Година

IV.

Варна, 10 Апрплпfi 1891 г.

Брой 11.

ВАРНЕНСКИЙ Dвщинакий Б1зСТНИКЪ
Излазя ТDИ ПEiТЯ въ Мtсща
обикновенно на

Ппсиа, стаТIIII,парu

рспчко що е за

вtСТНПIta се праща АО ГраАско-Общцнското

1, 1О и 20 Чие.щ.

Управление въ Варна.

Цtната на вtстнина за година е

4

n

За ·обявления се плаща по

пева.

15

стотинни

на рtдъ .

•ИЗВОДЪ ОТЪ рtшенията на Варнен. Градсно-Общинсни Съвtтъ.

касапскит'В дюгени, наеllIате..l.Ит1> на !Соито не еж П"f.а

1 февруарии 1891 г.

ТИ..l.и нае~ш (щ до дадения ИIlIЪ пuм-Бденъ срокъ, СЪГ"f.а
сно вакона ва пуб"fиqнит'в търгове.

48 Опр~д'Jыя се новъ участъкъ ва с-Бчение дърва
·ва

ТUП"fИПО отъ

градската гора.

Навначава се единъ отъ п-Бшит-Б градски гор

49.

ски l:'l'ражари ва конний

U"faT3Ta

съ

20 "feBa,

-

всичко

J~aTO му се уве"fичава ва

70 "feBa

на м-Бсецъ.

50. Опред-Б"fЯ се н:\ркъ на ПРОАававий въ граАа
Варна Х"f-Ббъ' първо качество ~5 ст. оката, второ ст. OI~aTa.

11 Февруарии
51. r"f.aCYBa се сумма ва давание "вакуска" на г. г.
граЖАUНИТ'В ~N 14 Февруарии, рОЖАений денъ на Н.
Ц. Височество, Господаря Т{нюза.
52. Постановява се да се наеме временно еАИНЪ гор
-ски стражаръ, АО като трае с-Бчението на дърва ва
,гор-Бние отъ граАската гора, съ 50 "feBa П"fата на м-Бсецъ.

53. Да се обявятъ нови търгове ва проданъ град
~кит-Б' l\1-Бста въ V уч, у кварта..l.Ъ 11, букви б и в

ОТЪ пО

31 О

кв.

Mt:!Tpa.

се една сумма отъ 140 ",ева ва по
правявие на градската барака, Аържана подъ наемъ отъ
Г. Rостадиновъ.
57. Да се ваП"f.ати ва м1>стото на Ха"lИ"f.Ъ Муста
ФОВЪ отъ iЗ9. 87 I~B. иетра, отqужено ва У"fпцlt - 100 ~lеВII.
58 Прошението на Ст. Же..l.1>всковава СРО!СЪ по

55. r"f.aCYBa

ВТII'Iеву

226 "'. п 70 ст.

по р'.Бшеаието па Варненскиll. Окржженъ Сждъ отъ зо·й
ОКТUl\lВРИИ 1890 г.
Прошението на Ер. Ив. Мирски ва да се ПОВВО"f.И

ра

.

23

се П"f.атятъ Д.

на ДlJв-Брите"f.Я 1IIY Х

Февруарии

5

A;t

1)6.

Bl)Aa

ва

чешмата

Стефанъ Х. Пеiiчовъ да прока

въ

Авора

на

кжщата

му,

се

оста

вя бе въ ПОС..l.-Бдствие.

25 ФевруариЙ.
68. AI'\Ba се ..lИШIЯ на синове А МаВРОК,)р,\ато ва
построявание ново ВАание върху m:-ВстатfI. имъ въ 1 уч.,
No. No. 40, 41, 492 и 493, спор-БАЪ "f.IIнията на воения:
тамъ СК.lадъ до пресичанието СЪ таи па у..l.ицата "Б1ы.а".

u

Постановива се Аа се 01'пустне ХIЫЯАО

69.

"f.eBa

ОТЪ

общинската I~acca ПОМОЩЬ на ApllleHCKaTa Черковна Об
щина ва ограЖАание двора на Черковата имъ, сы',f.fl.сноo
граАСКПЯ

П"fанъ.

Постановява се Аа се

70.

прати п.лапа ва ситуи

рание lII1>стата на ИВ. Груевъ, Хар' Анге"f.ОВЪ и Д.
Червеновр, въ V уч., кварта"fЪ lV, на утвърждение въ
Дире~ципта на Обще:;'l'веННIIт-Б сграАИ.
Уничтожава

71.
на

граАа

вдание

постановява

да се

аа

се

ново

търга ва направа въ
пьрвонача.1НО

уч.

V

УЧИ"f.ище

и

проюшеде новъ, по ПОПРИl'отвени

се

от

граАСКО м1>сто отъ 210 кв.

ново Аевиаъ и поемаи ус.ловпя, търгъ ва Сaiщата ·ц-Б"fЪ.
72- Нужнит-Б ПРИЮ\А.л-Бжности ва граАСЕата бо"f.НИ
ца да се доставятъ отъ общинското управ.ленне по

метра, по единъ И ПО..l.овина .1ева, се оставя бевъ по
С..l.1>Аствие.
59. Просбата на Янаки ТОМОВ'Ь ва да се привнае

доброво.лно СЪГ"fасие.

