ГОАина ПI -

.м 23 (58).

ЕАИНЪ брои 10 ст.

Варна,

3 СеuтеиерИii 1890.

ВАРНЕНСКИЙ ОБЩИНСКИЙ ВtСТНИКЪ
j(I

Ив.\а3я оБШlliовеяно l(ЪMЪ 1 n 15

отъ вс!кий м!сецъ. ВСIIЧКО за

Писма, пари и

Вi;СТНИRа .ца се праща ДО

га

ГР8,4ско-Общкнското Упраuение В'Ь Варна.

,!

'цtната на 24 броя:
Княж~твото
~ ~НJiЗа;

" ДРУГИ държави 31f 2

ВАРНЕНСЕОТО OIeP. УПР.АВoIlЕНИЕ.

вдъхне

3а всi;каК8И

11

"

облмепил

се

п.\&щ&

IIОСР1>ДСТвамъ

Т:БХЪ

ВЪ ученпцип

,i\юбовъ

кыгь раститс"шото царство, а г.-tаВно 'къмъ

По те~еграФичеСRата запов1>АЬ на Госпо
Аина Миilистра ПреАС13Аатмя: г; С. Стамболова
отъ

Анесь,

имамъ 'честь

Аа

ИСЕаж&

ИСЕрен

:ната му блаГОАарность на ВСИЧКИ Бъ.il'арски
граЖАапи отъ 'пов1>репото 'ми" окр&жие, КОИТО
съ готuвпостьсе

стеЕUХЖ па

26

гого ПрИ ив

бирате~нит-:В УРНИ' и ивбрахж за пр1>Астави
те.!l.И хора АОСТОИПИ, честни и патриоти, за Аа
работя:Т'Ь съвм1>стно съ праRИТС.ilСТВОТО на Н.
Ц. ВИСОЧЕСТВО,sа б.!l.агото, ве.,tичието и
:напреАЪЕа на Бъ.,\гария:..
Варна, 27 .АВГУСТ'Ъ 1890 г.

ството

n

аа

еДIIВ'Ь'редъ отъ 40 6уЮlП 8& ПЪр8иli ILIi.ТIO
15 СТ., а аа с.лtДУЮЩllтt по 10 ст.

,i\tCOBOk

овощарството.

§3.

УЧU,i\ищни1Ъ градини се обработватъ отъ

ученицнт:В 1l0ДЪ ' рж.ководството на

УЧИТе..\итБ, ,спо

редъ' из.lоженит:В настаВ.lенпя.

§ 4; Пространството па вс:ВЕа градина
1000 ,110,2000 квадратни метра. Градината

бива отъ
ииа ква

дратна Форма и, за да бiБде аапазена отъ С'БвеРШI'r:Б

и с1;верозапаАНИn

студени

в1;трове,

тр1;ба

да

ииа

юго-источно 'раСПО,i\ожение.

Ra.чеството на, UО'lвзта тр1;б& да бжде Г,i\пнесто
п:Бсымваa съ РОВЕа ПОАО.lВица.
§ 5. ГраАпната се устроява въ учп.шщниЙ двор'.Ь.

По н1;мание възможность да стане градивата въ

ВарпепсlCИИ Окр. Управите.;rь: ДраСО8Ъ.

СеЕретарь: Т. Раевъ.

Авора па УЧИ,i\ището, тя може Аа БЖАе n вънъ. отъ.
него, но пе твърд:В дuечъ •.
§ 6. Градивата се заc':kвз. съ C-RUена отъ овош
КИ И горски дървета, съ разви тр:Вви и цв:Втя.

,.-.Обявявасе на Господа гражда~ит1;, че на 9 иду-::
ЩИЙ и':kсецъ Gептемврий, въ нед1м.я, на основание ука

аа на НЕГОВО ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО отъ
.шii подъ

N-o. 370,

30

ю

ще да се произведжтъ въ града

Варна избори за ЧJLенове на ВарненсRПЙ Градско
бщинский Съв1;тъ, на брой

16

0-

ДУШИ.

И:зборит':k за Градско ОбщинCI~И Съв':kтвпци ще

Аа се произведжтъ въ БЪJlгарсв:ото ,първонача.шо у

чи.шще "Св. МеТОАИЙU наАЪ БЪJLгарската Съборна

Църква. при кжщата на священика Хр. Върбановъ.
Вато

ПРОГ,i\асява горнето,

cъr,i\aCHO съ

ч,i\. ЧoII.

