Година

IV.

Варна, 20 Апрплпti 1891 г.

Брои 12.

ВАРПЕПСКИЙ ОЕЩИПСКИЙ В1зСТПИКЪ
Излазц ТlJИ ПiYiТЯ въ Мtсвца
обикновенно lШ

Ппс~rа, етаТIIП,паptf и !'СичКо що -е ·за
В'встни&а се праща до Градс&о-ОБЩ1шеh."ОТО

1, 1О и 20 числа.

управ.1СIlПе ВЪ Варна.

Цtната на вtстника за година е

4

За обявления се плаща по

лева.

ИЗ80ДЪ отъ рtшеНИRта на Варнеи Градско-Общински Gъвtтъ.

1 Мартъ 1891 г.

80. У пъ.лномощава се г. E!lleTa да представ.лява Об
щина

самъ

и.ли

чрезъ

15

стотинки

на рtдъ.

упъ.леомощено

отъ. него

.лице

предъ РjссеllСКПЙ Аппе~lатrшенъ СifiДЪ пп граждан
СЕ:ОТО д-В.ло No. 97-90 г. на ВарнеНСЕ:ата ГраДСЕ:а Общи
на съ Димитръ Втичевъ ва 3563 .л.
81. Постановява се отварянието отново ваЕ:рит;\та
при съставяниеТt; на теI:УЩИЙ оБЩИНСЕШ бюдже'гъ (l.лъж

ностъ "Градски Икономъ",съ 100 .лева· м-Всечна lI..·шта.
82. Одобрява се отведеното отъ Е:метството м1зсто ва

ЕвреЙСЕ:И гробища, .леЖ<lще на Ceb-Вро.Западнатачаt:ТЪ
на града, КЪ1llЪ же.лiвно-пжтната станция, отвъдъ тур
~Е:Ит1> гробища,. отъ пространство 3600 Е:В. :l\IeTp~.
83. Не се намира по вастоящеlllЪ ва възможно да

94. По(~тановава се да се поправи шо~сето воднще
·отъ града кыllъ же~1.-ВЗНОПibтната станция.
95. Д<\ се п.лаТII ·ва м1;стото па Я&:овъ ТодороПЪ
Еоцъ ОТЪ 16.49 ЕВ. метра, вземепо ва у.лица, 60 ..;t.eBa.
96. Ивбира се ЕОlllШIССИЯ отъ г. I\:l\IeT3 и г. г. С'Ъ
в1;тющит':k: Георги Ноевъ 11 Ei1.HQO Ипрос.лавовъ, ва
ивпамирание l\I-Еста въ Варпенс&:ото зем.лuще ва отвара
ние

Е<шеlllIИ

l:ариери.

97 Ивбира се 1:01ll1llИссuа отъ СifiЩ1lтh ва опрсд1;
.,1янпе 1II-Встата въ гpaДCE~1.Ta мера, ЕОИТО могжтъ да се
даДifiТЪ подъ Юlе1lГЬ ва бостанп.

~8. Постановава се да се попраШI ка.лдаржма въ

у.лица "ПреС.,1аВСЕ:а" отъ AO!lIa па г. Ив. Гuпевъ АО
О&:рibЖПОТО ЕОВQежничество.
100. Във.лага се на Общинс&:ото Управ.ление да на
прави нуждно'го ва 'уравнавапие прьстьта въ у.лицата

се удов.летвори просбата ва С. И. Доброп.лодниЙ ва ва- I "Царь Борисъ" по {,"Топански наQИНЪ.

~гhнявание О'l'СТifiпеното му градско м-Всто съ дРУГО.
84. Одобрява се исп.лащанието на Сжда стана.лит1;

по д-В.лото на Общината съ хioсню На.лбантоо.лу "ва
Е:ехая.лжкъ" отъ 1882 г. раЗНОСЕ:И 35 .л. и 18 ст.
85. ·Прошението на д. Щеровъ ва да му се новво.ли да ВИАИ камъни отъ Варненс!-Сото зем.лище, въ м'вст
ностъта "Джанаваръ.Тепе",се остава безъ ПОС.,1-Бдствие.
86· Да се възвърнатъ на Райко Стефановъ 10
.л. И

15

СТОТ., взе~lени отъ октроа.лното отд'hvlенпе ва

прr.во теГ."lение на 406() о&:и брашно,
пос.л-В е изнесъ.лъ за Ц~риградЪ.