73. Да се П..l.ати ва М-ВСТОТО на Еатерина ДИМИТ
рова отъ 20.80 !св. :\IeTp9., щu се. ввема ва у..t.ица - 150

ва куповачъ на градското м1>сто въ IV' уч. отъ 326'86
!св. метра, се оставя бевъ ПОС"f-Бдствпе.
60. Прошението па Са..l.ИМЪ Мурадовъ, настойникъ
на CaAAY"f.a ДжамаИ..l.овит-Б нас.л1>АНИЦИ, ва прехвър
..шние 1II-Бстото на ПОС"f.1>днит1> върху П.· Св1>щаровъ,

"feB3.
74

ИСП"f.ащание отстжпеното

u

.преди око нча'l'е"f ното :му :ИСП"f.ащание на. общината, се
оставя бевъ ПОС"f.-БАствие.
61. О<':'I'авя се бевъ ПОС"l1>ДСТВIIе прошението на
.Ив. Еостадиновъ ва да МУ се отстжпи m-Бс'l'ОТО, АаАено
на С. Чобанова въ ва1l1')ша на нейното, ввето ва град-

ска потр-Вба.
62 Прошението

ПОВВО"fИ Аа си
вета,

.
на Д. А. Минасианъ ва да

нас-Вче

по ивборъ,

1I1Y

се

отъ градската гора сухи. дър

ср1>щу такса, ва парната му въ града

Варна машина, се оставя бевъ ·ПОС..l.1>дствие.

63. ВЪВ"f.t\га се на Общинското Управ..lение да про·
ивведе

търгъ

за

достанка

фуражъ

превъ

т.

г.

ва

градскиcl !Сонъе.

64. Постановява се да се повърне 8,\,,\О1'а на Я.

Табаковъ, внесенъ въ общинската :в:асса ва право уча

стие въ търга по наемание баракит1>

No. No.

74 и 75,

понеже ПОС"f.-ЪднитВ не му сж отдадени с..t.':Бдъ

във.ла

гание търга върху МУ, !Сато ПОД"f.1>жащи на събаря ние.

65.

Постановява

се да се отдаджтъ на новъ търгъ.

Да се достави еданъ таХИОJ\Iетръ ва градското

Техническо OTA1>"f.~uue, ва I~ОЯТО Ц-В"f.Ъ се г ..щсупа една
сумма отъ

75

1720 "f.eBa.

Дя. се ПОМО ..lll ПР!11Jl1те"f.СТВОТО д!\uо се

СЪГ"f.аСll

ла пе иска о'I'ъ Общината повече отъ nO"f.OBIIHaTa ст.оii·
ностъ на жребеца II бшса, ОТЪ упгарСfса порода, които е

lI о .лУЧII.ла превъ \88! г., тъй като БИIС!\ е рlр-В.лъ на

. CROpO по ПО"f.учванието му, а жребеца:не е ПОС"f.УЖИ"f.'Ь
на Ц·В"f.ъта,

76.

като сж е УI~ава"f.Ъ негоденъ аа ваводъ.

Отъ

l\Iaс.лата. ВНОСll:\Ш въ

града ва

сапунъ да се взема гра4СК:О пра.во

"октроа" по

на оката, съ 500/0 спадшшие.
78. Одобрява се търга ва ПРОАавание

М-ВСТО при Татаръ-Еапил

No. 7

отъ 135

се във.лага върху Ст. HeA-В"lКОВЪ,
.лавина

79.

квадр.

правянае

8

ст.

rp<iACKOTO

кв. 1IIeTpa и

по еАИНЪ "f.евъ и по

метръ.

ОАобрява се търга за ОТАавание на предприе

м:ачъ направата др-Бхи ва граАската стража и се във

..t.ara: направа'Fа на 36 шене.ла върху Енчо ЕСацовъ, по
24 ",ева и 80 ст. еАина mине"lЪj 36 !Сачу"f.КИ върху сж
щий, по 2 "f.eBa и 20 ст. едната, а направата на 36 Ка..1.
пака ВЪРХУ Тодоръ Герчовъ, по 3 "f.eBa п 25 ст. едпна.

Стр.

ВарпеНСlшйОБЩПНСХJIЙ

2.

Брой

Вiютнихъ

11.

;

Ir

А

rJ{ книжа отъ бnвтии 6прниItЪ Х. Дечо Васплевъ (ВИЖДЪ акта.
на ревизията отъ 2 Януарии 1891 година;)

т ъ.

u

Днесь, пьрвпй АПрII.'шii, ХП.'Iяда ОСЮICтотпнъ девет
десетъ II пьрва ГОДШlа, ДО.1iшодписаннпИ Еметсхи по
l\IОЩНИХЪ на BapHeHcI~oTO ГраДСlсо-ОБЩИllСХО~yправде
дие - Спасъ д. Спасовъ, заедно съ ч."'IеноветЪ на съ
въта: Петръ А. llоповъ И Мустафа Абдудра:k:мановъ,
въ присжтствието на бирниха Петръ I~. ШПШХОВЪ

ЗаббJl1Jжка

2.

Отъ поItазанит-В

актъ Иll1а внесени въ Ьарненский К.ilОНЪ на БЪJLгарс;,ата Народ
на БаНЕа на текуща JLихвенна сыIвткаa 61206 Асва 40 ст. ср-Вщу
расписка No. 112 отъ 20 Декем:вриlr 1890 година.

ЕlIIетский помощникъ: ·Сn. Д. Сnасовй
П. А.

дина

II
1)

ръдъ

.1ШЛ];РПХl\Ie:

ДОI~ументитъ отъ

дева

64,130
"ср-Вбро 1548
" разиънни 65,679

ст.

97

"
"

23

,.

"

20

"

счетоводството шt ГраДС1ШТЪ Общински

.лIlI~С, епор':hдъ I~ш.ТО ск. записаНII въ деПОЮlтнатакипга,

а. за повьрнатптъ превъ пстеl~шпil: месъцъ, пам:iрпхж

се ръдовни раСПИСЮI.

4). Прп ревизията се намърпхж още (122 л. 85

стот.). сто двадесетъ два лева ОССl\lдесеть петь стотин
ЕИ събрани по отдi."'Iна квитанцпонна Iшпга за патен

тово даждпе отъ разни предпрпеl\ШЧII на ОбщинCIШ на

за право

още не

еж внесени въ RазначеI1:ството и

осемь, събранп отъ пубдичнит1> жени,

II

отъ меДИЦIIIIСIШТЪ

внссенп на

IВIЪ

преГ.:1.1;дваНIlЯ

Il'

не

прпходъ.