49, 47 и 48 отъ Град. Общ. 3аконъ, Общинското Уп
раВ,i\ение

сжщевременно

п\?иканва

вспчв:п

граждани,

С:Вм:ената на овощнит1; дървета се ВЗСJlать оть
АПВИ П,i\одове. Това става съ Ц:В,i\Ь да може
чрезъ присаждание

дърветата.

ОБмената

.. за

l'ОРСl~ПтБ

ПОРСЖАа да 'се' преоре градината
по-дж.:tбоко

11 м:Вдъ

тъй до ПРО,i\:Втьта, ПО

KO,i\&OTO

. ТУЙ' тя се
ltOeTO вре}[с

най

Ma,i\KO

два пж.тп

п: Ч8К'I>

ПРО,IJ.Ъ,i\говати ,i\1;хи съ широчин:\

9

сутреньта за взе

.....

Сжщий день. на сжщето м:Всто ще се произве

дж.тъ иабори и за. :учи.лищни: настояте.lства.

НАСТАВЛЕНИЯ
разсадии градини въ Вариеи. Окржжие.

§ 1. СЪГ,i\асво ч.'I.енъ 4· о'Iъ закона за горит':k и
предписанията на Министерствата на Народното,Про
св':kщение и Финансит:В No. No. 2660 и 10155, 'при
УЧИ,i\ище

въ Варненското

а,I\МЦВИС

тративво окржжие се устроява по една рааС8дна гра

Аина (пепиниера).

§ 2.

Назначението

на тВзи

градив:и

се

рас-

е въаможпо
да ПрИСТОJl

прекопава
приготвятъ

въ градипитБ

2

па

метра Bci>кa. Пре
съ мотич

друга разстоявие

30

сантпытраa и за да бжджтъ правП,i\НИ, набр:Вздява

ДЖJlбочината ва бр-hздит'}; бива споредъ ВИАа
3

на с1;мената; наприм1;ръ: за ыруша~ ябъ..1ка отъ
до

З8 устройството И обработванието Училиutииrt

общинско

Бр1;здит':k ИI.lатъ една отъ

б<Б.

нието имъ става чрезъ едно обтегнжто вжже.

Отъ Вариенскитi; окр&Жни УЧИJlИЩnП инспектори:

зc':kв:о

се

АП зас1;вавието, ,i\1;хптБ се набр:Вздяватъ

ка.

ще

тя се преорава ЙО

:гогааъ се

Варненската Градска Община, да се явятъ въ опре

часа по

оставя

ще единъ пжть; м1;дъ· ТУЙl'ра,IJ.пвата
,i\:Вхпт:В и става зас1;ванието.
§ 8. С:Вмената се aac-Бва'l'Ъ

пание участие въ избора.

дървета

Ажтъбi;.;tо' меше, бр1;стъ,
аЕаl~Я п др. т.
§ 7. Есенъ' у'ПМищното lIастояте,i\СТВО

навърmи,i\И 21 годишна възрасть. им:Вющи право на
избираТeJLИ, записани въ иабирате,i\НИт1> списъци въ
А':k,i\евий день и м:Всто,

учевп.&а

(хаШ,i\здисва.ние) да 06,i\Вroродявз

е да се

5

сантиметра; за ор1;хъ, джбъ, кестенъ, с.;шва, ба

деlllЪ и т. н. отъ
на С'Б74ената

5

до

10

сантиметра. Разстоянието

едно отъ друго бllва отъ

5

до

10

сан

тиметра

3ас-Бванпето

с1;яената

на тр1;впт':k

п цв1;тлтз

става обикновенно тъй: взема се на една часть

ме .дв1;

A06p':k

частн Аребнозърнестъ

п1;съкъ, раЗ6СВ3

ciJ~

се

съ с1;яето и м':kдъ това се реСХВЪр.lЯ съ рж

ка върху приготвената аа тая ц-ь.u.
с1;ванието

с1;мената,

,i\1;X8Ta

се

,i\1;xa. С.1.1;дъ за

покрива

съ

ситя,"

Г,i\ппестохумозна пръсть. Ако н1;l1а такава, тогава се

Брой
посипва

съ ТОръ,

разМ'hсенъ

наполовина

съ

добра

градпнСъ.-а пръстъ; Таsп' покривка не тр:Бба да бжде
по- дебма отъ

2

Стр.

