отъ изискуемото се качество чuсто жuтно брашно

ДА-Бжно съставени актове, ще се подвъргаватъ неза

и иаu-добрt uсnечеn1" най-маJlКО по СJlilдующитiI те

бавно на CJl-Бдуемото се законно наказание.

Г.J1ИJlКИ 1~ в?> иuкОЙ, мучаЙ. да ие се

Вметъ: Ер.

продава nO-СКAinО

от?> ДОJl,у1tВ.710женитtJ, оиредilJlени отъ Общинский Съ
в-Бтъ, СЪГJlасно съ ПраВИJlника за ХJlilбарит1; въ гр.
Варна,

ПРИRА3Ъ

tftuu:

No. 574.

А. Първо качество (бiм.ъ Х.,l1>бъ):

Варна,

стотинки

1) Единъ XJlilбъ наЙ-ма.J1lCО отъ 416 драма
Аа се продава иаu-миого за
• 25
2) Едивъ ХJlilбъ отъ 666 драма •
40
3) Единъ ХJlilбъ nтъ 166 драма .
10
1) Единъ XJl-Ббъ отъ 400 драма .

• 20
. . • 10
Ст. П. ТеГ040ТО и цilнитiI на симититiI, пасхитi>,

2) Единъ ХJlilбъ отъ 200 драма .

Фра нзе.lата и другит-Б JlУКСОЗНИ ХJlilбове, каквито се

считатъ всички онilзи, които се правятъ om?J т?>1ШО

61J.710 брашuо, 1lOue ат?> Н-о. О, ще СИ опредilJtя самъ
всiший Х.J1-Ббарь, като ще е свободенъ да ги продава

по-скжпо ИJlИ по-евтино, сиоредъ доБРОВОJlНО УCJIовие
СЪ купувача, cTIIra и тоя видъ Х.ILilбове да еж ви
наги най-добр-Б испечени.

Ст. ПI. Всиqки, КОИТО ще вадятъ за продань

.7lуксо;;си?> XJlilбъ на Ter.lO повече ~T~

сто драма u оБUh'1tовеи?J х.лtб?J, СЪГ.ILасно съ ст. I, отъ о-и
,
Об ~
того

тр-Бба да се явяватъ еженед-В.ILНО въ

Р

СКОТО УuраВJlение да взематъ мост
за КОИТО ще става

проба

расдореЖАание

вс-Бка сжббота

еутреньта,

Да се м1;сятъ за

а при това

които ще правнтъ 2а напредъ JIУ

щ.

а отъ х.лilбовеТ-В,
он-Бзи,

ксозенъ XJt-Вбъ па

n

v

mег.ло повече om?> 100 ltpaMa, ще удрят?> 0111?> -и ;ого
"а таквU8?J Х.71tбове свои llарочно' паправеп?> по о ра71?J'I1oen?> печат?>, снеМЕИ
О
3СЦ'б, дадеn?> от?> кметствom , n:r '
е.-1ПО ще б.Jiде Д.lъженъ

отъ каквито печатппредварит
вс-Бкий XJI-Вбарь.

Аа представи въ юrетстВОТО

7

Деll:ШВРПЙ

1889.

RMeTa на града Варна, на основание пунктове

4 и 35 отъ "ыепъ 88 отъ Зан:опа В3. градскптi> об
щини, и Ч.lеuовО 15 и 75 отъ Санитарппit 3aII:ОIIЪ,
постанови хъ:

Ст.

Б. Второ качество (черъ Х.,l·hбъ):

въ гр. Варна

2JJ·UPCKUU.

I.

ЛравUJl.нu/(а

ва водоnроводuт-u 80

гра,1О

ветб на Варненското Окр,кжие, СЪГJl3.СНU съ пред.ILО
же:зието па Варненский ОКрЖЖСIIЪ ХИГИСНПЧССIШЙ
Съвilтъ ОТЪ 22-й Ноемврий т. г. ПОДЪ

No. 19,

да се

тури у пов-Вренната ми Община незабавно в?J исnм
иеиие, щl)мъ се

обнародва въ

Общuнскuй BtcтHUK'6,

като почнжтъ да работятъ по тоя ПраВILiШИКЪ всич
ки общински ДJlЪЖНОСТНИ Jlица, натоваренисъ техни

QeCKa

и санитарна CJlужбп, и като почне да се съобра

знва съ него сжщо

вci>кий Варненецъ, до КОЙТО

се

ТОЙ отнася.

