Година III -

М 24 (59).

Единъ брой 10 ст.

Варна,

15

Септе~lВриii

1890.

ВАРНЕНСКИЙ ОБЩИНСКИЙ ВtСТНИКЪ
Налазл
оБИRuовенно
1 nпари
15 и
отъ
всtкпи
"I1:сецъ. - КЪМЪ
Писма,
всичко за Вi;стника ,ца се праща ДО

III_~

.градско-ОбщинскотоупраВАениевъ Варна.,

~tHaTa на 24 броя:
2 -"ева,
"ДРУГИ държави 3112 "

За ве1:к:шви оБЯВАеиия се плаща' на
едиuъ ред'Ь отъ 40 букви ва IIЪрвиii п&т..
15 ст., а ва с.l1:дующитt по 10 ст.

ва I:\.няжеството

Негово Царско Височество ЕШIВа благоволи да

На

СептеllI:Врпii слi>дъ тържестnенно

6-ii

пристигне съ особенъ параходъ отъ Бургазъ

отслужений JlIолебенъ пъ Съборната Църква

Въ Сандрово въ Срiща вечерьта, на 29-и lIШ

въ Варна,

ElIleTcTBoTO ПОi!драви те"'IеграфичссICII

НЖ,ilИИ: Августъ, гд-Вто биде посрi>щнк~тъ отъ

Тtхни Царски Височества I~няза и I~ШIгинята по

находящии се тогазъ въ Варна г-нъ Военнии

случай:

Миюютръ, Пъ.пщвникъ .муткуровъ, г-да

слi>дующит-В

ЕрЖЖНПЙ Управитель, ЕОllIенданта на

0-

града,

-си башсета на Прпморский ПОЛЕЪ, по с.iIучаЙ

и се ПО.1УЧИХж.

Отъ СаНДРО80:

чиновници. Въ С.жббота, на 1-й теЕУЩИИ Сеп
'темврий, Господар» почете съ присжтствието

праздншсъ

TEailEI'I) А.ММИ

ГрадскийЕметъ,ОБЩИНСЕИИСъвi>тъ,Окржжна
та ПостояннаЕоммиссияи отъ ВСИЧЕИТ-В'висши

народний

R.JteT'b JJIup(;JCUu,

Варна.

Сърдечно ви благодарл за чувствата

ПЪJШОВИЙ праздниlCЪ, гд-Вто Негово Царско Ви

и благопожеланилта, поито :Ми псказва

сочество Еняза напи много прочувственназдра

те по случаи на диешието тържество.
Клементина.

вица за Полка, въ отвiтъ на !Соято ПЪЛICовий

RОМандиръ, Г •. .маИоръ Тошевъ, изразп чувст

вата на преданность па ВарнеНСIСПЙ гаРНИЗ0НЪ
Еыlъъ Господаря. Въ Недiля, часа на

9

Отъ ВИДИНЪ
Градтсиu

сут

щение новопостроената синагога на ИспапCIСО
ИзраилитсICОТО общество въ Варна, а часа па

4

сл-Вдъ пладн-В заlllIIНЖ съ особенъ тренъ

за

Варна.

НЕГОВО ЦАРСI{О ВИСОЧЕСТВО пп

реньта, Негово Царско Височество Княва, б.'Iаго
воли да прис.жствува на тържественното осве

K.Jtem'b,

благодари за чуnствитеЛПIIтt ви поздрав
лепил.
(ПОДПIIСa.ilЪ Ilа'lа.!lНlШЪ па 'l'айниii RаБИIIСТЪ)

Д·ръ Станчевъ.

Шуменъ.

Тiшп те.lеграм:ми сж отго во ръ на с.l'hДУIOЩllтт.:

Нейно Царско Височество I~нягинята, б.--ra
говоли да пристигне въ Варна на 4-й теICущнii

Септеllmрпй,

п6четната си дама Господжа Д-ръ Станчева,

графиня де Грено, биде посрi>щнжта на Гара
г.