Забii.7t1Jжка

1. Отъ ПОIi:азаната на.!l.llЧНОСТЬ въ наСТоящии
актъ готови napu при реВIlЗII.f:та сж наыi3рпхж саио 64,263 Аова
58 ст" а остатъка 1415. .!I.ОЩL 62 СТ. - въ актове, CIII-ВТКlI и дру-

За нtкой отъ вреднитt и полезни

Сnup1lНЩ

вzma

РllФЪ, llортвеllПЪ

II

(Map('a.~a,

АР. т.).

ДЬр:ЕаПIIС па спиртъ
го Bpc~le; съ ГОЛПН1I

.лaI":рШIa· кристи,

ра СП.'Ш}l, пс наШШJ1а.Нl ва вппо,
и твьрд-В възБУДIlте.лно
вреДШI,

З1lIЦОТО

1.laAepa,

Т'В се харесватъ па хо

оТ.лпчаватъ

се по бързото си

СIl.НЮ

ги

раздразняватъ.

Сладки вина (~Ia.,ага, иа.шазпя, I\l,};сr..:ате.ль, TocI,aHc!Co
сиракузко и др.).

държание на .сахаръ· 11
женпт-В;

. ВЪ

IlIaJLIЮ

'1'1;

се

повечето

Ко.lllчество,

Гfосл-В

i

се предuочптатъ
1;денпе,

ВШШ

се

кыIъъ

сж

ШаыпаНСI;ОТО
ва, нъ

8

отъ'

т1; СПОll1l\гатъ

оппвающето

присъеДl!нява

още

;'l-Бт.шво з'амалванпе на ВЪГ.lената К[Iсе.lпна.

щит1; вина

a.le·

и() богатото си съ

'1'1;. сж богаТII 9Ъ въ~лена киселпна, съдьр

жаща се у т1>хъ въ рас'гворъ;
СIшрта въ. Т1>Зl!

О:МIlчаватъ

затова

за сипланпето на храната.
Шумливи вина.

тене

Д1ПIСТВИl'; за хора съ с.lабъ стоыахъ, т-В

I\ПIОГО

вр1;ДIШ за

СIIIlманпето,

а

ио

д1>иствие на

бързото

и по

Много отъ тУ~IТЯ

особенно

с.шдкит-В.

наи доброто отъ ВСl1ч,щт-h дРУГП тум:.щвu

ВП

то пеllIоже да СС пар1>че ПО.lезно вино.

II

Горчиви вина (БУРГУНДСI;О

-Тепе"; Тукъ чрезъ грънчени ЮОН

чрезъ куршумена ц':hвь се отд-Б.АЯ вода и за чешмата,

построена въ У.il.ица

"Македонска",

барака, ПрИ "И.il.Джзъ-Табия";
даренит':h ?!I-hста

"И.il.дm.зъ- Табия"

и се

В.il.ива въ RаЗана,

отъ

,

подъ

които

казанъ

l\IИ.il.адиновска, въ

KBapT3.i1.a

II бордt>, ерШIтаж ,h"ианти n др. т.).

тая при У'IИ,лището "Ов.

Еири.АЪ",

У.il.ица

3)

3а

"Ыи.iади.

Еозани иыа

а именно: дванадесятъ въ .il.озята

15,

;.

единъ въ м-Бстноuтьта "ИС.il.ямъ-Тепе", единъ до "И.iI.
дm.зъ-Табил" И единъ при чеШJllата,<tо УЧИvlИщето "Св
Еири,лъ".

Водата е разиред-Б.il.епа днесь

но:

на

4 чешми, а имен

1) чешмата въ У.il.ица "Македонска", подъ бариерII др.) '1'.1;

I~ОИТО

сж богати съ спиртъ,

даватъ боя на виното. ТоБ сж л-Вгки за Сl\lплание~

епомагатъ за испотJiванпето,

Безвкусни вина.

'1'1> се

тъй l~aTo \:ъдьржатъ

спиртъ, ароматни

ср1;дство

КОl1ТО

съдьржатъ

Tt,

j,шого

танинъ

и боя.

и са

мабо п често

особенно он1>зп

Почти

отъ т:Бхъ,.

въ всичкит-В

сж най-простит1; и до..ши вина.

Избора на виното,

KOl'TO е наЙ-ПОJLезно за здравието, е едно

отъ наи-важнпт1; задачи за живота на вс1>кого. СПО.lучливпя пзборъ.
иоже ла ПРОДЪЛЖИ полезното съще~тнуваНlIе на много години, а не
спо.lУЧ.лпвпя- да го съкратп и, което е още по Аото,' да го помрачи и

отрови. Едно отъ д1>йствилта на спиртнит-Впптиета е това, че
ра.lизиратъ
хора,

за

п.ш възбуждатъ периФерическит-В

:които

С.l1;дующия

т-Взи

опитъ:

ДУIl1И

когато

'сж

верви.

недостжпни,

чов-Вкъ,

който

T"k па

За он1>зи

доста тъче нъ

твьрд-В

Аег:ко

е

се

възбужда, или ПЪЕЪ О тпьрд:В, СJLабъ пие нино Л.!I.И друга н-Вкол
спиртна течность n за6вл Бжп,че кожата му става б.'lБдна и по
нея I~aKTo и по устнит1>

си ус-Вща сухость,

llризнакъ, че даденото спиртно

питие е не

то това е вi;рен'Ь
само не ПОJLезно,

ао

п вредно за здравието. ПОJLезни сж т1>зи питиета, които расти

ряватъ съсждпт-В .на кожата, като я правлтъ да се черви и да

е тъзп, че т1; възбуждатъ два п трп раЗ.ilIIЧНП

буждение. Почти

ВI;ycoBe.

ПО.l-ВЗПП за здрависто

питnета, КОl1ТО сж вредни на н"kкои JLица,

1\1ОГЖТЪ да се нарзщжтъ

вещества

д1>йствуватъ

пжти т:Б еж Т-ВЖЮI за СМИ.ilанието,
странп

ПОJLезни.