87.· Прошението'нn

Д-ръ В.

прави геривъ отъ Ежщата си

ва

което

топ

отъ

Пападопу.ло да на
въ

морето,

се

остава

бевъ уДОВ.,1етворение.

88.

ОпреД-В.,1а се нарсъ .на прод<\ваемиИ: 'въ граАа

Варна х.л-Вбъ: ва
за ВТОРОТО·

пьрвото Еачество

27[12

ст.

OI~aTa,

а

24. ст. оката.
S9. При неви.лирание у.лицата, между у.лицит1;
"Гургу.лята" и "В . .il..tШСIШ" да се взе1lШТЪ ва основа
височиi.Iит1; на пос.лiднит·В и тан око.ло Mi>CTOTO па

EaqeCTBO -

Ахмедъ Еф. 3Ю1llрюевъ,
сегашпата

90.

снишена на сдипъ метръ

отъ

й висоqипа.

Назначава се ЕОlюшссиа QТЪ ЕмеТС&:IIЯ помощ'

никъ Сп. д. Спасовъ и ч.lеновет1; на съвт.та: Ст. я

101

Упъ.л&О1ll0щйва се г. I~31eTa

С.ьда по заведев:ото ПрОТIIВЪ Общrшата
сто 11 I~Оl:ОПИ х. Панаiiотовн,
ность 900 .1.ева.

м1;ста подъ града Варна.

Ai..to отъ Хри

ва едно м-Бсто, отъ стой·

102. Оrстжпва се граДСЕОТО JlI-Бсто при "И.1ДaiЗЪ
Табиа" отъ 160 ЕВ. метра, подъ No. 81, па Священ
ника Еостадинъ Тодоровъ. за разширочаванuе на Апора
му,

ПО

единъ

.левъ

I:В.

метръ

Прошението на ДИ1ll0 Дn&:торовъ ва да 1IIУ се
ОТСТibПII граДСЕ:О м-Всто при И~lДaiвъ-Табия, се остава

103.

бевъ пос.л13дствие.

104.

Прошението на Арифъ Уста Реджебовъ за

свид1зте.лство . на право водение

ПОСТРОИIШ, се остава

безъ пос.л':kдствие.
105. Поета'новява се да c~ УНИЧТОЖII търга ва от

дананието подъ паемъ на AHAp-hй Добревъ граДСЕ:ата

бара&:а при Ташъ-I~IOПрЮ, пnдъ No. 72.
106. Дава се шестим1>сеченъ СрОI:Ъ Н. П. Еорче
ву ва ОЕ:ончате.лното IIСlыащанпе купеното JIIY отъ Об
щииата МГВСТО въ v' YQacT. у Еварта ...\ъ хх.

107. Освобождава се 1'. Д-ръ Фрап'Ь rYEJAPYlllOЬ

отъ uаИUЩlеlllзта му· Д-Л'ЫIШОСТЬ граДСI:о-оБЩllПСЮ[ .л1;
I:арь 11 се въп.лага Ш\ ОБЩtlIIС&:ОТО У прав.лепис да по
тьрси ДОI:торъ-медИI:Ъ, l~ojiro бlI могж.лъ да заС~IС д..\ъж

васчиевъ, Е. Мирос.лавовъ, Мустафа Абду.лрахъшновъ, ностъта· на вториiI ВарuеСI~иiI Гралски
108. Постановлва се да се п.лати
за оцт.навание Mi;cTOTO на О.,1ИllШIIзда Георгисва, под·
шовъ
2а вдапието 1I1у 11 м1зстото подъ
..л-Вжаще на отqужление.
91. BЪB~aгa. се на ОБЩИНСЕОТО Управ.ление да до ходя ще подъ у.лица ,.Прес.лавска" -

стави. -По равр-hшение на правите.лството, 3000 равсад
ни е.,1ХОВИ фllдан&:и, за посаждание на б.,11J,ТИСТПТ':k

да се ави предъ

109.