г.

Шамбелана-цере1l10Юlii:lIlейстера

ЕОНТЪ де Б~-?булонъ, отъ 3a;\I-Встпика на ОК
р.жжни:И: Управитель, отъ Еоисндапта на гра
да и отъ ГрадсICИИ к:метъ, които поднесе по

здравление отъ Пlllето на ВаРНСНСICптi> ЖIIте,,'III,

па което Нейно
да

отговори, че

пакъ

въ

ЦАРСКО-ВИСОЧЕСТВО

Вторюшъ вечерьта. .Августi>й

шата маНЕа на Господаря, придружена и отъ

та· отъ

ДО НЕЙНО

Прllнцесса I~лементина Саlссъ-l~оБУРГЪ-ГОТСlса,

Царско

Височество

е чеСТIIта,

града ни.

б.-raговоли

гд-Вто се наllIпра

Вечерьта У.'IИЦIIТ-В

отъ

Гарата, Пиротска и 6-й Септемвриil:, а СiliЩО
П.жтя за Сандрово б-Вхж осв-Втленп въ честь
на Високата Гостетса.

Сандрово.
По

С.'IучаЙ

праздюша,

прuсъеденеЮlето

Южна България I~ЪМЪ Сi>всрпа, C.iI-ВДЪ
жеюm

lIIOo'Iебенъ

за

OTC.'IY-

дългоденственпото

и

lIШIJНО ЖIIтие на въ:мюб"lеннпii нп ГосподаРЬ t

.l:юбпмеца на ц-Влокynна БЪ.1гарпя, който е
преДIlшшаченъ отъ ПРОВlIдi>нието за nсец-В

лото ПСПЪ.,l:ПeIше Народнии пдеа,;l:Ъ, прибирanuе

то подъ Своя ЦарСКIIii. сюштъръ ВСИЧIШ ча
да на 1I1ai1:Ica Българп.я, честптъ СЪИЪ да по

здряяя Ваше Царско Височество, Август-Вiiша
ГосподарI~е, съ tб.'Iагопоже.l:anие да дочаЕате
бдагопо.,'IУЧНО още по-сдавни ДНИ на б.'lагоден
стnенно Царствующии ДОllIЪ на Бъ.iIгария.
ЕlIlетъ: КР'ьСТЮ

JJIupc1CuU.

Брой

ДО

Стр.

ВарненCI~ИЙ ОБЩИНСR:ИЙ Вi>СТНИЕЪ

24 (59).
НЕГОВО

молебни ДОl\юве, настоятелствата

ЦАРСЕО ВИСОЧЕСТВО

ства,

У .А а.

По случай правдюша присъединеJШето Ю~
жна България I~ЪМЪ Съверна, щастливъ съмъ,
отъ името на Варненското

население

да по

Бдравя ВАШЕ ЦАРСЛ:О ВИСОЧЕСТВО, .ilЮ
бимсца на цiiЛOIеупна

България,

на раЗJШтii,

дружества въ града, училищнитii настоятел

Фердинандъ I-й, Българский Князъ,

1\

2.

КОЙТО Сте

предпазпаченъ отъ Провид-nнието да

бждете

глаВIIПЙ: начинате~"1Ь за всецiiлото испълнение

Народний идеалъ, прибиранието подъ сюштра

УЧIlтелскитii тiiла съ учеJШцитii И у

ченичкитii на всички народности,

и еснафитii.

съ 3Hfu'-Iената си. ТРИУ1\Iфалната арка, ,въздиг

нжта отъ града, бъше построена до Българ
ската Съборна църква съ надписъ

отъ .една

та страна "Добрii дошли Ваши Царски Височе·
ства", а отъ другата "Богъ да пази Тtхни Цар
ски Височества".

Имаше

въздигнжта

триум

фална арка и при Еавармата отъ военнитii.