отличаватъ съ отрицатеJLНИ свойства,

маАКО

харъ; като възбудите.шо

което ги прави особенно

раз.ншата

11

до

се Аава ВОАЗ за

новска; остаНЖ.Аата водаотъ тая ПОС.il.-hднята чеlпма
се В.il.ива въ ВОДОJIРОВОДНИЯ кана"lЪ на водата отъ "Но
вит-h Еварта.il.И и .i1.arepa."

се покрива еъ потъ, I~oeTo обикновенно

добрп ПРIlяте.lII на СТОl\fаха п нервпт1;.

край по

llостроенъ

ХХХХ по п,лана И

Т-В ШIaТЪ lIIа.ШО ~щого ГОрЧIIВЪ вкусъ П YKP-ВИJLяюще дt;иствие;

. ШIЪ
'1'1> сж

бариерната

водата върви

С.il.-hдующит-h чешми: 1) 3а чешмата въ Jvшца "Раков
еха", подЪ "И.il.ДЛ>.зъ-Табил"; 2) 3а 'iешмата въ У.il.ица

ства,

се разд-h.лятъ на с.лi;дующи

т·}; се подо6ряватъ.

"Франга" и "I{obah--

ЦИ се дава eд~a частъ вода КЪМЪ водата "Теке-Еа
раачъ (Rазармеска)." По AO.il.Y до подаренит':h м'Вста

Ароматически вина (рейнвейнп

'1"1; сс ОТ.Ш'!аватъ ПО·1\1II0ГQТО С1l съ
2:' %)., II lIiогшгъ да се дьржатъ ДЪА

(15 -

кИ,ло

нъ още по богати съ аромаТИЧf\С:КИ и б1>дни отъ болдпсвающи веще

(ПI'Оi\ЪJlжеllllе).

випа МQГЖ.тъ да

ПО,/10вина

.il.жхъ", иЗ.il.азя на ПО"lяната КЪМЪ града и минава презъ.

M':hcTHocThTa "ИС.il.ЯМЪ

питиета

(По П. Шонmегацца)
Раз.лИЧНIIт-h
то}; l,атеГОРllЩ

отъ

два И

Водата. тече презъ ,лозята

Управдеппя.
3). ОставеПIIтi ВЪ депозитъ п на храпение СУl\Il\Ш
9149 дсва 57 ст. (дсветь ХIIДЯДИ сто 1Сiетпредсеятъ де
ветт. лсна п пстдеестъ стотшшп) п вiщп еж оказахж на

сто

растояние

на

масура.

Il партпднитi l~нпгп по наставдеНПЯТ:1,УRазаНII въ пра

(108) ."'IeBa

OKO.il.u
rptlAa.

"Франга",

ЕО.il.ичеството на водата ,л':h'I':h бива 17, а вим'В 25

докумеНТII, наl\Iiрихж се че С;,;' заПJIсаНII въ кассовата

.лозп, I~ОПТО

ноетьта
метра

2). Су:м::\штi по квитаНЦlIоната lшпга п расходнптъ
ВИ~'lШIЕ[t за

Тъзи вода извира въ ВарнеНСIШТ':h ,лозя при l\1':hcт

се на.ЛIчностьта върна,

Въ здато'

Водата "фра1tга."

VI.

ПОСТliiП.'lенията показаип въ

:хвитанцпонната lшига, охаза

aTlll;o,

Описание на чешменскит!. ВОДИ въ гр. Варна.

Че Бато се спаднахк. IIзрасходванптъ СУЬ1l\ПI ,спо

споръдъ Ба~то е показана въ Басовата книга, а llмеlШО:

с'"

Бирникъ: П. В. ШЩlllCовй.

го

1891

Поnоm;

Членове на съвъта 1 Муст. А6дулрах.tla1tоm;

ПРОJlзведох:ме срочна решшия ВЬРХУ операцпитъ, извьр

шени отъ посдъдний отъ 1-и до 31-й Мартъ

пъкъ пари въ настоящиИ'.

докарва

приятно

вс1;кога може да се заб-В.'l-ВЖП, че

JLица съ друго т-Вvlос ..lожение,

бпватъ

т. е. кОИТО Ш1аТЪ

въз

он-Взи

по.лезни ва

развита

мус-

Брой

11.

Стр.

Варненсюгu ОБЩПНСЮlii Вiстнпь,'Ъ

8.

ната барака, OKO"lO 3 масура, отдоВ"lЯ се отъ Г"lаВНIIЯ
хана"lЪ при подаренит-В мiстазздъ "И.1дтзъ·Табпя"

ния:

чрсз.ъ куршумена цоВвъ; 2) чешмата въ У"lица "Раков
ска «, OKO"l\) 2 масура, отдоВ"lЯ се отъ казана дО "И.l:
Дтзъ-Табия"; 3) чешмата въ У"lица ."МП"l3ДПНОВСI~а"!
въ KBapTa"la ХХХХ по П"lана, OKO"lO два масура, от

ровки, удостов':hряющи, че Д.1ъжностнит-В "l~ца доВи
ствите.1НО сж ИДЩ~"lII ВЪ се.шта пмъ по С"lужебни Д1ыа,
КОIIТО удостов-ВреНIiЯ се ПРИ"lагатъ П}НI см1>ткиТ-В за
ПЖТНIl и дневни пари на I~ОЩЩДИРОВ3оНИТ-В .1ица, тр-Вбва

дiыя:

се

СтЩО ОТЪ

казана до "И"lдтзъ.Табия:"

чешмата при УЧИ"lището "Ов. Еири"lы ,

П 4)
ма

OKO"lO 6

сура, отдiыя. се тоже ОТЪ казана до "И.1дтзъ- Табпя«.
Тая под!!. общината е AOKapa"la 'въ града презъ
година.