.л'ВI:арь.

па Анге."lЪ I~е.лс·
пос.л·ВДElОТО, от

4000 .лава.

Одобряватъ се ус.,1.0Rилта ва отдавание ПОДЪ

наем'Ь градс&:ит-h дв1; градини, ва три ГОДИНИ пре 1Ш.
110. Да се ПОЗВО.ИI на Нш:о Касабовъ дй. ПСЕ:Ър

Построенит-В съ време Еошари въ м-Встностьта

ТИ 150 I:уб.Jllетра I:амьни отъ бр-hга "ЫаРib-Сартж",

"Баба-Борунъ" за сега да пе сж събарлтъ, съ ус.ловие,
че прит':kжате.1Ит-h И!llЪ ще дьржатъвъ Т'вхъ ca1l1O ОВ
ц1;, нъ не и кови, и ще п.лащатъ наемъ на общината

111. Да се отдаде доставсата на 2000 ПОГОННИ мет
ра Саржгъо.лски и.,1и ЕНИ&:ЬОИСIШ д1;~шнъ Еа:\1Ы:Ъ, ва по

92.

годишно

.лева

20,

осв':kнъ таЕсата установена ва паша

на ОВЦ1;Т':k И1IIЪ.

93.

Установава се р':kдъ, по ЕОИТО да се ПОЗВО.,1ява

събиранието на вьршинаци.и Е.лонаци, останж.,1И въ го

рата при сi>чение отъ сжщата дьрва презъ вимата.

срi>щу Tal~ca по 4 .,1ева на ЧО в1;Е:Ъ , JlI1;сечно.

Ераищата на I~а.,1даРibМИТ·Ввъ граДСЕ:ИТ-В у.лици, Ар. Ре
джебову ва

\12.

6500

.лева.

Прn. м1;рението на хранит-В да се ваема град

CI:O право при ивнасаппето имъ
-- по объемъ.

хекто.литръ

по 5Ч~

стотинкu на

Стр.

та на ГУГУБ:ЧУБ:Ъ Анине, У.,lица "ДунаВСБ:а·.
Водата е раСIIреА1ыепа Апесь па 10 чешми и за ба
нята на ПОБ:ОИНИЯ Шюкрю-Бей, отъ Б:ОИТО еж общест
венни: 1) Чешмата въ у.шца "В. JtеВСБ:И" АО "Еаржкъ-
Джамия", OKO.io еАИНЪ маеуръ, ОТА'.Iмя се отъ Б:а~ана до
ПО1lI'Бщението на Общинското УпраВ.,lение и ...) Чеш

yq. No. 53.
Просбата на Христо ТрпФоновъ за постройка

114.
пе

се УАОВ.,lетворява.

УП.. Водата "Rо.1tnаuu.я; Gую".

мата въ у.,шца "ЦариБРОАI~ка", АО джамията, називае

"Еа.,lеПАеръ МесчеАИ", OKO.,lO· 1/2 lМacypъ, отt";}ЫЯ се
О'ТЪ к:Шllна ВЪ -ЗИ,\!l па кжщата па покойп:tта ГУГУБ:
ЧУЕЪ Анине, у.лиц~ "Дунавска"; остапа.lит1> S и баня
та на ПОКОЙНИЯ Шюкрю-Беи - сж частни 1) ЧеШ;\Iа·

'Гъви ВОАа извира въ В~рнеНСБ:ит-Б .,lОЗЯ, при 1I1-Бст
постьта

"rO.,l'h~Ia

растояние

отъ

ЕокаРАжа" , . на

1Ila

01:0.,l0 Ава ЮI..lометра

граАа.

I~О.,lиqеството

на ВОАата бпва

.л-Бт..в

5,

а ЗИМ'h

8

та нъ до;\ш на покоиния Хюсеинъ Паша, OKO~lO

масура.

ВОАата Teqe превъ
шмзза

на

ПО.,lяната

.лОllята

Б:ыlъъ граАа,

12'.