Варв:енсв:ий ОбщинсICИЙ B-ВстнIШЪ

23 (58).

и lio-т'ыIа отъ

1

2.

кументн. И предъ видъ, направенни ОГ.i\едъ на ,саиото,

М'Бсто, дава с.лilдующето мн:Биие ~

Ч.iiевоветi> Георги ~ИРОВ'Ь·. Петр'Ь .Ito"н~въ и

сантииетръ.

§ 9. Според'Ь BIIAa на с:Виена.та, аас..ввание·J.'U ииъ
става въ разни вреИtШ&; тъй наприм:Връ:, ор:Вха, кее

Хасанъ ефенди А.i\иевъ, ВОАишi отъ СВИА-Бте.i\Ш,ИТ-В
покаЗ,ания и отъ естеството на М'Бстото,наивратъ,че

въобще всички ТВЪРДОlCостил

границптБ меЖАУ м:Врата на гр. Варна и на онал на

БОВИ растеНШI се з&с:Бватъ есень npeз'i. иilсецит:Б Октом

с. Дере.&юЙ тр-Вба да бжда.тъ: начинаа отъ езерото

~aHa CJlивата, бадема и

:врий n НОI.'Ъmpп'Й, (ц"hдъ преетанапието па L'ор:Бщи

по Аолината "Алмu.а.-Rула" прёЗЪ възвишеНUdС1'Ь'1'а.

nйтil

за "Бююкъ-Чукуръ", -

n·

това

преАIf' заМfJъзваuuето' на почвата, ИJlИ пъкъ

става

uрол:Бть презъ м:БсецитБ Февруарии и

по направлението на "O-'1УКоlУ

тепе", до 71Бююкъ·ГеiJИТЪ" поuа.рi>ЧПО IJ,О;,БУНАЖ)'БЪ

Мартъ,'с.л:Бдъ като се размръзизеМJlта. 3аC'hванието

дере", -

на ВСИЧIШ други C'JareHa става про.л-Бть.

теръ Пастпевъ и Сuимъ Х. АхмеДовъ, предъ

До като с-Биен&тз поникнжтъ, л-БхитБ тр-Б

§ 10.
да

680

бжда.тъ

ПОRрИТИ съ разпи храстuаци, за да

а членоветБ: Едрецовъ, Ж. ПОIIОВЪ, JlеФ

р-Бшението, преАставено отъ отв-Бтната

ВИIJ,Ъ

страна, Вар

ненското rpaAcko-Общинско упраВ.i\ение, отъ (1273)

Слi>дъ ПОНИБ:ванпето на

хилядо. дв-Бст-Б сеАемдесетъ и третя ГОАпна по.Егира,

С'Биенатз, вдига се ВСП<Jката тан покривка и прnста.п,

наииратъ, че границцтi> межАУ Ю>рата на гр. Варна

паЗJlТЪ с-Бнка на растението.

:ва

се

ииа

IC,ЫIЪ

пл-БйеlIПето

на

разпитh

бурени,

ако

такива.

380 да се не повредатъ

ИЗlШкна.литБ C'hмепа,

ШI1:;вепието трilба А8о става съ особенно внимание •.

Подпръ плi:веНИ0ТО растенията c~ копаятъ наи
малко ДIЩ пжтп презъ' псеца, разyиilва се
:времето е благоприятно.

Rогато

Понm;:Uili"'"ИТ'h с-Бнена се nо.ItИватъ Ава пх.ти на
деня: сутринь преди пзгрilванието

черь C.i\-Бд'Ь захожданпе'l'О

)11'

на С.i\ънце'l'О И' ве

Никога обаче не тр'Йба

да се ПОJlJШ&Т'Ь т-Б дене}IЪ, ~oгaTO С.'I.ъпцето пече, за
щото такова 'едно ПОJlИВ3ние ноже съвetиъ да пове-В
ДИ живота на растението.

Полпваппетостава съ" теJiекиени сса.Аове,сuаб;.
Аепи съ

нужнат1. за това ръшетка.

§ 11.