на Асеновци, короната на които достойно но

РЕДА ПА ПОСРtЩАНИЕТО.
.I

сите, ВСПЧIШТ-n чада на маика БЪv"1гария.

Жпвiiiiте, Господарю, за б~"1агото на Оте
чеството.

На Гарата.

Еиетъ: ВростlО МиРС7СиU.

Слiiдъ привiiтствуванията отъ г. г .
На

7-й

Септеl\IВРИИ Cv"1iiдъ пладнii, Нейно

.tlapEOl\IeHAaHTa

ненекии Окржженъ Управите~"1Ь,

Царско Височество Енягинята, въ опредiмеJШИ

на гр. Варна И Градс~ии R:метъ, въ

предварително часъ, благ.ово.lИ да ПРИе:\Iе на

ствпето на ГраДCl~о-Общинский Съвътъ, Вар

ауденцпя въ Сандрово господжитii

ненскии Окржженъ Съвътъ, НаРОДШIтii пред

Епна В.

Христова, Стефания Ер. Мирска, Дiiша Ряс
Стефанпя jRелева,

IeOBa

11

нии

Управите.1Ь

(господжп)

п

съ г. г.

Градский

ОI~РЖЖ

lеl\Iетъ,

ИОДIIесохж на А в г У ст

КОИТО

-n й ш а т а

Г о с т сп 1: а букстъ п .я: поздравпхжсъ добрt

дощ.nа. Нейно Царско Височество б.1агово.ш да

изразп Сuоята сърдечна благодарностьза от

даДСНIIТ'Ь Й при носрiiщашICТО и сега почести.
На

9-й

Септеl\ШРПЙ сутрсньта,

ставители, Чиновницптii,

Варненското

ОКрЖЖIIе,

букета

Вейно RралевскоВисочество

отъ

Херцогинята, Ав

густiiишата Гостеш~а, на Негово Царско

чество Еияза и на

I~нягинята- маЙlеа.

Нейно

Нейно Царско

Висо

Височество

II

При Градската арка.
Слiiдъ привiiтствуванията отъ г. г. Вар

Сж.щпЙ день, 9-й Септеl\ШРПИ, Недiiля,
на

9 вечерьта станж тържественното
посрiiщаНIIевъВарна на НЕЙНО ЕРАЛЕВСЕО

ВИСОЧЕСТВО Херцогиня Амалия Максимилианъ
Емануелъ Баварска, Августiiйшата сестра на
ГОСПОДАРЯ-RНЯ3А, и на Тtхни Царски
Височества Килва и Кuлгuинmа.

Посрiiщанпето се наIIравп съ отдаваЮlе
Гарата

и у.1Iщитii до Дво

реца бiiхж осв-nтлени и украсеJШ съ Баварски
бii."10 п Сlше, съ Саксонcrеи

бii."10 и зелено

n

съ Българсь'''II народни знаl\Iена. На посрiiща

nnето бiiх.ж гражданСКIlтii и военнитii B."1aCТII,
съ почетенъ IеараУ."1Ъ

II военната l\IY3IlKa,

ВСIIЧ

кптii чиновници, нача.1НИЦIIтii на разнитii въро
исповiiдаJШЯ

поднесох.ж се по два

страна на Града п отъ офицеРСКIIтii да~IИ: На

Царско ВисочествоЕнягпнята3ЮППIж съ особенъ

царски почести.

во гдавъ съ начал

пnцптii си, и ДепутаЦIштii отъ

трепъ за Руссе.