назия (правите.лствеъпо ЗАaIШ~); еАИПЪ отъ БЪНЪ дО'
ограАата па сжщото ЗАапие И еАИПЪ въ зиА~ па Юiiща

Да се ПОЗВО.,lИ на Анге.,lЪ Георгиевъ Аа по
строи ново ЗАание върху терена на в-Бтхата СИ :юnща,

113.

Пl

Брой

ВарненсICНЙ ОбщпнсICИЙ ВъстнпICЪ

2.

СУрЪ,

"ГО.,l-БlIIa ЕОБ:аРАжа" ,
минава превъ

се сжщо ОТЪ казана

Васфи ЕфеНАИ;

1 1I1а

преАЪ Аюгеня па·

qеШМИТ'Б въ AOl\lOBeT1> Щ\ ТЮТЮНАЖИ
Савва Марковъ и ТопаР..lПКОО.,lУ, 3а
първата се отд-Б.lJI ВОАа, OKO.lO 1/2 масуръ, ОТЪ казана

сруте

3)

Тахиръ ЕфеНАИ,

ната "Франга-капия", НОЩl,та lIIаха.,ш (lY участъкъ), и
се В.,lива въ ваБ:рUТИЯ казапъ ПрИ Б:азармата. Отъ тукъ
ВОАата ВЪрВИ преzъ у.лица "ПреС.,lаВСll':а': и се

ОТА'Б.lЯ

въ Авора на старата ГИllIЮ\ЗИЯj за втората, ОICО.,Ю

п.лива

суръ,

OTA-Б.lЯ

ее сжщо

1/2

ма

ОТЪ казана въ Авора на старата

ВЪ .АРУГЪ еАИНЪ Б:азанъ АО пом-Бщението на ОБЩИНСБ:О- )
ГИ1lIЮ:lЗИЯj за третята, ОБ:О.ло 1/2 масуръ, ОТА1ЫЯ: се оТЪ
то УпраП.,lение, отъ Б:ОЙТu тя (ВОАата) се раЗА-Б..lЯ на I
три Б:.,юна. Първиii Б:.lОIIЪ се В.,lива въ I~азана построевъ Б:авана АО ВИАа на ПО1l1-БнЖ,тото ЗАание (старата гимна

предъ дюгена па Васфп ЕфеНАИ~ У..lица "ПреС.,lаВСICа",

I зия).

3а ГОр'Бпом-Бнжтит-в

Ава казана,. въ Авора И отъ

отъ КОЙТО се Аава ВОАЗ ва с.л'.БАУ10ЩПТ'h чешми: 1 i 3а

вънъ АО ЗИАа на старата Гимназия, се ОТ4-Б.1Я вода
отъ тоя преАЪ llасфи ЕфеНАИ; 4) Банята на покоиНИЯ,
Шюкрю-Бей, ОБ:О.,lО 4 масура, Отд-Б.1Я се ОТ-Ъ казана,
преАЪ дюгепа па Васфи ЕфеНАИ; 5) Чр,ш:uата Бъ· Аома
на Дервишаа, у.lица "Гургу .,lята", Оl~ОДО r /2 масуръ,

койнил ТЮТЮНNIШ

OTA-Б.,lЯ се тъй сж,щ() ОТЪ казана преАЪ АюгеJа на Вас
ФII ЕфеНАП; 6) Чешмата въ Аома на ХюсеИIIЪ Ефенди

чешмата нъ A01lJa па ПОI':,?ИНИЯ ХюсеИIIЪ Паша; 2) 3а
чешмата въ дома на Ха.,lИ.,lЪ ЕфеНАIIj 3) 3а чешмата
въ AOlllObet-Б ва ЛхмеАЪ ЕфеНАИ Мехмедовъ (сега в.ла
д-lыецъ на А01Ш Оавва Марковъ), 'l'оПЖ,Р..lако(му И по
Тахиръ ЕфеНДИj

4)

3а банята на

покоiiпия Шюкрю-Беii, У.,lица "Гургу.,шта"; и 5) 3а
чешмата пъ Аo1\:а на покопния Дерuишаа, у.шца "Гур
ГУ.,lята". Втория Б:.,lОnЪ отъ Б:азана АО пом-Бщепието на

ОБЩИНСБ:ОТО УпраВ.,lение се В.,lИШl БЪ чешмата АО "Еа.,.