Попикнm.штБ въ л'вхитi> cilиепа (овош

чици), С.i\-Бдъ като, стаНiliТЪ на по

2-3

ба да се разрi:ДIlТЪ. Равр-Бдяваиието

важдатъ

се по~здраПflт-Б

датъ на друго постоянно
:вапиехо,

др'Ьветата

се

ГОАИИИ, Tpil-

става тъй:

11 по-добрит:Б И

Mi>cTO;

НО

преАИ

из

се насаж
разр-Бдя

и онм па с. Дере·кюЙ трiJба 11,80 б.а.ДiliТЪ: отъвърха

на

АО-'1пната

върха

ом 3.
Гр. Барни, 30·Й Май 1890 г.

"Ча.л.а.-ИреНЪ-КУ.i\а"
називае:ма

край

"A.'Lма.1Ж

KY.i\a l', И отъ тамъ ДО 'върха (зачалото) на 71БОНАЖУКЪ
IJ,ере". отъ тукъ по теченпето на С.iJiщото "Аере, презъ.
върха на м1;стпостьта назпваема "в'лпселикъ баиръ"

до бр-Бга на езерото. - На първообразното подписали:'
ПредC'hдате-'1Ъ на Арбитрарната RоъшиссИJl: Вар

ненскии :Мировий СiliДИЛ': П. ЕАрецовъ. ЧАеноветi>:
Варневскпй ГраАСКПИ' Начаmкъ: Ж. Поповъ, Ч.'lенъ
отъ ОRрiliЖНИi'i Оъв-Бтъ Хасанъ Ефенди, отъ Варвен.
UБЩ. Управление А. ПастиевЪ;Салииъ Х. AxMeAOB'1i, 'е
Дере-кюп.

Петръ

380 неграпотвостъта ва Георги Мпровъ n
:RолР.въ. по т-Бхно, желание ПОAIIИСЩЦIЪ С.

ЮрДецовъ ..

Иа8л,1;1tеUUR omz pinuenu.npu 'па Ваzжeuс1CUU
()бщuщжuu ()ыщТ'О, стаnл..Jtu 1фев'О 1890 г.
(ПРОДЪJlжевие отъ броlr 21-56).

хаПLil8Дисватъ.

ПРОТОКОЛЪ

називаема

(зачаТЪRа), на ДО.i\пвата

25
238.

Априcl1ИЙ.

ОдобриXlБ. се uэmtратe.ntшт'Ь сщtСЩlt на

BapHeHcI,aTa ГраАска Община.
239. ОП'Ь.II.нОмощава се кы1таa Аа поздрави отъ
иметО на града празднующптh папетьта На

DЪ.'Lгар

1884 '1'. при I~й Варnенскнй ГР&АСКИЙ iIировиЙ СiliАИЯ,

скии герои-патриотъ Хр. Ботев'6, 'въ Враца 11 при
Rоз.11.УДУЙ,
240. Одобри се търга за ПОСТИ-'1анпе съ Баидд;.
рмс1Ш 1I"aM'6XU една частъ' отъ "ПреС.iiаВСRа"У.i\пца и

}~ApeЦOBЪ, Бато преАC'hдатель и отъ членовеТ-В: Варнен

се В'ЬЗJЮЖП
за работат&..

Арбптрарната Rои)1ИССИЯ по д'lмOTO No. 2 отъ

съставена отъ Т·П Варненсн:иЙ Мирови'Й Сждия П.

сltий ГраДСRИЙ Нача.шикъ Ж. Поповъ, члена отъ

върху

ВарненскиЙ ОЪ:Рiliженъ съв-Бтъ, Хасанъ ЕФенди А
~иевъ, Ч.i\еноветi: отъ Варненс&иИ Градско·Общенс&и
С'ъвilтъ: .ilефтеръ Пастневъ и Салииъ Х. Ахмедовъ

Фабриката

Ко.\евъ, ва разрilшение ПОВДПl'н.а.тиЙ споръ отъ жп

же"lит-Б иа с.

Дсре-кюй, Варненска околия, състо

'uцъ въ това, че Варненското Градско-Общенс&о у_
праВ-'1ение нмъ препяствувало свободното В.i\ад-Бние ,И

на

)1

свидilте.i\ПтБ, прег.'lеждание ва представевцтil ДО-

ст. КВ.' 1Il0ТРъ.

242. Сжщоз3. ОТД'3.вание на откупувачъ сбора
l'paAcICoTO даждпе umnроа ОТЪПрОИЗВОАпмата. у
на Raса.бовъ и Втичевъ .бира за uтъ,

15·

Май АО 31 Де"емврпй т. г. 'и се възлага върху Ст.
К 3афиров'Ь за 2362.i\eBa.