Ст. п. По наДА-ВЖНО
предава

на

сждъ

за

съставени

ще се

81crone,

наказание ИАП ще се иакавва

кметството иай-строго, сиоредъ

както предписва

отъ

за

кона, ВС-ВЮIЙ, КОЙТО би наРУШПJlЪ въ нilщо въпроснии

праВИАНПКЪ: за оmбuвание води отъ градсrшт-Б чешми
(Ч.l.

8);

за мръсеJlие на водата и иа мtсташа, презъ

гд-Вто тече тя (ЧJl.

отъ

1888

9

И Прпн;зза по Общината

год), за нарушение чденове

12, 13

No. 553
APyrJI

и

отъ въпросний прави.lНИН:Ъ, вwбще ва всtжа повреда,
ианасяна иа градcкuт1J води.
Нато ВОАата е еАНО отъ нам жиэненнктt УСАОВИЯ за сжщество
вание, кметството се

HlI,<\te,

че всичии

rраlКAани,

интересситt на Общината си, ще помarатъ въ

които

BctKO

почитатъ

отношение на

общинсиитt САУЖИтеАи за точното ПрИАагание у rpа.4З Варна и не-

Брой

територия ТОАКОЗЪ ПОАезнитt за общественното здравие мtрки,

rOBaTa

Стр.

ВаРRеп~кий ОбщиnсRИЙ Вi;стниь."Ъ

27.

1 .ллuuето (;.;jtf!Tb

U

н:оnал;nuето каквито и да бидо тра

предписани отъ компетентната ВАасть чрезъ въпроский праВИАНИКЪ,

пища. Въобще ваnреrnява се

да може да се подобри качеството на rрадскитt ВОДИ,ОТЪ което е

и на ~CTaTa презъ ГА$ТО и Аа тече тя.

доказано,

че

твърдt MHoro
BCtKO MtCTO.

зависи

смъртностьта

въ

наМаАението

БОАtзненостьта

и

ЧJl.

даванието

Кметъ Ер. МирскиU.

часmuи

на Варнен

за напреАЪ

отново ВОАН за

'Чешми въ граАовет13 У Ов:ржжието става по израбо
тенъ отъ нам13ЖНОТО

Общинско УпраВJlение и ОАО

.дечъ

бренъ отъ Хигиенический СЪВ13тъ ПJlанъ за работата,
съ

преАстаВJlение въ

отъ

СЪВ13та

2.

Резервоаритi3

преАваритеJlНО проба

щит13 ВОАИ се преГJlеАватъ и пречистватъ реАОВНО въ
края ва ВС13ки

три M'i;ceцa,

дворове

водоnровОАи

грънчени

отъ

граАа

ИJlИ

ЧJl.

3.

По изскаsано

отъ

ПОИОЩIIИКЪ,

K1>IeTa

А) Презъ кои именно

въ СJlучай на НУЖАа и

МН13НИtl

архитектъ

цит-В се зам-Вняватъ неирем1>нно
отъ" Т-Вхъ

съ 'Нови

отъ

mpAImt,

ако

и

И13ста ИJlИ пж.тища

з) :КОИ сж.

crnapumt

се

часть

укажжтъ

fteгOAutt.

ЧД.

5.

I

Gr.etmr, за свiцiшие.

ВCU 1 tн:ит'i; н:ава/Нt на

Аосегашнит13 водо

проводи тр-Вба Аа се снабдятъ наii:-късно
веча

отъ встжпванието

видникъ,
направени

съ жел'i;вuu,
вертпкaJlНО,

въ заltонна· сида

3Араво
което

er, rnpZt M'i;иа тоя пра

ПрИКр13пявани
е

1fаmiцu,

iШДЪJlжитедно.