часа

присжт

съ подвiiдомственитii

тъмъ све

щеннослужители, настоятелствата на всичкитii

ненскии и Прес."1аВСI:ПИ Митропо.1ИТЪНегово

Високопреосвещенство Сииеона, въ присжт
ствието на всичкитii въ града

духовенства:

(Бъ."1гарското и Гръцкото.правосдаВШI,,Римо
Еато.1ическото,Ариено-Григорианското,Мето
дистко-Епископалното, Израилитското и lVlю
сю~пraНСR:ОТ()),ЖенскотоДружество;Граждан

кпrii ;

ЦЪРКОВЮIтii иУчилищнитii настоя

тедства ; Представите.1итii на раЗНIIТЪ
жества въ града;

Дру

Учащитii И УчаЩIlтii

се;

Еснафптii и другитii граждани. Поднесохж
се БУlееТII на Авrустtйшитt гости отъ страна
на Българското Женско Дружество и на Дър
жавната ДiiВIIческа Гимнашш.

Еакто на Гарата, тъй сжщо при Градската

триуифална арка и по цiiлии п.жть, презъ гдъто

3aмIIнжхж

Августtйшитt скжпи

ше се стше.10 за исказвание

СВОIIТ-В

гости,

бii

джлбоки

Брой

24 (59)

ВарнеНСRИЙ ОбrцинсЕИЙ В~СТНИЕЪ'

почитания ICЪИЪ Тtхни Царски Височества ТВЪрД-В
ГОЛ-ВИО множество, почти всиЧЕОТО ВарнеНСЕО
населе:nие,

I:OeTO

послiднето

се УДОСТОИ

Височайша благодарность, ИСRавана

на

orцe ве

черьта отъ Августtiiшитt гости УСТНО и на вто

рий день ПИС.иенно, :в:аЕВОТО се види ОТЪ сл-Вду
ющето:

занъ при дома на Я. Урумовъ) се дава вода за чеш

мата "Дюбекъ" въ у.шца Царь

честьда обнвп;щ всеобщо знание съдържанието наСJL1з

TeJLerpaMMa,
ОКРSYiженъ

ПОJLучена на иието ла Г-на Вар

Управитмъ

отъ Г-~a

Д-ръ

Станчевъ, НаЧRJLника на Тайнпйкабинетъ на НЕГОВО
ЦАРСВО ВИСОЧЕO'I'ВО RШI3а,

мит:В ср1здни порти, пресича у.лица Пиротска, минува
презъ ц1зJLата ДЪJLжина на УJLlща ШеЙн.овска п презъ

УJLица

Царь

Варна.
НЕГОВО ЦАРСВО ВИСОЧЕСТВО

Rю13ЬТЪ ми

запов1зАа даВи 'преда~IЪ, че ГОСПОДАРЯ е твърд1з за
АОВО.lенъ отъ поср1зщанието на Август1зйшз'Ш

:Му .сес

ВИСОЧЕСТВО

псказва Отъ страна на НЕЙНО КРАЛЕВС.ко висо
ЧЕСТВО Херцогинята МАКС. ЕМАНУЕЛЪ БАВАРСКА
НЕЙНАТА TpOГH~TOCTЬ и ведПЕа БJLaгодарность за из
В'ЫIреАНИЙ' БJLЯС&аВЪ приемъ, . които BapueHcKoTO на
се..\еиие И направи. MOJLH, обяв1зте чрезъ кметството то·
ва ВИСОЧАИШЕ ЗЗДОВОJLСТВО и БJLагодарность.Поди.

на'.Ia..lНИШt на Тai-iнuй в:абiшетъ Д-ръ Станчевъ.

Градско-ОБЩЦНСЮlIrшreтъ: Ер. Ив. ШttрС1l1tЙ.
Секретарь: В,. д.

Варна,

10

Септемврип

ПОJLОБина

ЮIJI.ометра

отъ града.