243.

Одобри се с>ьг.л.ашепиетосъ, Т.

Перче},("ш

евъ за боя:д1tсваuuе 52 Фенерски СТ'ЬJl.пове п тин око
ло хавуза У ГраАската грмина за 29 лева.

по.'lзувапие отъ нивит-Б И м-Бстата, находлщп, се въ

и:БСТНОСТRтЪ "A.lMa",bli Rу.ла", ."БЮЮI~Ъ-ЧУКУРЪ"п
"БУНl1жукъ-дере". О.l-Бдъ ИЗCoilушванпе на страииТ-В

54

241. Сл.що за продаванпе 3 градски м'Ьсmа 0'1'вънъ Тата ръ Rапил.

п Ч.i\еновет-Б отъ Дере.&юЙ: Георги МИр08Ъ и Петръ

В. Медин'Ь по

25

Май.

244. Да се п.л.ати на И. 'Недевъ 200
тeH~!;\ за С'Ьбореното

ца "ПТuпченска".

_}ty

011. обез ще

здание ва уреГУJl.правпе У.lЯ

Брой

23 (58)

Варненс&ий Общинс:&ий Вiютнпкъ

245.· ОТСТ.<fiпватъ се гр. .мЪста на Анастаса
Станицовъ У уч. No.92 отъ 150 КВ. И. по 1 .'1.. 5 (,'Т.

КВ. И" Р. ПаВ.'LОВУ No. 61 въ V уч. отъ 190 кв. м.
ПО 1 .'1.. 50 ст., П. Проданову No.32 отъ 150 кв. м.
въ IV уч. по 1 .\. кв. и. и, на RИРJlкица Проданова No.
31 отъ 150 кв. И. по 1 .\. кв. метръ.

въ граАсКИЙ до Дома· ИУ;

247. ПОЗВQ.\Jlва се на Христа·· Васн.\евъ да по
стави, една бара1Са въ

граАИната на

Г.

Анастасовъ

Шукаровъ, ..краЙ П.iY>.ТJlsа.Сандрово, въ КОJlТО да .про
Аава надребно бакa.'Lска стока.

248. Натоварва се Техническото отдiмение да
снеме П.'l.анъ на м-Ьстата къиъ морето и .'I.0ЗJlта.

249. ВЪЗАага се на КОIIмисията за оцtuенuезда
ННАта въ у.'LИпит-В С-Вверна, 6 Септемврий, в,няжеска
.да оц-Вни и m-ВстотС! на Иарко И.1Lиевъ Пуч.

No. 29.

250. Аава c~ единъ м.},сецъ oTnycкr. на . "КметCIШЙ
цомощниъ.....ь Х. Г. Ставриди и ~и-Всто··него се избра
Аа ИСIIЪJUlява Д.'Lъжностьта му

.до

истичание

ва

от-:

пуска ч_,ена .л. Пастиевъ.

251. Да се снабдятъ съ актове каnитанъ Пет
ровъ и нам-Вдницит-Вна покойний в,ости Сериановъ
за купенит-В имъ градски .пtcmа.

Остави се

252,

на

AJ!.ъжноC'J'Ь свърхmтатний

град. 'It'НЖuнерr. Г. Е,,}tаЖJ'UJtовr. до
.-Ьсечна ПАата

250 .'1..

(Р.

3 \ Дек. т. г. съ

No.258).

Да се направятъ четирт-Ьхъ стъ.'l.6и на мор

203.

cжuтt банtt ОТЪ же.'l.-ВЗО впстоДърво, които да иматъ

482

метра ДЪ0\жина и

80 с. м. mирива, а разстояние

то на СТ.iY>.па.'l.ата имъ да

е 20с. м. и да се пребон

,АИе&ТЪ три ПЖТИ.

254. Од06РII се СЫ'.'I.ашението СЪ Л. Месарошъ
за отдавание nОД1i наем'" Град. градшtа срi>щу. Пра
JSите.'tственниЙ домъ за време отъ

1

Апри.\ъ

255.

1891

15 Май т. г.до

г.

Одобри се търга за отдаванне 7ЮД?>

РраДС1Сата nриМОРС1Са градина, отъ

uat,;}t?>

1 Апри.'l.Ъ. Т.

1'.

.до 31 Дек.т. 1890 1'. на Вости Сканави.

256.