ЧД. 6. ВС13кий капакъ и вратица иа хазни на I
чешми

да

двойии

бжде

н:лючове,

кмета

снаБАенъ
отъ

с?> ЗАрава н:люча.лн:а и с?>

кОито

иди деJlегираното

отъ

едина
него

да се

по

пази отъ

ВОАната

чаеть

ва Общината ДJlЪЖНОСТНО дице, а другпй отъ Общин
ский чеШ1>Iеджия ..

ЧД.

7.

други mр,кбzt

Запретява се УПОТР13бението

за напреАЪ

ОСВ13НЪ жел'i;з'Н,u при Аокарвание

нови

и частни до
ПО кодко пода

харчиди за

докарванието Й,

живи

.ли еж т13 ИJ\И кои сж нзс.л13днициТ-В имъ;

чд. 4. За всъко пречиствание и nрег;мдваиие на
водоснабдеuuлта се състаВJlява акт?>, nреnиС?> отъ

който се представя в?> Хuгuеutt'lескuu

тече

граАа;

дiшарь, кюн
ИJlИ

е модата'·,

е. отъ ГА-Б се
ОТА13.'lя водата за ВС13Ь:З чешма;
ж) :Кога прибдизитедно е докарана водата пъ

коммuссил,

всички

да

ВОАата;

иJlи ОТЪ дедегираний, кметский

Общинскпй

ВОАата,

ПJlИ други,

Apa}IOBe

е) На KOJlI~O и на коn градски
по-често, ВС13кога по распореЖАанието ва наАJl13ЖНОТО I
машни чеШ}IИ дава вода, ва кол чешма
1tМeTCTBO. Коuтрола за това прави коммиссията преk I
видева въ СJl~ДУЮЩИЙ ЧJlенъ.
I е опреА13дено и при кои ТIШСИМЪ, т.
състояща

когато АОПУ

седото;

строени Ti>;
/
г) Код ко масуря ИJlИ пъкъ
при извора д13т13 и KOJlKO ЗИМ13;

кащiнит1з на сжщеСТВУIQ

u

а

в) Чисдото па казанит13 и на кои М13ста сж по-

ВОАата.

ЧJl.

Правидникъ,

се uвва.'fлmr. иа улtща 11 да се поставлтъ нови трж.би
отвънъ чаJТНИТ13 м1>ста.
ЧД. 11. Аа се състави въ Тtoчение на три м13
сеца за ВС$ка ВОАа оnисание съ по"робно обозначенпе;
а) Названието на ВОАата;
б) ОТЪ ГА13 сж изворит13 и кодко иетра сж да

СКОТО ОКрNiжие.
Аокарвание

Въ разстояние 'Н,а едиа годиnа ОТЪ из

настоящий

и въобще cp$A~TBaTa па Общината, въ възможпо по
кж.со време, всltчн:um'i; с;кщесmвующи, nQIfl> вдаuuл или

за ВОДО1lРО80дитt въ rрадоветt

1.

на водата,

ectKO .;Jtr.pcenue

щатъ АОХОАИТ13, опред1>JlеIШ за ПО"Аържание

ПРАЕИЛНИКЪ

ЧJl.

10.

2.

и) Има Jlи опреД13дени АОХОАИ заподдържанието"

ВОАата, какви сж и ГА13 сж. j

к) И1>IЗ ди попечите.'lИ иди иютевеJlnИ ВОАата;
Частнит13 чешми пдащатъ ди ва поддържа
ние BOAllT13, КОМУ, код ко и въ какви срокове;
.'1.)

м) съ IШКВИ ус.ловия и кога сж направени част-

.

нит13 чешмп;

Завт;ренъ преписъ отъ всички таквизъ

описа.

ния да се нреАставят·ъ своевременно въ Хигиениче-,

скии Съв'втъ за св13д13ние.