Ко.ltuчеcmвото иа водата .l~Ti> 8, а ЗIШ1з

12

масура.

npesr,

ДО8ята

на ПОJLнната

Те,;"е

и се

tt

ВJLива

два г.лавни IMOHa:

вода за чешмата въ
ДРУГЪ

.J.)lУ.J>tДЖУ-

които казанъ се раЗА1з.лн на

Ilървии RЛОНЪ мпнува по

АЪ.лжи

R.lОНЪ се ВJLива, въ казана при ,новий домъ на Я.
УРУ}IОВЪ, отъ които казанъ чрезъ едпнъ водопроводъ

се дава вода за чешмпт:В въ Rазармата и за чепшата

въ УJLИца ДрагО.1lаи?>, назпваема "СаНДSYiКЧSYi-чеШ~IeЦ,
а чрезъ еАИНЪ дpyrъ ВОДОПРОВОДЪ (отъ СSYiщий ка-

Ха

"дон?> (отъ такспиа прп Аома

Tpernulf,

ва свещ. Хр. Върбавовъ)

ПРОДЪJLжава

по у.шца Св.

Дlеmодиu, ПОСJL1з минува презъ новоиродаденпт1з граАсЬо-n
м-Бста ~IeЖДУ Държавната БОJLница

у.лицата подъ учи.лището
тав:спма

(казана)

таксимъ

чрезъ

въ дида

единъ

и Църквата,

"св. Наумъ
на

Ц

ВJLпва

БО.lнпцата,

ВОДОИРОВОАЪ

се

отъ

дава

въ

се въ
тол

вода

за

чешмата ВЪ двора' на Бо.шицата, и чрезъ единъ дpyrъ
водопроводъ

(отъ СSYiЩПЙ

таксимъ)

за

-

чеШillIт1з:

"Мегданъ-Чешме" при новпи

АОМЪ на НЛЕода Еор

ЧОJ!Ъ,

У.lпца

"EabaK.1SYi-чешме"

чешмата

"Томбай-чепше

ВЪ
Ц

при

Kaea.ltCKa

джампнта

на

"Тоибай"

и за чепшата въ УJLица ЦарuБРОДС1Са називаема "Ша
банъ

Ефендп

чешмеси".
дома

на

Отъ

ПОМСIlа5.тиlI

свеЩСПНIIIЩ

ПРИ

УЧJI.'Iището

K,~OHЪ,

отъ

казана

Св.

по-гор-h

Хр. Бърбаповъ)
вода и за

Вториfi

l\ICTOAllif. -

прц

Татаръ-н'апшr, съ

MaJLKa часть отъ водата "COYKъ-Cy~apъU)

xaJLa,

he-даJLечъ

хазна

чрезъ

оп джамията

единъ

ВО;'lопроводъ

вопостровнит1з пр~зъ н.

"А::аl3ие";
се

Аава

'отъ

вода

:ма

тан

за во

(1890) г. ДВБ чеIlDШ, сдната

СЪ хазна при АОАха на RSYiнча С. МПРОCJLавовъ, а дру
гата въ подаренит1з м1зста задъ Старата в1зтърнnца,
и за чеmмата въ

1884

СSYiщата

м1зстностъ,

построена въ

г. неда.lечъ отъ изсушеното БJLато, заАЪ поме

вжтата в1зтърница.
Казанu tt~ta

5)

14: 1-4 казана ВSYiтр1з въ Jl.ознтз)
6) При дома на свещенн. Хр.
7) При Аома на' Я. урумовъ. 8) Въ Ba~

при Татаръ-Rаппн.

Въ рбановъ.

заР~Iaта. 9) На ка~Iеннnй ПSYiть, у.шца В.ltадuсдаво.10)

на пркоitний ТеJL.1ЯJLЪ Арапъ

ОТ'Ь т. Г.

Арифе

на Аома СSБ ИеХАIедъ Чаymъ

новъ, ДО УЧИJLИщето СВ. 3IеТОАиit. Отъ тукъ единъ

18 (53)

Правитм

чеШ~Iaта въ УJLица ДунавС1Са, построена въ зида па Аома

Въ ЗИАа на Държавната Бо.шица.