ржкъ ДЖЮlПш", У.,lица "В. о/lевски", ОТЪ хазпата на коя
то чешма се дава вода и за тая въ

AOllla

на покоiiния

Х. Хюсепнъ Ефенди ТЮТЮНАЖИ, 'У.lица "В. ,;lевски".
Третия клонъ ОТЪ кавана до ПОl\I-Бщението на Общин
ското УпраВ.,lение минава презъ У.,lица "Руссенска " и
се

в.лива

въ

казана построенъ. БЪ' ЗИАа на

кжщата

на

ПОБ:ойната Гугукчукъ Анине, У.lица "Дунавска", ОТЪ
&ойто казанъ седава nОАа на чешмата БЪ дома на Ахи

.лОО.,lУ ИСllШИ.,lЪ Beii

II

за ТЪЗИ въ У.,lица ,.ЦариБРОАска",

ДО NЕампятя, називасма "Еа.лендеръ l\fеСЧИАИ".
I~азани има 7, а именно: еАИНЪ Вж'тр-Б въ ..lозята; е
ДИПЪ при Еазармата; еАПНЪ АО ПОllI'Бщението на Общин
ското УпраВ.,lеIше; еди пъ преАЪ Аюгеня паВаСФIlЕФeIЦИ,

ТЮТЮНАЖИ,

ОТЪ хазната

У.,lича "В. Jtевски". за Б:ОЯТО се дава вода

на чешмата до

"ЕЖ,рж.КЪ-Ажа!Uия", и

'7)-

qешмата въ ДOllха на Ахи.,lOU..lУ ИС1l13И ..,lЪ .ЕфеНАи,_у.,шца

12

"Дунавска" , ОБ:О..lО r .1II3СУРЪ, ОТ,-J.-Б.,lЯ се Отъ казапа,.
построенъ ВЪ ЗИАа на кжщата на покойната Гугук
чукъ Анине.

Спор-БАЪ казвапието

на граАСКИЯ: чеШl\lеджия тая

ВОАа би.,ш АО1:арапа въ граАа н-Бщо преди 213 ГОАИНИ,
съ ИЖАивението ва Варнепцит-Б: ЫII..lЯЗИ1lIЪ Ха.,1И.,lЪ Е
феНАИ, Хюсеинъ Паша, ТЮТЮПАЖИ rl'ахиръ ЕфеПАИ,
Шюкрю-Беи, ДеРВIIшаа, Ахмедъ ЕфеНАИ ИеХllIеАОВЪ,
Хюсепнъ Ефенди ТЮТ.fOНАЖИ и др.
Водата

се ПОААържа.,ш отъ гор'БП01l1..впх,тит-Б ..lица.

3абtлtж/(n:
общественнuт-В

Всичкит-В

чешми,

I,aKTo

частнпт-В,

сж БИJlе построени н1;що преди

тъй

И

25 години.

У.lица "IIpec.,laBcl~a"; еАИНЪ въ Авора на старата Гим-

д-В.шето, нъ и вс-Вки другъ спиртъ, който се приготвя отъ картофи,

ще ср-Вдство Д'1йствува на иозаI~а; той е отрова, която съсипва
живота и преобръща ВСИЧКИТЕ, които з.лоупотр-Вбяватъ съ него·
въ идиоти. Шартреза, когото приготвюватъ картеЗИJIНСIШТ-В ка
,,'угери, ТЪИ сжщо не иоже да се см-Вта като по.леЗRО питие; той.
съдържа въ сс6".!; си кашш:ови ЯГОДИ, паТОEl:Ъ, гвоздика, мускатенъ
ор-Вхъ, шафранъ 11 др. Хо ..laНДСКИЛ ~юрасо ПО_ilучва споя аровхатъ.
отъ изсушенпт-В кори на единъ вид'Ь диви' портокаJlИ, които рас
тжтъ на остгова Кюрасо, който uрпнад.l-ВЖlI K'blIoЬ Антп.лскпт-Б
острови, нъ него често фа.лСИФllциратъ съ кората на обикнове
нпт-В дпви портока.лп. Джина е ракия, която се прави отъ
житни зърна и мъжеве..;iни ягоди, Въ сев-Брна Франция 11 Бе-.лгия
го правятъ отъ ръжъ, JIЧnIИКЪ и отъ картофи. Настоящия вер