Въпроса за

npодавание градскнт1;

прв р. Д-Ввня и ИбриаllIЪ в,1iПИJl да
АО разр1;шавание въпроса,

rAi>

остане

.1ttcma

вис.ящъ

още шrа да се правятъ

3Аання за Общински нужди.

257.

ОПЪ.'LИоиощава .се кмета да възбуди предъ

50 .\ева 1I1i>сечно да се отпустне на подсекретарs,коЛт"
Наежва се зданuето на Ст. К. ЧuБУК1tuанr.

261.

ДО края на т. г. съ наемна П..'Lата

За· напраВ:L на

262.

градско

M'kCTO

2

даждие

гр. Барна

-Юний.

бо.\-Ьсть

,

два м'kсеченъ

"като се постанови

.У се 1I.,ати по

2UU

отъ

производимата

въ

l-п Юний

ДО

31 Дек. т. г. И се въ,мага върху ИОСИФЪ Дрек
i5::>iS .1eBa.
264. ВОlfандирува се упраМJlЮЩUЙ О&троа..шото
Отд'k_1ение П. Гаази въ rpaAoBeT'k Руси п Св7Щfов;
меръ за

за ttзучванuе начина по събllранието тамъ: на 01C77~Poa.
то и другитi> общински косвенни Aa:atAaH.

265.
кв.

Прие се за купувачъна

буква

XIII;

ж

И.шя

,,}ttcmomo въ 1\

Г~.

ТОДОРОВЪ, виi>сто В.

В.

Бошковъ.

266.

Дава c~ десеть· годишен?> Сро1С'" на .кир. х.

Иваиовъ да исп.\ати въ, 10 годишни 1I.1атеж:и сумма

I ~a 372 .\. за покупка общинското
XII

буква Ж. отъ

321. 30

въ V уч. КВ.

,MtCTO

кв. и.

267. Прошениетона Наумъ Георгнев'Ь, да прои
звежда варь въ Барнен. градска кера "ПеЙнuрджиlI."Ъ"
остава безъ пом-Ьдствие.

268.

Избира се коммпссия за опредi>.lнние друго

.;rncmo, ·гд-Бто да се правятъ 1САацu.
.
269. ПрошеНllеТI) на Варвара Т. Г. RОС:ТаБДИ
нова, за да си построи ссмхана ири р-Ька девне

ос

тава безъ помi>дствие;

270. Д90 :се снабди Янко I\оставдиновъ съ сви
",i>TMCTBO за npabo-р,h1l0ВО~еНltе 1I0сmРОЙ1Си.
.
271. Прошението ва Ив. ЯНУ.'l.овъ, з!\ да му се
О'ТСТIl'iШI l'радско м·бсmо при Старата вi>търтица N-o
52, остава 6езъ' пос.,.tt.дствие.
272. Да се заlыати ва 3пiilIепъ Са.'l.пепа. nзето
то й .~t1;cmo за урегу.шрюше У.'l.ИЦU 8. 55 кв. м. ПО
б .t. КВ. М.

273. Одобри се отдаВ8ниетu ва Ип. КостаДllНОI3Ъ
N·o 2 за 127
_teBa ,'1,031 Дек. т· г.
274. Да се назначи МаКСЮIЪ ФИ.1.Jlпео за rp:t),-

иодъ наемъ градската иОДВUЖI13·бара1С!t

СR:иIl пнджинеръ,
~cy

ако

се СЪГ.'l.8СИ

ва

[Jре.i\.Ilожената

JblaTa.

6

ЮниИ.

275. Да се П~lатц на Терзи Боозъ 500 .л.' оооз

276. r.'tacyna

~260. РазрВШи се. на Секретарн при Общинското
В. Стойковъ

окrnроа

вода и .'I.IIмонада, за отъ

COl{Ha

му .иутвакъ и П..'L-БвниF.Ъ

3 ..

уреГJ_шранпе у.\Ица nОдессусъи.

258. Да се снабди Деню Вжневъ. съ В.'LaA'kk
ческий ~K1'b 3<1. покупеното· му м'Ьсто 638 ~B. И. ВЪ
IV уч. кз. 41 букба С.
_
259. За 1Ipодавание на TЪprъ ,,}ti;cтaтa въ IV
уч. при AOMoBeTk наГ. Спасоnъ и Ст. Яваmовъ;
УпраВ.'Lение

разноски петъ

263. Одобри се търга за отдавание въ прекупъ
градското

щетение за събореНnТБ

по~рай: градiИlaта им;.