Вижъ бpuй

ВЪ

водопрОВОДЪ

на покойната Варненска жптеJLКЗ Хаджи

ната на УJLица В.лаДИC.lавъ, в.лпва се въ ВОАоразд1з.ла
(такспма) при Аома на свещенника Христа Върба

*)

построеиъ

за басейна въ Градската градина пр~ Rу.лата, и за

въ единъ

Юlзанъ при Татаръ-Капин (УJLица BдaдиMaвr,), ср1зщу
Градскит:В касапницИ,

въ I~азана,

Друг!>

свещенника.

се В.l.ива въ хазпата на чсшмата въ Татар(щата

ИS61tра ВЪ Варненскит1з JL03Я, при ~I1зстностьта

тече

на

(отъ СSYiщиii казанъ на &аменнпц ПSYiТЬ) се дава ВОАа

см1зсъ една

Ш. Водата "Тенне-Нараачъ."
око.ло два и

"Дюбекъ".

доиз

'.Iреsъ еАПJlЪ особенъ ВОДОПРОВОАЪ се дава

въ гр. Варпа.*)

ИЗJLазл

се ВJlива

се дава

тaJtслмъ (при

Cmou"oer,.

1890.

Описание на чеlПменскптt води

"Текке-Rараачъ ц,

при

ственний дворъ, и чрезъ единъ

главенъ

Водата

ДО чеШ}Iата

таксима

новата Съборна църква; отъ тон казанъ чрезъ еАИНЪ
водопроводъ

чеШJlата

Ky.ltaa,

отъ

и Н. Шоповъ).

О,;р;яжному Управитедю.

да.lечъ

Борuс?>

1C.ltOHr,

ell~tu?>

нжмъ (сега прптежатеJLИ

тра, така СSYiщо НЕГОВО· ЦАРСВО

за която ц:В..'!Ь

lJopucr"

водопровода минува по ср1здъ Rазармата ирезъ ГОJL-Б

Хр. Върбанобъ

Варненсв:ото Градсв:о-Общи:нсв:о УпраВ.lение има
Аующата

3.

у.лица В.ltадuс.lавr, край каменний па5.ть не АаJLечъ отъ

ОВНВJIЕНИЕ.

ненский

Стр.

11) При Мегданъ

чешма АО повпй АОМЪ на Н. Ворчовъ.

12)

До дома

АБТУJLраъrанъ

III уч.
No. 706. 13) При Rавак.лSYi-Ажампл, УJLица Kaea.l,CKa,
н 14) При '.Iепшата въ Татарската Maxa.la при Ажа
}Iията "А,шзие".

Водата е расnред'б.ltен,а днес?> 'На
'Чеш.J>Ш:

1)

16

обществениu

Чешмата въ Татарската маха.ла ирп Ажа

мията "Азпзпе",

построена иреди

25

ГОАИНП,

01'0.'1.0

Брой 24 (59)

таръ-каПИJI.

2) Чешмата въ 25 JLИНИЛ надъ Старата
:вi>търница, построена преди 6 години, Око,ло единъ

Господа:

ЖеlCО reoplueB'6
Стефа'Н", Яващчuево

м:асуръ, отдi>JLЛ се отъ ка"ана на чешмата при джа

мията "А"и"ие". 3) Новопостроената пре"ъ П', (1890)
хазна задъ Вi>търницата, ов:о.ло