ЧJl. 12. Притежате~lЯ на ВС13ка частна чешма е

Адъженъ

Аа има

отъ

ВОАата

си п вънъ чешма на

пжтя. 3аАъджитеJlНО е направата на такива чешии
наи-късно Сд13ДЪ една година; ако се Аокаже, че вда-
Д13теJlЯ на ВОАата има други заД.il.ъжения по нея, та
в:ъвъ се освобождава:

ЧJl. 13. Поение добитъкъ се допуща само при'
чешии безъ бурми, снабдени съ Аостатъчно широки..
и ДЪ.lГИ корита, а при всичв:и

чеШ1>IИ въ

граАовет13

ВОАОПРОВОДИ.

е СТрОГО запретено прание каквито и Аа БИJlО ДР13хи,

Нъ Хигиенический СЪВ13тъ може, при 'Ilеобходuмость,

а сжщо J\Iияние на бъчви и вс1Jкакви ДРУГИ сждини.

води,

иди при за1>I13няванието

етарит13

да раЗр13шава УПОТР13бяванието и въ гpaдoBeТ'h zpr.uчеuи иди ДРУГЪ видъ трж.6и.

ЧД.

8.

:Когато

Н13коя ВОАа се

намa.'lИ

ПО как

вито и Аа бидо причини, ако се енабдяватъ отъ тан
ВОАа и чешми въ частни здания, най-първо се отбива

оТ'Ь водата на таквизъ чеIШIИ,

тъй щото

'Чешм.~tmt,

nредuазuшчеuu за общесmвеuuа noлва да б;кд,ктr. ви
нагн

nредnочuта'Н,u.

ЧД.
на

(50)

9.

СтрОГО е

запретено,

er.u?> от?> градоветt

1lетдеcemь .метра, а fliRrIlpt на 1lеть .метра раз

стояние оТ'Ь АВ13ТЪ страни на

водопроводитъ, Х8?>р-

ТОН ПраВИJlНИКЪ ·е ГJшсуваяъ и приетъ отъ Варвевский
OxpiЫReHЪ ХигиеНl1ческпJt Съвi;тъ на. 14 Августъ 1889 - Г., а е
одобренъ отъ Върховний МеДИЦИНСRиli Оъвi;тъ ва. 13 октои. с. Г.

ПFАБИЛНИR'Ь
за начина, по КОЙТО се събира въ Варна инти~
запа, т. е. правото отъ ПРодаЖба на

едрий добитъкъ.

ЧJl. 1. Иuтu,ваnr, т. е. право отъ продажба на

едъръ добитъкъ се взема въ п<мза на Общината два

'На сто (2%) отъ стойностъта (чл. 79 п. 1 и

'1.'1..

109

Брой

27.

ВарнеНС'RИЙ ОБЩИНСIШЙ В1ЮТНИRЪ

отъ Закона ва градскит'В общини). Еогато става раз
:МЕна (трампа) съ доБИТЪRЪ, ИНТII3апа се П.lаща на
разницата (юсте), а когато раз~['Вната става бсзъ раз
ница (юсте), П.llаща се са~IO еАИНЪ .Ilевъ за свидi>

Te.JICTBO (<м. 3 съ ззбi>J1'Вжката отъ Закона за тържи

щата, изд.

г.)

1883

2) Правото интизапъ ще се взема ОТ?> 1~родавача,
освiшъ

когато

добитъка

се продава 'отъ правите.l

ственно .lLИце И.llИ м'Всто, ВЪ който с,)[учай
П.llаща

интизапа

купувача.

3) Продаванието на едъръ добитъкъ въ грани
цит'В на территорията на Варненската Градска
щина може да става ВС'ВRИlr день,

де.ленuтЬ отъ 06щинский СЪВЕТЪ

но само па оnре

M"licTa,

:м'Вста по васто,лщемъ се опред'В,)[яватъ
за сж.ббота

п,)[ощьта

1.IeЖДУ

Об

за каквито
обикновенно

Rовачитi> и Бо,)[ницата

и въ петъкъ на п,)[ощьта при Табахната отвънъ Ташъ

кюпрю. Rайто се хв:ше, че е извади,)[ъ за продань I
едъръ Аобитыъъ на А1'У['О 1\1'ВСТО, осв'Внъ на опред'В
.il.енит-Б отъ Съв'Вта М'l;ста, И.il.И който развож"а Аоби
тъ къ за продапь