.'1.ева.

202

общински

ката Формени дрi>хи за горскиТ'h стражари.

Варненский Окржженъ СЖДЪ nроцесс.,. про:rивъ на

e.ti>дницитh на ПО.GоЙнил От; ЕараneНе8?>за присвоено

3.

ще го заПстя.

>

246. ПОЗВО.\Jlва се С. Нико.\ову да направи
гt.p'It~ БЪ дома ·си :No. 1115 II уч. ,който да се ·nтича

Стр.

отп.ус1С; по

за Т'.kзn два .JIrUсеча Аа

.'1.ева ,въ : авансъ, а раздиката по

се допъдвите.\енъ кредитг.ь къиъ

текущий бюджетъ отъ

хщаmнu

1lUcapl!

5000 .'t.

запомържаШIС

cвr,p

през'Ь т. Г.ВЪ Дан;ч'Нощо OТll1;,.lCtlne

при ОБЩИНСR:ОТО УпраIменпе.
277. Г.шсува се ДОПЪ.НIите_1енъ

СИ'FТка на lIШНЛi.1ОГОДllШНПП .бюджетъ

l~редитъ

33.

1181 .'1.. 98 ст.

278. Да се яви П. д. Сарайларопу, че иска~
ното му

,,}ttcmo

ще се извади

на mт,рг;,

въ който и

той може да вземе участие.

279.

Да се ИСП.1.8ТНТЪ взетптоВ

Mi>CT2.

З& уреry.ш-

Брой

Теохари

.лневъ.

(Ще

се

обнародва

подробенъ

ОВНВ.f1ЕПИЕ

списъкъ;)

280.

Одобри се търга аа отдавание rюдъ

дв1>т1> .:twpC7rn6aUlt преаъ

иаем?>

.м. 3 О 26 .

таягодишний А1>тенъ се

З0НЪ и се ВЪ3Азга ВЪРХУ АраКеАа КапреАОВЪ за

2050

Аева.

281.

Одобри се

СЪГАашеняетосъ предприеllfача

Д. Н. Провадаmевъ за троекратното боядисвание дю

шеметата на AB1>тi> морски бани по

20 ст.

КВ. м.

Одобрихж се направенит-h ОТЪ Общпнското

282.

УпраВАение расходи преаъ
тая

А.

1

първото

трим1>сечие на

година.

283.

Да се

повиши

съ

четире

метра

повече

новостроимата Градска пожарна "УАа.
Да се ПОllfiми l'-пъ Варненcrшй Окр. Упра

284.

ВИТеАЪ да утвърди рiппението на Съв-Вта

отъ т г.

N0.211

Внесено държавии берии отъ градъ
въ Варненското Окржжно .ковчежничество
Aвгyc~ 1890 г.

-

Варна
преаъ

Понеже. търга, обявенъ съ оБЯВАениетонаПОАК&

отъ

сто

ЮАИИ т. Г. ПОДЪ

27

.вi:lстникъ, броеве
състоя,

поради

неявяванпе

назначава отново (третий, шr.тъ)
г. въ

Ццжаръ.

20836

На

• ..

Патевтъ
•
П&тна повпнпост~

"

ПОllfощникъ-Бирншi:Ъ:

Хр. ЮрдаU06?i.

N-o 203

отъ

21

Августъ

ГАасНо р1>шението на ВарненCIWЙ Градско

сжщии НачИНЪ и УСАОВIIЯ, както' е би.ло ИilАожено ВЪ

Аагеръ при гр. Шуменъ,

23

Августъ

88

на закона

Августъ
фОр)1а,

1 Х.7t'Ьба
1890 да

но

аа Градскит1>

8а nродаn?> вЪ гр.

Вр. 3аВБДУЮЩИЙ Домакинството, Майоръ:

брamио и най

отъ

HU"O.7t06?i.

ОА"06'6.

3.

ОБЛВ.J.I,ЕНИЕ
~
Понеже

2784

търга, обявенъ СЪ ООЯВАението на

1890,

съ·

Общпн

-

Общини,

Варна

изискуемото

добpi> испеченъ,

се

та на сжщий ПОАКЪ иаАоженит:h въ него
не се състоя поради нелвявание

е

г. въ

то

из

пнатото обявение на ПОАка

т.