1887

По приспособ.1евиетона новия законъ за гербовия:
сборъ, МивистеРСТВQТО ва Финансит-Б въ отговоръ на
ПО(;ТЖПЗ"lитоВ у него запитвания съ окржжно отъ

Мартъ т. г. подъ

14

дапа С"l-Вдующпт-В разяс

No. 9721,

неНIIЯ:

1) Гербовит-В lI1арки, Зf\"l-Бпени върху трi>бовзте"l
нит,.в воВДО1l10СТИ, КОИТО се представ"lЯВ~ТЪ въ ковчеж
ничествата, IШ'l'О опраВАf\те"lНИ ДОКУll1енти Ср'БЩУ ис
теГ"lени СУll1l11И въ авапсъ, троВба Аа се унпчтожа
ватъ отъ

ковчежничеt'тва'l'Н, възъ основаЕ:ие

буква в·

2) ПЪ"lНОll10ЩНИТ-В върху ИЗВ'Бстията, издадени за
съдържанието
на С"lужащит-В при БU"lницит-Б и за
разни авансови СУl\IJ\1И по СЪАьржаниетона
бо.lнптi>
не C"loВABa да се
и

на Ч"l,

16

издавани отъ

и веДВИЖИl\lИ

тр-Вбва да се

пове:If.е

по

2

възъ

обгербuватъ съ

рода

си

съвпадатъ

ДОКУll1ентит-В,

ковчежничествата

50
въ

основаНIIе

ст.

ч"l.

герб. марка,

категорията

Юl

10.

които се предстаВ.1яватъ сега въ

отъ' равнит-В правите"lСТВ.

ния за опраВАание

на отпустнжтит-В

учреЖАе

Иll1Ъ презъ

1890

г. равви авансови СУМJ\IИ, а '{·ъП сжщо и ДОll:Уll1ентит-В,
хоито сж ПрИ,Аагатъ къмъ П,Аатежвит-В заПОВ-ВАИ, П.Ш
щани отъ

па

Д"lЪЖНОСТНII

ковчежничествата презъ текущата

нъ за СМ'Б'l'ка на мин.

ГОАпна,

Г., тр-Вбва да бтАтТЪ об

1890

гербовани по закона за гербовия сборъ отъ 1885 Г.,
ако Т'В носятъ дата преАИ В"lиванието въ си.~а 'на по

система,

и,i\и

ПЪВ:Ъ

ндрави

II

СИJlНII

Едно отъ наИ,гоJ1.-ВМИТ-В преимущества
гд-Вто прави

чов-Вка

УМ'Бренно

дихатеJ1.НИ

органи.

на доброто ВIШО

весслъ,

а то е твърд-В

на здравието и че то д-Впствуца въ. едно и сжщо

е това
ПОJlСЗНО

Bpel\re YKPt.-

ШlтеJlНО и съживитеJ1.НО. Виното е hari-здраВIIЛ и в1:;ренъ другаръ
при

lIIycKyJlHaTa

работа

и при

въображенисто

па

поета.

Нъ

трt.бва да се изб-Вгватъ ВСIIЧЮIТт, вина, IЮИТО П]Jll'ншлватъ гла

воБО,i\ие ИJlИ умаJlявание на в:рю.ата, ШШВIIТО сж пове'IСТО б-t;;шт1:;
вина.

AI.O

ТЪЗlI вина се

употр-Вблватъ

породлтъ треперлние на ЧJlеновет-В и
виното

се съдържа

~ранитеJ1.НО

1I

грозденъ

сахаръ,

сжщевременно

Отъ каваното

слъдва,

Мl;ра,

дев:стринъ
спомага

на веществото
че избора

вино изисква голъмо внимание.
40-годишната

бе,,:ь

параJ1.IIЧЪ.

косвено

като .задържаранм1:шлванието
оргаЮI.

на

lIIОГ.У,ТЪ да

Тъй

кю'о

и СОJlИ,

разни команди

пунктъ

16

на ч"l.

24.

6) Прошения:та

&30 ДО"lнпТ-В чинове,
подавани по
С.1ужба до нача.IСТВОТО имъ, се освобождаватъ отъ
герб. сборъ. Думата "ноеНllИТ-В", пъ пунктъ 12 на ч"l.
10, троВбва да се равбира само ОФIщерит-Б, а не и A0"l-

нитоВ чинове.

7) Отоиностъта на I~витанцuптВ, I1ВАавани отъ ба
риерпит-В управ"lСНИЯ: (октроата) тр'вбuа да се смоВта
върху суммзта на Аанък3о, а пе вьрху CTOUHOCl'bT3. на
стоката; гербовитi> марки тр-Вбва Аа се Зl1.1'Впнатъ на
КОЧf\В\lТ-В па I\:ВIIтаНЦIIllТ'В, а въ общата сушш на из
Аадепат? КВ\lтапцпя да се пише: вВ6ТО гербов?> сбор?> 30 СТ.

8)

Удuстов-ВреПШI'l"3.,

Върховната Оl\гnтна

I~aKTO

IIa"laTa,

JI

постаНUU"lеПlIята на

издавани па ОСПОJ3ание ч"l.

ч"l. 22 И 23 ОТЪ ЗaI~она ва

гарапциит'!; па

чиновни

първит'.!> съ по

50

ст. гербова !I,lpKa, но <1.1.

РИТ'В съ едиn?> "lевъ гербова lIIapl~a,.lIO Ч..t. 9 П. l-П.
9) 3аЛВ"lеппята, под~ваlIИ ОТЪ "lIlI~a, че lIапуст
НЖ"lИ запятиата СИ, тр-Вбва, въвъ ОСll()лаппе lIУШ~ТЪ 7
па ч"l. 24 да се освuбождаватъ отъ L'србtJВЪ сбt,ръ.
Внссено държавни берии отъ градъ Варн:) въ Варнен
сн:ото ОI.рЖЖНО Ковчежничество IIрсзъ Мартъ lВ!) I г.