въ града,

а сжщо който се у.Ilови

че е ПРОАa.IlЪ добитъкъ отъ Авора си безъ да е при

зова.llЪ- за това закупувача ИJ1И И~IOOГО О1'Ъ аген1'И1''В
му, ПОД.ll 'Вжи на наказание

отъ

хмета

съ

Г.llоба до

на.llожена по актъ, съставенъ отъ наДJL'ВЖНИЙ

25 .leBa,

Общинскии

агентъ и подписанъ поне отъ Авама сви

д'Вте,)[и.

4) Правото ИНТИ3allЪ в':; Варненската rI>aAcKa

Община се събира, по р'Вшението на 06щинскпй Съ
в'Втъ, НJLИ направо отъ ОбщинCl~ОТО УпраВ.Ilение чрезъ

коммиссаря бирникъ ИJШ чрезъ ааI~упувачъ (предпри
емачъ) ; въ ПОС.l'ВДНИЙ СJlучай Общинското УпраВJLение
извършва

пуБJLиченъ

т?>рг?>

аа

отдавание

право въ отв:упъ най-късно презъ първата

на

това

ПОJLОВJша

па 1.1'Всецъ ОкщомврuЙ.
.itицето, което е ЗaR:УПИJLО правото отъ

5)

про-

Аажба на едъръ д06итъкъ, осв1;нъ за.llога, изискуемъ
отъ Закона за пуБJLIlЧНИТ'В търгове, дава и JLИЧНО па

1Ыl.чumе.лствона н'Вкой заможенъ ВарненскийдаНОПJLа
тецъ,

който

се

Во:м:миссия.

6) RoraT(J

040бри

отъ

търгопроиаВОАите.llвата

правото отъ продажба на едъръ до-

бптъкъ се събира отъ градско·общинскиЙ н:оммиссарь

бl'рnи,,'О,

по

за такъвъ се назначава JLИце,

установената

за

което

дава

правитмственнитi> отчетницИ

ФОР~lа гараnчuя отъ (1000) Аева, и тоя: ПОCJl'FДНИЙ

внася събраната отъ правото су:м:ма вЪ Общинската

касса наи-късно вс'Вка са:;ббота вечерь часа на 4
м'Вдъ

ПJLаАН'В.

Въ СJLучай, че въ сжббота бжде не

присж.тственъ день, 1C0имиссаря-бирникъ внася събра
ното ко,)[ичество предmествующий присжтствен'Ь день.

А когато праното отъ продажба на едъръ добитъкъ

е продадено на закупувачъ, той внася преДП.llатно С.ll-Б
дуе:мата сумма на 12 срока, ПО1rl'Всечно, а Шlенно
вс1шии ПJlатежъ въ първиorБ петь деня на вс-Бкип
:ъгВсецъ. Въ С.1УчаЙ на, зав:ъсняванпе, Общинското
~праВJLенпе взискваотъ заКJllувача доброво,)[но ИJLИ
чрезъ C.iYiACb за първнn седе:мь закъсне.lП днп по (10)

десеть Аева
десеть

.лева.

неустойка, а за C.iI.-БАУЮЩИтВ по два

Стр.

3.

7) ВСИЧКП продавачи на еАЪРЪ добптъкъ (ро
гатъ ИJLИ нерогатъ)

представятъ па зю~упупача ИJLИ

коьшиссаря-бllРIШКЪ свuд'liте.'lство
ПОАписапо отъ ОБЩ[ШСЮIТт.
писарь (въ смата),

om1'i

I~~leTЪ 11

Общ!tната си,
еен:ретарь п.ли

че доБитыa {;:огото

е т'Вхно ааконно притежанис.