чукундуръ,

мутъ

За нtкой отъ вреднитt и полезни питиета
(По Л . .1IIоюnегацца).
(Про"ъджеUllе),

При ЖIШОТЪ nапъ.:tНО хигисничеСЮI не тр-Вбва да сс пие
нито единъ отъ .НIКъорит-В, а a~o се допустне -- то, въ :lIIа ..НСО КОJlП
ЧtСТВО, само вермута, I,oilTO е най-маJlКО вреденъ отъ този родъ
питиета. Ще I~ажемъ н-Вко.шо дузш' за (;ъстава па наи-употр-ВбитеJl
нит-В ..lШ,ЪОРИ, за да покажеыъ ~аюю именно пиятъ потр-ВбитеЮIТ-В
имъ. П(\дъ ШIIето I,ОНЛКЪ разбиратъ въ търговията не савIO ра
Iшята, която се преваРЮ:lа отъ шшото И остатъцит-В отъ БИНО
ръжъ,

жито, ячnшкъ, орисъ, царевица, I,естани и др. т.;

т-Взи раюш се Прllправятъ съ сандаJlЪ, иускатенъ ор-Вхъ, гвоздика
и черъ шшеръ. Подъ име ромъ въ търговията е пзв-Встенъ ПРОДУЕ,та,
които се по.лучава отъ феРllIентаЦDята (врени сто) на патока на са

харнит-Б заводи. Вата ИСК.,lючение иоже да с.лужll само настоящия
JIJlraйски и бi;.шя брази.'СЕШ рояъ (Саппа ао Paroty); пос.l-ВДНlIЯ
може да се препоржчи като добр'k YKP-ВПJlяюще ср-Вдство. Рома,
КОИТО ТВЪРА-В е распространенъ JI у насъ прпготвюва се, като се
прибави I,Ъ~IЪ спирта С.7lатко Арождие, мускатенъ ор:Вхъ и др. т.
Hai1-вреДВllт-Б ОТ'Ъ ВСlIчr:пn .l.lIКЪОрJI е абсента, какъвто цв-Втъ и
да lHIa, гд-Вто той п да се приготвя. Въ настоящето време е ,110казано, че есенцията на абсента сама по себ-В си е отрова за
нервпиn центрове, независимо отъ значитеJlНОТО въ него съдър

жанне на спиртъ. Абсента повеч~ отъ вс-Бко друго възбуждаю-

се правп

отъ

вино

и пеJl.ИНЪ,

нъ

въ него често притурятъ.

душица, мускатенъ ор-Вхъ, гвоздика и проч .. На тогозп, който е
навикналъ и не lIЕоже безъ раI,ИЯ и лп~ъоръ, .може да се поС\ъ
в..втва да пие вериутъ предъ об-Вдъ, а бразилски' ромъ с.,-Бдъ оБЪдъ.

Ыного хора съ ср-Вдни способностиШШСЕ,ватъ,възбуждениеи ПОА
държка. ТаковаПОJlезно за себ-В си СР-ВАСТВО
наllшратъ въ кафето,

n

чая и при.личпит-Б nмъ пптиета. Т-В могжтъ да се нар-Вкатъ Дра
гоц-Вненъ изворъ на нравственит-В нае."аждеНIIЯ, Като се прие
ма, че кафето и чая.

Cd;;

виновати

въ

TJJI,

че т-В сж саио уве.ли

ЧИJlИ раздразптеJlностъта на н-Вко.лr:о жени съ нежна организа
ция и o~ н-Вкои еж отнеJlП н-Вв:о.лко часа сънъ, нии при все то

ва тр-Вбва да кажеиъ, че т-Вхното в ..ШЯние на ПОГОЛ-В~Iата частъ ОТ'Ь.
чов-Вчеството е БПJlО б.лагод-Вте.лно. Тр-Вбва Аа се грижимъ колкото
е възиожио повече, щото тЕзи питиета, ~оито възбуждатъ Духа.