въ

гор1>ио

под'Ь

.lJ.aгеръ при гр. Шуменъ

N-o. 2590.
31 Августъ 1890

год.

Командоющий ПОАIea,
МаЙоръВumаnО6?i.

3ав1>дующпп Домакинството

CAi:IМаЙоръ.

IUMeBU1;'6'
Дi>AО80ДИтi>.\ъ. Пonoв?i.

опредi>Aени отъ

ОбщпнскиП: Съв1>тъ, съг.ласно съ ПраВИАНnкa за

СеuтемврП:й

чинъ 11 УСJlОВИЯ, както е БИАО· И3~lожено

ОТЪ 22

ММКО по

17

въ гр. Шуменъ. Търга ще се произведе ПО същия ·на

дующитi> тегАИАКИ и ВЪ никой с.лучаЙ да не се про

дава· по скжпо ОТЪ ДОАУИЗАоженпт:h,

продуЕТИ,

кон&уреНТI1,

часа сутр1>нъта въ канцеJlарията на ПОАка,

9

Качество ситно

най

по

Ака отъ 4 Августъ т. г. подъ N-o. 251Ю въ·"Дьржа·
венъ В:hстникъ", броеве 180 181 и ]82, за·дое'rавка-'

се ПРИГОТВЯ, въ какватО и да БИАа

винаги

г.

1890

Ко}rандующий по.ща, Майоръ: Обр'Ьwяов'l.

постановено:

Ст.

No. 2820.

вi:lстява се на пнтересующитi> се Аица, че 'rърга се

скпй Съв1>тъ ОТЪ C.ifJЦaTa дата, на основание IIУНКТЪ

отъ ЧА.

отд1>Аевие

гор:hпом:hнжтото· оБЯВАение на по.лка подъ

нааначава отново третпй шr.тъ на

31

И8

Септемврий Т.

часа сутренъта, въ домакинското

9

26536

57

ВС;;;;-""9'852;m

Съ ирив:азъ

5

Дi>Aоводитмъ: Р.

1906 11 495 i!9 135822 376022
5239 95 3285 19 4803 88 13329 02
1074 98 56564 210883 374945
1062 83 499 63 2950 64 4513 10
344 40 148
292
784 40
НО
180
240
15
375
1875
5U56 90 'i"i'Ы3 б7 26422 70

.

•

не св
то

19-ий П'БШИЙ ШУМЕнекий ПОJLRЪ.

••

Серчttиъ .•
Г.II0ба отъ е~ылкъ

-

на ПО.lка въ гр. Шуиенъ. Търга ще се произведе по

ПоsеИ8.llенъ Ha.IIOroь ОТЪ .110-

ая ц абонамептъ
Thr.llЯWL

продукти,

конкуренти,

в1>стява се на интересующит.Б 'се '.лица, че· търга се

виi>-

десятъкъ

No. 2820, въ Държавний
176, 177 и 178, ва доставката на

СЖЩиН ПОАКЪ, ИЗАоженит.Б ВЪ него

Наименование на Ааждията

Поsеие.llенъ HIIJIOrъ -

4.

7-ий П'БШИИ I1P'БC.ilАвекии ПО.i1.RЪ.

рание уJtпци, на Анна Агопова, Сllfарайди Иванова
и

Стр.

ВарненCI~ИЙ ОБЩИНСRи:ii: Вiютнисъ

23 (58)

xA:h-

барит1> ВЪ· гр. Варна, ц-Вни:

а) П'6рво "ачество (б'Ь.7t?i ~'Ьб?i):
Едпвъ

"
"

х.,i:lбъ отъ

"
"

"
"

"
"

б) Второ "ачества

Едивъ ХАi:lбъ отъ

"

тяжестъ.

"

347

,,174

If,

307 1/,
154
616
(llep?;

др:ша за

"

"

ЖfЛ1J3НИ И ОТЪ МШИТЪ КРfВАТИ

драма за

"
"

XJt'Ьб?i)

20

СТ.

10"

20 ст.
" 10
" 40

Една отъ давно етабol1ирана Фабриса търси
единъ добр'h въведепъ Агептъ. ОФерти съ

препор.i'\>.RИда сеотправятъдо

Rea St.. SOIJth,

3-2
Пе'lатвица Хр. н. Воmшковъ.

-

Варна.

Albort Pllillips

'
BIRMINGHAM, ENGlAND.