Ива'Н'О

г. чешма надъ В1>търницата" ов:о.ло единъ ма

суръ,

отдi>JLЛ се тъй сжщо отъ казана на

Ни1{ода Я'Н'Чово .
Пеrn'6рО А., Лоnов'6

Русе Матiзево
КAi'Н'ЧО МироСлавово
Сnас'6 д. Сnа,СО8'6
reopltt Ноев'6 •

при джа~1Илта

шыIe при новий домъ на Н. КОр'1евъ, построена преди
години,

55-60

OKOJLO 3

масура, отдi>,ля се отъ каза

100

години,

OKOJLO

единъ ыас:;-ръ, отдi>JLН се отъ казана до доыа на

по

коfшuй ТеJlJlЯJLЪ АраIlЪ Абтурахмано~ъ,

III у'1. No·
преди 55-60 год и

706. 9) Том6ай-чешые, построена
НИ, OKO.ilO единъ масуръ, отдi>.ля се отъ казана при
джаШIJIта "RаваКJlЖ". 10) Пlа6анъ Ефенди чешме въ
УJLица Царибродска, построена преди 55-60 години,
OKOJLO единъ масуръ, отд1>JLЛ се отъ казана при ДO~Ia
на покойний Те.МЯJLЪ Арапъ А6ту.лраманъ, III уч. No.
706. 11) Чешмата" Х. Хапжмъ", въ УJLица Ду'НавIXU,
построена предп 40-45 години, око.ло единъ ыасуръ,
отд1>,лл се отъ lщ"ана на камений ижтъ при

новата

църква.

12) Басейна въ градската градина, построенъ

преди

ГОДИНИ,

6

око.ло

два

ыасура,

отдi>лл

се

отъ

13)

Че

казана на ка~Iенний пrt;.тъ при новата църква.

шмата въ Правuте.lствениЙдворъ, построена преди
години,

OKOJLO

еДIШЪ

ыасур'Ь.

отд1>.ilSI

се

тъй

50

сжщо

от'ь казана на ЕаыеННШI Пrt;.ТЪ пъ УJLица Вдадuсдаво.

14)

Чешмптi> въ

дини,

OKOJLO 4

Вазарыата, построени преди

ыасура, за

КОНТО се

казана при доыа на Л. Уру~rQISЪ.

15}

го

Санджкчи-чеrnме,

въ УJLица ДрагО_'4!аnо, построена пррдп

JLO
Ti>

60

отд1>.lЯ вода отъ

60

годинн, око

eдnнъ масуръ,

отдi>JLа се отъ казана при чеIIIllIИ

въ Вазарыата.

16)

еДИRЪ ыасур'Ь,

OTAi>JLH

се ОТ'Ь

130-140

години,

негова МОJlба I~ЪМЪ всичкитi>.му приятеля.

о БЛВ.:1}~НИJ1~
.м

Споредъ Еа"ванпеТо на Градский '1ешмеджин Ха

200

ставъ ПрИ Варненскиu О~ржженъ Сждъ, на Н-й гра
дский Участъ~ъ, на основание еТ. ст. 388, 389, 390,
391, 393 отъ Вреи. Сждеб. ПраВИJLа, 06JШявам'Ь; че на
осе~шадесаТIfЙ тев;ущий ~I1>ceцъ, при фурната на Ду
Ба Востандиновъ.срi>щу Градската. градина часа отъ
9 предъ об1>дъ ДО 5 м1>дъ обi>дъ В'Ь г. Варна ще про
даваиъ с.'li>дующитi> ,ll,ВИЖIIМИ юrущеетва, принад.л-В
жащи на Е~rинъ Реджебовъ отъ г. Варна, а т-В еж:
Ра"lIИ 6акаJLСЕИ стоки, подробности В'Ь описа.

Т:Взи иъrущества ще се ПРО,.!l.аджтъ "а обезпечение
иекътъ на Ризо Ив. Ризовъ, ПО заповi>дьта.-, N-o. 7533.
ОТЪ 26-п Юний т. г. на ВарнеНСlшirОкржженъ Са>АЪ,
състолщъ се отъ 2867 JLeBa 25 ст. и др. ра" ItОСКИ.

Наддаванието ще почне отъ оцi>нrщта, дадена при

описа; l{нтересующитi> се ъrогжтъ да виждатъ книжа
та по продажбата вс-Бкий присжствеП'Ь день и часъ,
въ

канцеJLариата

ма.

Г., Вllрна, ll-ий Септемврий 1890 г.

П.-СЖАебенъ приставъ: Г. Вахариевъ.