Наименование на даЖДИRта r~~ J ~ I~ ~ ~ J l !
~

зрва

11 оземеденъ

Н8дОГЪ

В'l:\;СТО

П оsе,.е.lенъ
Е,ыяК'ь

HaJlOroь отъ JlОSЯ

Иl\жаръ
П&тна ПОВllНПОСТЬ
Патентъ
Серчи'IЪ
Г.10ба отъ е'1JIЯltЪ
ГJlоба отъ патентъ
Г.l0ба отъ IIl\жаръ

СIlIП,i\аlшето,

въ

раНJ1.ИЧШIт-Б
и

Ви'Н.оmо

ндраво

като ср-Вдство на продъ.l

. mр'fJбва

да се nие в?;

.1ева

~

jCT.

.1('&3.

.1('83 lет.

ICT.

w

I

56 16()
82
108804
17зз180
674!J3 358268
Iзз l !J2 - 24308
136 12 46180
~71~ 3646!) 121640 242883
24
24
55 568,2о 50 638 30,75 30175
....,..н,..с-ич-К-о-I·. ...,.3-~1""'1IИI-2-7-3-~ -2-()-3-"/ ->)-f>-~-5'jU1
,,6:tю

6861!J2
117:J'!J5
109116
313180

;899

551- - - - - 1i&i w

наЙ-доJ1.НО вино. Бирата

заСJlужва

повече

ВНШ1ание.

Добрата

бпра 1Il0же бенъ съмн1:шпе да се нарi>че, като елпо отъ Н:lЙ
ндраЩ1Т-В сппртни Ш1тпета; укрi>ПlIте.шото и горчиво вещество,
храНlIтеJ1.ПИТЪ
части
и легкото й СМИ..1aIше
даватъ ИСТИЦО
течна храна,
1.0ЛТО па ъшозпна може да
Едно отъ наii,ва~ШIIТ'h ПРСIНlущсства на

С.1УЖИ
бирата,

ц+'ръ.
КОСТО С НС

1.1.11'0

достатъчно още ОЦ'!ЩСНО и изучено С това, 'lе то, :шо може
'r:ша да сс Р'hче, обвива спирта и 1'0 държи въ сма.ина ФОРllIа,
тъй щото Т,) нс

раЗЗ0рнва

с.1УЗГОВ.1та

IИЖJща,

I,OHTO

ПОI.риоа

\ стомаха.

Ето iiащо бира iJОГ..v,тъ да ПlfJlТЪ и паЙ-С,i\аБIlТ']; хора
и Т'В:Ю.О БОJ1.1II1Тf;, Тл може да СС ПРСПОРЖЧll на слабllТЪ и мър

бо.l7;стп. Тъй като бпрата СЪАържа ШIOГО всщества, I.ОИТО обра
зуватъ lIIaCJ1.0, то това нп облсплва, нащо бирата употрt.Gена въ

на

доброто

l,есятъъ."Ъ

~

СТ

шави хора и въобщс на тин, [,ОП'rо страдатъ отъ бl~зброi1нп нерВН1I

баJlсамъ не може да д-Вйствува по-съживитеJlНО II YKp-ВПИТeJI.но,
отъ мбр,ото и ':!ИСТО вино. При употр-Вблванпето на вино Haii:добрt. е да се придържа чеJ1.0В-ВКЪ кыIъъ t'JI-ВДУЮЩIIТ-В праюыа:
Д'1щата. 'Ншщк?; 'Не mр'tiбва да пият?; ви'Н.о, а 1oн.muum'ti са.1tO
твЪРД7} .малко. ПО добро е да се пие .1ta.7ЩО, 'Н.?; добро ви'Н.о, от?;
много и лошо,

26,

а вто

въ

3а онъзи, КОИТ!> Ст ириминаJ1.11

си вънрастъ, то СJlУЖИ

10,

ТО то е

жение' на живота пмъ'; въ нр-В.ш II старческа ВЪilрастъ никакъвъ

колкото

по

да се освобождаватъ отъ гербовъ сборъ, въвъ основание

вия: еаконъ за гербовия: сборъ.

I.yJlHa

.lИч3о

Общин. Управ

правособственность

и l\Ю 'ПI,

Iшижата изброени въ ч,А.

4)

възъ основание п. п.

съ КОИТО се удостовi'рява

на ДВИЖИlI1И

26,

обгербоватъ,

24.

СВИА-Бте"lствата,

8)
"lения,

IIздаватъ

цат'в троВбва да се обгербоватъ, възъ основание Ч.1.

33.

на ч"l.

5) удостовiренпЯ1 а, IЮIIТО ОбщинCI~ИТ-В У UpaB"le-

epc.Jte 'На

ГОJ1.1шо КО.Нlчество

ни прави Т.1ЪСТII

II НЪ,i\НИ. ПО възбудитсJ1.~

ното си А'Бйствие на нервитъ бирата НС може да се сравни съ
ваното и съ другит-В спиртни питиета. Като ПрUТ''\>ГJlШIЪ всич
Ю1Тт, ПОJ1.езни и вредни дi>iiствпл на бпрата, нпй ,,\охожда~Iе до
заК.lючение,

че неи, ~щкаръ и да не въвбужда така СИ.НЮ, както

ВIшото, не iIоже Аа се от[.аже отъ инв1;стна СКРОllIна

11

ПОJ1.езна ролъ.

Колкото се отнася до J1.ш.ъорптВ и ВСИЧЮГI:-В микстури,
които се приготвлтъ отъ аптекарит-В, то тр-Вбва да се пс
КJlЮЧИ употръблванието ШIЪ отъ вс-Вки ндравъ че.lОВ-ВКЪ. Такива
питиета lIЮГЖТЪ да се доиущатъ с:шо като ц-Врове по предписа
нието на .1Ъкаръ и то въ твьрдъ ыalкиl КОJ1.ичества; тt.хъ мо·
жеllIЪ да паЗИllIЪ

calllo

като ОрЖДIIЛ въ борбата за

животъ,

нъ

i>дсuuе 1t nослv 'f;дснuе., Твьрдv до6'ор?; е 'Н.авика, да се пие eo,!lU в?;

никакъ не могжтъ да бжджтъ допустнати на всъкиднсвно упо

бmде чисто,' гор'tUвuчко t, лсгко. Старото 61т0 nОД.1t.'lадява ста

повече хора, отъ кодкото войнит-В u уничтожава'гЬ УllIственнит1:>
способности повече, отъ КО.шото 13СIlЧIШТ-В преДраЗСЖАЪЦИ и пороци, взети наеАНО.
(CJltI\Ba).