продаватъ

T:R

Он-Бзи продавачи, RОИТО

нт.матъ таквизъ СВИАЪТСJLства, незабавно се предаватъ
на ПО.ILИцеЙсrщт'В
добитъкъ

СЪГАасно

в.ласти. А на КУllувачит-h на сдъръ

закупувача 11ЗА3.па нужното СШfд'Вте.1СТВО,

устаповената Форма.

Rнигит:Б (БJLанrш) съ

кочани за таквиапто свпд'ВтсJtстпа

сс

чрезъ

сс Ааватъ

Общинското

УпраВАепие

n

ПЗГОТОВJLяватъ

ср'Вщ)"

стойностъта ШIЪ на заI~уиувача пронуыIровани,, про

вървсни

и

нам'Вжно

засвид'ВтеJLствувани

и

подпе

чатани.

Св!tl{'l;те.лствата

8)

за продажбата

на

добитъка

се издаватъ М'ВДЪ оБJL'Впението шrъ съ Н8ДJLi>жнитi>

гербови марки; Т'В съдържатъ:

датата, м'ВстожптеJL

СТЕОТО на продавача и купувача,ГОАИНИТ'В, бi>JLт.аит'В
и други ОТJLпчитеJtни чърти на добитъка, продажната
иу стойность- и сушrата,

взета за право

продавание

l\обптъка.

9) Закупувача ще наБJlюдава за ОБЩИНСRИтi> сви
А'ВТ€.lства на ИРОАаАенитi> добитъци n ще ИЗАaI<а
ПОД?> своя оrnговорносmь свuд"limе.'lсmваnzа ва nродаван,ий

въ Варна добитъкъ (чл. 7 Закона аа тържищата).
10) Преnродаваnието отъ страна на sакупувача
правото lиtтиваn1'i АРУГИМУ

неможе Аа става беаъ да

се разр'Вши това С?> р"liшеnuе от?>

Общuнс1ШU

C'3Btrm'3.

11) Правото ttnmusan1'i се взема въ брой,

даже

когато бжде продадепъ добитъка съ поqaI~Ъ т.

е. на

Bi;pa.

Въобще що}[ъ llЗJL:Бзс сдш['Ь Ао6итыъ отъ

Д'внието на елного

IIстане

ПРJ[ТС~I\:анис

па ДРУГИГО,

ПОСJL'ВДllИИ е ДJLъжеllЪ въ ПРИС1У.ТСТD1lOТО
да си ваСАхе отъ заI~упуваtlа

ве;рtага

АоБитыа,' IШТО старото свидi;ТСJLСТПО

BJla-

па първий

СGlц"limеJlство

за

Остава безъ Сl1.1I1

отъ самий иоиеIJТЪ па продажбата и прсшшуванието
собственностъта па добитъка }IЗ друго JLIЩО.

Заб 'в

JL 'в ж 1;: а.

Oтap!tnz'l; cBUIl"liтC.lcтoa, събрапи

преаъ и'Всеца, пришити пе редъ и аав'Вренн
купувача,

и Nочанunz'lJ на nовОU8дадснuт"li

на етарит'В, нови свид-ВтеJlства,

отъ

за

въ зам-Бна.

СА'ВДЪ евършвапието

на вс-Бка книга се предстаВ.1ЯВЗТЪ отъ закупувача въ

Общинското УпраВ.lенпе за преГJLеАвание и пазение

въ ОБЩИНСRата архива.
12) На закупувача даватъ ВС'ВКО ва"оюю

С1'iдtй

ствие

!i:flИТI}

всички

АJLЪЖНОСТНИ

JLНЦЗ,

въ

крж.га

на

ВJLазя наБJlюдениетоза ИСПЪ.llНJlвапие на заКОEIIlТ'В потая
часть

11

интереситв на Общинота, за което ОБЩПНШi:О

то УПj}ав.ление

отпуща на 8а"уnувача и чрезъ него па

aгenTит1J J,!y Форма.1НИ oт"pumlt .пистовс.