ОБНВoIlеНl1е
Изгубено ии е УЧИJLИЩНОТО свид:БтеJLСТВО подъ

N -о. 8. :Който го пр~дстави мен'}, и.ш на Андонъ Баба

джановъ В'Ь Варна, ще ПОJLУЧИ ПРИJLИЧНОТО си възна
граждение.

IЦyыeHЪ, 12 Септеивр. 1890.

години.

Георги Стояновъ И'отларDВЪ.

Тал вода се поддържа отъ Градско-О6щинсн:птi>
доходи.

Частни чеш~IИ ииа само ДBi>, именно въ домове

Ti>

на на, Н. Шоповъ и Мехмедъ Чаушъ, за които

НИКОИУ

нищо

не

ПJLаща.ли.

Ti>

1883;

Подписаний Г. 3ахариевъ; ПО~IOщ. СждебснъПри

OEOJLO

джи Махму да СЮJLеuмановъ, тан вода 6и.лз докарана
въ града н:Вщо преди

скит1> поыощници: г-да П. А. Поповъ, Сп. д. Спа.совъ
И Ахмедъ 3юырюевъ, а киета г-нъ Кр. Ив. ИИрСКИЙ
не бi>ше кандидатираиъ отъ никого, 'по изричната

казана при доыа на Л.

Уруыовъ.

ЖЕЛь3НИ И 01Ъ МfНИ1Ъ КРШАТИ

ЕАна отъ Аавно етаб~ирана Фабрика търси
еАИНЪ Аобр-h въвеАенъ Агентъ. ОФерти съ

препорж~и Аа се отправлтъ АО Albert

Rea St. SOIJth
3-2
Печатница

Хр.

"

"730,,
" 720 71
" 718 71
" 701 "
" 692 "
" 678 "
" 679 "
" 653 "
" 617 "
" 605 "
" 528 "
" 552 "

КОИТО сж се ЛВИJLИ на избора 991.0тъ ,ll,нешний
съставъ иа Общпнский съв1>тъ сж и"брцни само кмет

Аюбекъ-чеШJlIе въ УJLица Царь

Борuсо, построена н1>що преди

n

НИ1{ода ТрuфОНО8Ь
Ах.1{едо зю.мрюсво
Абду.lt.7lа Дервишов?'>
lJfaxMy,l1,'6 Крr,.ысюtЙ
Всичкитi> избираТC.il.Il на града Варна сж 4647,

I ОТЪ

на въ зида на БQJLницата. 8) ВаваВ:JLж·чеШ~Iе въ УJLИ
ца Кавалска, построена нi>що преди

960
"886

n

MttxauJt'6 Кодон!'

чешмата

" Ази"ие "• 6) Чешмата прп У'1И.lището
"Св. Методий", построена презъ 1888 Г., OKO.'lO единъ
масуръ, OTAi>JlJI се отъ ка"ана при дома па свещ.
Хр. Върбановъ. 6) Въ двора на Бо.лницата, построе
на преди 60 години, OKOJLO 4 иасуса, отдi>JLЛ се отъ
:казана' въ "ида на сжщата 60JlНица. 7) Мегданъ-че

MAi1t"oBo

МУ<''fflафа АБДУJ&рахмаnов'6

4) Построената сжщо презъ н.

(1890)

• С'Ь 970 r.il.Rca.
• ". 964 "

Васфu ефe1t,l1,U

единъ

масуръ, отдi>JLЛ се сжщо отъ ка"ана на чешмата при
i!,жа~1Илта "Ази"ие".

4.

- На 9-й ТОГО за въ 6жджщий съставъ на Вар
'Не'Нскnй ГраДIЖо-ОБЩШtСICUЙ С",бtт'О бидоха избрани

единъ масуръ, :колто се отдi>JLЛ охъ кз"ана при Та

Г. чешма съ

Стр.

ВаРIIенс~ий ОБЩИIIС~ИИ В-Бстни~ъ

Н. ВоU!Шковъ.

'
-

Варна.

Pllillips,

BIRMINGHAM, ENGLAND.