началото, .а вино 1tpU свършека 'Нд Оббда. Доброто ви'Н.о трtбва да

purn'fJ хора. Отъ АРУГIIТ-В ПI1тиета, които hallI-Вняватъ вИНОТО ще
споменеll1Ъ СИАРОТО (лБЪJ1.чево випо), което може да се JН-ВРИ като

тр-Вблвание.

Не тръбва да се набравл, че т-Взи питиета

гублтъ

Стр.

Брои

Варненский Общинский Б-J>стпиlСЪ

4.

Движението на пжтницит-В въ гр. Варна и пристанището му презъ 1889
ПрИШlНж.ли и
приеТОJJ.ли въ
града

ПЖТНIIЦII

П

1 1890

i'

11.

год.

ПрестигнЖдИ въ

Распред-В.лениетоИ!IIЪ по подданство
ж т у В а н 1I Я
пристанището и отI----,---"""I""--:---;---;-...-l--;-...-I-i;-j---J-------;~-----I ПЖТУВаАИ
llРИlJТИГ-

3iМИII8i.ли

нжли

1889

1890 Г.

69 177

П59 497S 12137 10182 12192491608477331352 927 621 511109101G51047412786 271

66 457

о Е
-

с.118 111

6 6 10 1 6506 8889 7041 7581 271

8283 6054144 tH 124S2 1352 238 134 63 57 35

Г.

Гридс[щТ-В

oJl1> р;ар и ,

ще прег~1>,J,ватъ

бо~ни въ

вото UТД-ВJlение

прн

до

s3:

:в

JI

13торn распор-Вждапие,

пом'вщението

на санитар

Варненското Град<:кu-Общинско

у прав~еuuе, превъ пресжтствеППIIТ'В дпи, отъ 9 до
часа преди п.ладн-в.

11

.

Е :в::

s:c

:J2I:

7) .ливада 118 частъ отъ 2 уврата, въ m-БСТlIостьта "Rжнджра
JlЖКЪ", <Jцiз!Iена ва 5 .l.eBa; 8) ..\озе 11з часть, от'} двiз .л-Бхи,
оцоБнена за 11) .l.eBa; 9) .лозе 118 часть, отъ 3 .л-БХII, оц-Бнена за
15 .лева; 10) .лозе 11з часть О'rъ 4 . .л-Бхп, оц'внена за 15 .лева,
всички въ зем.лището на с. Петре
Гр. Варна, 26й Мартъ 1891 год.

п. Ожд. Приставъ: В. Бадuе80

ГРАдеЖА Аre~rIПЕРI~А

No. 656. ПОДШlсанний

Морuл НU1Солова

.l.ПЙ Т. Г.

СUЬрШИ.l<1 въ С' Петербургъ учи.лищетn ва ".А.-В-I

Еа реЕИ Помощ!,шци и Фе.лдшерици" и удОстоена съ зва

ние "ЛiлcаРС1Са ПО.JItощnuца," им-:hюm;а предвид:шото въ
ч.л. 151 отъ санпти.рния З<1КIIНЪ разр-Вшение да прав:
тикува акушерс'ГВОТО .въ Бъ~гари.я:,

което е и праrсти

EYBa~a пече OKO~O ДH']~ ГОДИНИ при "А.lексаНДРОВСЕ<1та
БО.1ница" въ СТ.' София, пред,.il.ага СGОИТ-В услуги за
бабувание и В!1rщенирание. ВЪ качеството си па Вар

по

иска

на

обявявамъ, чена 24·Й пдущuй Апри
Rириякъ Ивановъ отъ е. J:\,.лИ3Iентово

I!ротинъ Rириякъ Иариновъ отъ е8iЩОТО С.'.ЛО,. въ канце.лярията
си въ гр. Варна ще извьрша пуб.личната продапъ падъ с.лiздую

щит-В отвiзТНИЕСови недвижими ииущества: 1) вива отъ 5 уврата
въ м-Бстноетъта "ВарненсЕСИЙ пжть", оцlшена за 40 ~ева; 2) нива
отъ 10 уврата, въ м-Бстностьтd, "Ювевъ: Тар.ла", ОЦЕнена за
90 .l.CBa; и 3) нива отъ 8 уврата, въ мiзстН:остьта "Ба.лчиксЕСИЙ
пжть", ОЦЕнена за 70 .лева, всички въ землището на с. R..\и
ментово.

Гр. Варна, ~6 Мартъ

91

П. Сжд

пенсеа градска Rrсушерка намира се вс1нси присжствепъ
."ень, чй.са отъ 9 до 11 предп П_Нlди-В, въ п,.~гkщението

No. 657.

г.

llриставъ: В. Ба.л;uее~

Подписанний облвлвамъ, че

на

24

идущпй Аари

-tпй т г. ПО иска на Иванъ БОЙ'l(Щ'Ь ОТЪ гр. Варн<А., иротпвъ
на СанитарН"'ГI' О ГДU.1еuие при ОбщтПlСКОТО У праВ.il.ение.
ЕнарТИрi!та
е въ l':жщата на Хара.il.амби Еуцарсшъ, . Коста Яневъ от ь с. Rестиричъ в'" канцелярията си въ гр.
Варна ще продавамъ с.л-Бдующит-Б неДВИЖII3Ш Юlущества: 1) лозе
въ II уч- No. 1013, у.1ица "ОАессусъ", АО аптесат:t ва
отъ 11/2 уврата, въ м-Бстностьта "Узунъ-АJlаиъ", оц-Бнено за 60
г. П. АUОСТ(I.llИАИ. ПUll10ЩЬ пп б-ВАНИ'lЪ ОЕц,ава безп.латно. .лева; 2) нива 6 уврата, въ мiJС'гностьта "Еара ПОJlУ", оц-Бнепа за

u

.лева; 3) пива 4 уврата, въ м-Бетностьта " В.лахларъ" , оц-В,
нена за 80 .лева, всички въ зем.лището на село Rестиричъ.
Гр. Варна, 26 Мартъ 1891 г.