13)

За вс'Вко нарушение тоя праВИJLНIШЪ, който

ще се тури въ д'Вйствие чрезъ ПрИ&аЗЪ по Общината
отъ

кмета, ПОС.I-БднuЙ, 3ЕСО нарушението

.lлва УГАавно преста:;П.lеШJе,

съ ГJLоба до

ПраВIIАНИКЪ

ски!!: Съвi;тъ на

съг"асно

Ч",

нщ~азва

не

състав

ВИllОВНИ:Й

25 .lевз, СЪГАасно съ 'М. 96 ОТ'Б Зю.она

за градскитЪ общини.
Тоя

ще

е г"асув'\Нъ

отъ

Варненски'.i

Общин

18 Августъ 1888 година, и е въ ваконна e11o\~
82- 0= Закона ва градСКИТ$ общини, отъ 19 Сеп

те'lвриii с.к.щата година.

Брой

-

у.:ирtJ.лu в?> Вар'На nрев?> Ное.:иврl!Й

j{1Ula: въ

1889

и другад-В въ града

enterite
11
Ш~vrе pernic. 9
pneumonie
8
phthisie ри1т. 8
dibilite senile 5
athrepsie .
5
bronchite сарiП. 4
apoplexie сет. 3
pleuresie . . 3
coqueluclle . 1
stгапgшаtiоп
1

72 (lIIiБ.:.Ее, 37 жени 35). Именно отъ:
hypertr. cardiaq. 1 саггеаи..
1
bronchite chron. 1 dyssenterie. . 1
inanition
1 та1 pott
1
endocardite
1 meningite. . 1
laryngite strid 1 tllbercu1. intest. 1
scrofule. . . 1 vitium' cordis . 1
alcoolisme. . 1 lyenterie
1
asphyxie charb. 1 lesion valvulaire 1
nephritis
1 mort ра! instr.
myelite chroniq. 1 piquant
. 1
mort-ne. . .. 1 саив. inconnues 2
ВСlt'ЧЯО

I

80 дуuш.

Варненската Градско-Общинска Касса, споредъ ре

визията на 1-й Декемврий

1889;

1. Постжпило градски приходи отъ
1 Януарий до 30 Ноемврий т.
г. съ на.uIчностьта отъ 31 Аекемврии 1888 г.
• • • • •
до 30 Ноемврип т. 1'..

•

.

•

368 094 А. 03 ст.

Израсх,)двано

.

Ш. На лиu.е е имало ВЪ «ассата на
Отъ градски приходи.

Отъ оставени депозити

~

1889

сж продадеНJI

отъ ПРИВОВl1мит-Б храки съ вагони II

"

съ

t::
ci

Ko.ta

въ Варна:

Z

1 Пшеница 1 качество 57-58 .шбри

П

"

2
3
4
5
6

"

IП

"

56-57
54-55

"

Рьжь

54-55 .'lИбри
Ячмикъ 44 -либри

.

Кукурузъ
Овесъ CTQt-Бхъ

7
I~

8.

..

. . .

79

J

1
2
3

ст.)
I

Декемврий 1889 ;
• 41,!)26 -л. 24 сl'
• 17,418 А. 64 ст.

Отъ т-Вхъ на 1-й Аекемврий въ Банката град

10-11 -

... 060
· 10960 980
. ". . ·
5-·
. . . 450
590 620
· 8--"

о

КИАогра~аrа

о"

На 8·Й Аекемвр. 1889 СiБ. прода-

Едва ОЕа

4

Б-Б.tо брашно (ва Франве.lа)
•
Хасъ-ко-лосъ (за СIШИТЪ) .
ОкаJlЖКЪ КОJlОСЪ (за кжщепъ
х.ti>бъ)
о.... о

Хасъ КЖВiБ.Jlджа (за пазарский
"б-БJlЪ ХА-Ббъ") • • • •
5 ОкаJliБ.КЪ КiБ.ЗiБ.-лджа (за пазарский "черъ Х-Л'l> бъ " • •

I

40
29

45
30

27

28
27
25

6 АЮСЪ-Кl6.зж.tджа (ce-лско-еТУlIaП
. ско брашно съ Трtщит-Б) .
7 Вара симитъ (просто брашно, кое
то се см-Бсва съ други брашна

8 :Мисирено с-Бто

.