Брой
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БЪДОJ.\.1:0СТЬ
Ва постжuа,;,ит-В ГраАСЕИ ПРИХОАП въ Вари ГраА.-UБЩПИСЕО УпраВ.tеппе презъ първото трпм-Всечие на 1 ~!)1 г
За CllIoВTRa ва

::::

'8<
~

o:s

р,.

<'(1

....
н

ЕОЛ

Наименование на приходит1>

o:s

р,.

I!:I
C.J
ь:

сумма

1890 За 1891
--------.1eBa /СТ. .1ева ICT .1CBa Iст.

:;:
<d

А. Р1>довни

ПРИХОДИ.

Отъ ДВИЖШIIИ И недвижими имоти, принад.l'ВжаЩII на Общппата.
•
,
2 Магззинажъ отъ ОБЩИНСli:ит1; ВJlзга.шща за гззъ 1I други ilеснозапа.ште.lIШ вещества
3 Право отъ с-Вчение дърва въ Общин(;ката гора
• • • • :.
•••
" 4 Право отъ ОБЩИНСКJJТ~ ПЗСJIща . . . . . . . • . • . . . .
•
•
" 5 Отъ M"hCTa по УJlИЦПТ-В, ПJlощадит~ ПЛI чаРШJJJJТ-В, давани иодъ пае~lЪ
разпи прода-.
вачи (ЧJl. 110 п. 1 стъ "Закона за Гр. Общини) . • • . . . • • .
•
П Г Jlоби, на.itзгаНи отъ Общ. УпраВJlение (';IJl. 96 "Зак. за Гр. Общини").
.
ПI Отъ иродажба ~Ha едъръ доБитыI:ъ,' 20/0 отъ CTolrHOCTbTa (Ио 4 ч.l. 109 отъ rpaAcIi:oОБЩИНСКИII ЗаRОНЪ). • • •
. , . • . . . • .. • • • • • . .
IV Отъ RJlание добитъкъ (маКСЛМУJl1а :въ п, 5 на 'Ы. 109 отъ "Гр. Общ. Законъ")
•
V Отъ право за теГJlение стокит-В, по 5 ст. на вс"hIШ 20 оки, отъ 50 ОIШ на гop~
•
VI Отъ м-Врение храни, 111~ ст. Ц-градско КИJlО (37 .штри). . . . • . . . . •
VП Бариерно право, 20 ст. отъ натоварени кола n 5 ст. отъ натовар. добитъкъ
VIП Градско даждие "октроа", съгласно ЗaIi:ОНПТ~ за тоя НЗ.I0ГЪ • . ' . . . . •
IX
Градско право отъ cYJl1Ma'J"3. на па"теНТIIТ-В: 250/0 отъ иитеЙНJ1Т-В 11 10% отъ ВСIIЧIШТ'Л
ДРУГИ занятия
• •
•
•..•
••
Х
На.ilОГЪ върху JlУКСОЗНИ коне ИJlИ за -Вздение 11 впр~гаН1Iе ио 1 О .1eBa на Ii:ОНЪ за година.
ХI На.ilОГЪ върху пуБJlИЧНИТ-В 1'ъргове, 1о/о отъ продажната ц-Вна • . . . . . • • •
•
ХП
1 Тзксаза всъна дамга върху м-Вркит-В II T-ВГ.ilИ.ilЮIТ~, маI,СШlу~ra ио заь;оиа .
2
., " 50 СТ. отъ. ВС-Вkий печатъ върху 1IргаJlЮI I,арти •. . . • . • • • .
v
на вс-Вкий таб.lII, домино, шахъ, дзма, кег.ilИ и др. Т. 11 иu 10' .ileBa отъ всtШI
"
БИJlJlJJРДЪ
годишно
••
• •
•
• •
Градско
право
10%
върху
държаВНИll
налогъ
"Ем.ilЯКЪ"
(н.
14
ЧJl.
109)..
•
•
ХШIXIY - Годишна такса върху надциситt ИJl1l ВIIВ~СКИТ-В (Ио 15 Ч.l. 109): за бъ.lгаРСШI 2 .1 ева,
за БЪJlгаРСRIl и чуждъ JJЗIШЪ 8 .ileBa и за надппси само на чуждъ ЯЗШi:Ъ 45.1eBa
Отъ ИОЗВОJlитеJlНИ БПJlСТИ за направа постройки JI попраВЮ1 частни здания о.
•
XV
XVI - Отъ таRСИ за преписи на актове, СВIIдЪ'.геJlст.ва и ДРУГИ, съг.1аСНО съ 4 п. отъ Ч.I. 110 нз
Градско-Общинский Заковъ.
••
••
Налогъ върху пуб.1ЦЧНJ1т:h домове
••
••
••
XVII НаJlОГЪ върху Ф3lIТОНИТ-В 11 брIIЧКИТЪ, които работятъ въ града (и. 8 ч.l, 109).
XVIII TaRca върху JlУШ:ОЗНИ кучета, по ;j JleBa въ година •
•
-.....
XIX НЗJlОГЪ върху керемидчиIl:ницит-В и тух.1арНИЦПТ-В (и. 8 Ч.l. 11 О). 330 кере~IIIAчиi1ница съ
ХХ еди нъ тезг яхъ 1ОО лева" съ единъ И ИОJlовина - 140 л., а съ два - 180 .ileBa годиишно
.••• l •.•
•••
XXI - Такса за театра, свирачи, и-Ввци и др.
• ••
••
ХХП- Отъ 250/0 върху "Иджара" (ЧJl. 11 Отъ Закона на тоя даНЪRЪ)
]