80
Търгове въ Варненското Градско-Общинско

1)

Управление.,

На 12-иii текущиii м-Всецъ Апри.1.ИЙ, съ переторжв:а

с.л-Вдующиii день, часа пu

3

на

П. Сждебенъ Приставъ В. Еа.л;uев~.

с.л-Вдъ п.ладн-В, ще ее произведе търгъ,

съ тайна конкуренция, за отдаванпе на предприемачъ направата

па едно ново едноетажно здание за Бъ.1.гареко

въ Варна, у

2)

народио учи.лище

уч. въ Itварта.лъ ХХХХ.

V

На 15-ий сжщшJ: и-Всецъ, съ переторжв:а на с.л-БдующиЙ

день, чаеа по

3

с.лi>дъ п.лади-Б, ще се

отдаде на

пр.едприе3IaЧЪ

уравняванието обкопа Itрай града при Иiджзъ-Табuя, у.л. Нишса:а.

3) На 15-П С8iЩИЙ м-Бсецъ, съ переторжка на C.l.-БдующиП
день, часа. по

отъ

153

,новъ въ

3

с.лiJдъ п.ладнiJ, ще .;;е продава градското М:};СТО

квадратни метра, .лiJжаще до

IY

участъкъ

No. 658.

23

MiJCTOTO

на Васплъ Ива

.линия.

Подписанний 06явявамъ, че на 2-й идущиii Май

т. г. по иска на Н. д. ГайтаНАжиевъ отъ' гр. Варна,

противъ

ПО"1.ихронъ ФИАактовъ, тоже отъ Варна, у канце.лярията еп въ

гр. Варна ще извърша
отв-Втникови
уврата, съ

пуб.личната

неАВИЖИМИ имоти:
п.л-Ввпикъ,

Jt

1)

1/з часть отъ ясакъ, отъ

харманъ въ с. Петре, оц-Нпена за

5
40

'Часть Отъ 5 уврата, въ м'iютпостьта "ЧаИР·1.аръ Бою", оц-Бпена
10 Jle'Ja; 5)
If8
8

нива

часть отъ

уврата ВЪ м-Встпоетьта

"ТaIIIJI.ж-Rаiiракъ", оц-Впена 'за 10, .лева; 6) нива Ч 8 частъ
·отъ 1О уврата въ ~I-Ветпоетьта "Пе.лин.ликъ" , оцiшена за 40 .л.;
Ре,.aRТОръ-Отговорникъ:

Петр А. Попов'О.

ФИ,)lипъ Си~i:еоновъ отъ' гр. Варна въ юшце.лЯРИЯТI1 еивъ гр.
Варна щ~ извьрша пуб.личната продааъ надъ eA-ВДУЮЩИТ-В отв-Вт
никови недвижими ииущества:
рата, \~ъ п.л-Ввникъ и хар31анъ

2) нива Ils
оц-Бнена, за

1) 118
въ

ч~стъ отъ яеюtъ отъ 5 ув
с Петре, оц-Бнена за 40 .л.;

часть отъ 5 уврата, въ МБСТНОстъта "Дере-Бою\
10 .l..; 3) нива 11з часть отъ 5 уврата, въ м'lютно.
стъта "Боазъ·Баши", оц-Бнена за 10 .лева; 4) нива 'fJ часть отъ
8 уврата, въ MiJcTHocThTa "ТаШJlж-КаiiраRЪ". оцiшена за 10 ~.;
6) нива 11. чаеть отъ 10 уврата въ 3I-БСТlIостьта "П'МИН"lИКЪ"
оц-Бнена за 4И ~eBa; 7) .ливада I/ S часть, отъ два уврата, B~
иiJстностьта ~КЖНД8iра.л8iЕСЪ", оц-Бнена ва 5 ,)IeBa; 8) ,)Iозе 118
часть, отъ 3 ~-Вхи, оц-Бнен& за 10 ,)IeBa: 9) .лове 11, частъ отъ
3 .лiзхи, оц-Бнена зз 15 .лева. ВСИЧЕСIl. въ землu:щето на с. П;тре.
Гр. Варна, 26-й Иартъ. 189\ 1'.

П. Сждеб. Приставъ В, Еадиево.

ПРОАанъ надъ с.л-Бдующит-В

.l.eBa; 2) нива 1/з чаетъ отъ 5 уврата, въ мi;етностьта "Дере
Бою~, оц'Йпена за 1О .лева; 3) нива I/ S чаеть отъ 5 уврата, ВЪ
мiютностъта "Боазъ Баши", оцiзнепа за 10 .лева; 4) пива Ч,

за

Подписаинпц 06явявамъ, че на 2 ИДУЩПП :Май
по пска на Н.' д. Гайтанджиевъ отъ гр. Варна противъ

No. 659.
~'. г.

-- Пол:учих:ьза Великъ-денъ разни брашна отъ Одес
са, Евасъ за па.схи, :rcолбаси и други.

И. Raр.л;оветсuU
:ВЪРБА'rJ

..Ъ г. ПАПАНЧЕВЪ
Иввiютява приятелит-В си, че на 14 того,имевниЦ:

му день, не ще да приема пос-ВщеIIИЯ.

Иадава: Вариен. ГplЦ. Общ, УпраВА ение.

ПечаТНИЦата ва Хр. Н. ВОЙJJИКОВЪ.

-

Вараа.