.

.

.

о

•

ски сумии 36297 .1. и Аепозитп 12986 А.

На 8 Декемврий 1889 ц-Вната въ Варна

Вар'Не'Нс/СийГрадс/Со-Общu'Нс1CUЙБuJl1t1l/С'6: 11. К. Шиwковъ.

на месата по касаIIНИЦИт-Б на дребнu:

скпт-В Сll1етоносни коне Въ Варна превъ десетьт-В

1889

г.

.,..

М'lJсецъ

... ячмв=1 Ярма трициl Сtпо
.,:;:

""

...

о

R

18 2232 - · 18
2016 720 756 756 1890
18
· · 1t! .- 1080 1080 2700
Апри.;tЪ
·· 18 - 860 920 1850
Май.
·
1144 Юний
-440 1144
· · 18
1240 800
Ю.;tий
20
· · 20 1732 90 730 1800
Ангустъ
Септемприй 20 2400 - 20 2400
1l~40

Говеждото месо
"Ге",ешкото

отъ

о

I

OBQeTO "ЕЖВЖРДЖИ~Ъ"'
ОБИЕновецво овче • •

70 60

1-1
~O

50-70
1
140

СвивсICОТО

ЛЕНА ЕЛАГОДАРНОСТЬ•

Варненско,о ~eHCKO Бnаrотворително

2232
2016
720

А"

,,\.ICT.

60 -70

..

Пot'kва

И

Япуарий
Февруарий
Мартъ

Октомnрий

Една ока
А.!ст.

аа потр-Вбеното КО.uIчество храва за Градско-Общин
lI1-Бсеца на т.

20
17

118
115

Ревизилта е направена ОТЪ кмета Кр. МIfРСКИЛ,
И помощнициТ'вна кмета СП. Д. Спасовъ и П. А. 110ПОВЪ.

ВtДОМОСТЪ

I

:I:.j ~.~:T.

I-:-...----------~I~...=.

'

. 31,228 А. 74 ст
29,835 А. 21 ст.

••

На 8-й АеlCеивр.

(1)

"

П. Отъ rорнитt сумми презъ Воемврий;

•

~

~ дени брашна съ '10ва-ли въ Варна:
:II

ИзрасходваliО о-:ъ 1-й Януарий 1326,167 А.

4-.

го

Държавиата бо.'lНица 8(7 МiБ.же, 1 жени)

ПОСТiБ.ПИАО

Стр.

ВариенсICИЙ ОбщиисICИЙ: B-ВстииRЪ

27.

~ружеСТВD

сърдечно БАагодари на Г-на Ст. Бешковъ и на всички

господжици, господжи и други ГОСllода; ~оито БАаго
во.ШХiБ. едни да участвуватъ, а други да доЙД<t>-тъ на

:Иузика.лно-танцова-лната вечеринка, колто сз Ааде на

-

21 !I ~!. съ б.tаготворите,,\:!а ц-В..u., по с,,\уqай пър
вата годишнина на Дружеството,съ Еоето СПОМОГНЖХai

1390
3000
1387

рит-В, гд-Вто БАаГОВОАИХiБ. Аа отаустнжтъ сз,,\о"а на
Гарнизонното Събрание и военвата :муаика.

-

- 4730 5870
IO'745
824О

за увеАичение капитаАа на пос.л-БДlIетоn наСЪрДЧИХai

ч,,\енкит-Б да работлтъ за неговий напредъкъ. Осо
бенно б.лагодари НастолтеАСТВОТО И на г-да оФице

На вечеринката се еъбрах<У. отъ 168 бlUетаАсва

672, ВОАна помощь 56 А. 40 ст., напра.вени разноски
152 А· 40 ст., и ТЪЙ 1f,ucm?> IlOXOIl'li 576 .лева.

Варн. Банк. К:\опъ на 8. 12. 1889 аЖИо 1-11f, %.
ПечаТПlща Хр. П. ВоЙииковъ. -

Настоятелството.
Варпа.