БG55
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"
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"

"
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XXIVXXV 1
2
XXVI

. · · ·
· . · · · .. . · . .
. .. .· . · . · . . ··
. . .
· ·
· ..

на продадени недвижшш оБЩИНСЮI ШIОТII
Отъ заеми, наиравени въ П~lето на Общината

Доходъ отъ "Варненский Общинский в~стникъ"

ДРУГИ СJlучайни

ПРИХОДII

по истеК.ПI бюджети

.. .
.

ВСUЧIi:О

ПП, за винаги да зам~стятъ тютюна II спиртовет~. Добр-В е да се
заиознаемъ

съ

е би.ilО

въ

то

ИСТОР1lята

очит~

на

I,афето

на ВСИЧIШ,

за 'да ВIIДШIЪ кюсъвъ трънъ

които сж се страхуваJlИ

отъ

прогреса. Rзфето сж почнаJlИ да употр~бяватъ ВЪ ЦарпграА'L презъ
1554 г. въ времето на СО.illшанъ ВеJlИКИЙ; двамина търговци, Хе
Itппъ отъ АJlСПИО И Ше~1СЪ отъ Аамаскъ, отворп.ш нървит-В ка
Фенета, въ които сж е преДJlагаJlО на пуб.1ИIщта туй ново прив.Н1

XaTC.ilHO пптIlе. Впди се, че з!'наята на IJЪрВИТ~ кафеджии да е

БИJlЪ твьрд-В износепъ: З3ЩОТО подпръ трп години Шемсъ сж е

ВЪРНзлЪ въ ДаJl1аскъ богатъ че.ilОВ~КЪ.
Б.ilагод-ВтеJlНОТО д1>ствие па еТИОИСIi:ОТО. питие върху моза
ха сж е заб-В.il-ВзаJlО въ т~зи първи li:афенета гд-Вто сж се стпчаJlИ

поети, Пfiса:ге.ilИ, граждапе и пзши. Пуб.ilиката е БИJlа така мно

,гобройна, че първит'в кафенета БП.illl наръчени ".'Itеr.mебr, uрфаur,U

т:. е. JI1-Вста на образоваIIIlето.
Тогава МЮСЮJlманскптi; духовни
..uща ПОЧНЗJlИ да се ОПJlаItватъ, че I\жаМIШТ~ отъ день на денъ
все по-маJlКО

II

ио

JlЩ.ilКО се иос-Вщаватъ,

а кафенетата

все по

вече и повече се ПЪ.ilнятъ. Работата се СВЪРШИJlа съ туй, че едни

nOA3.il1I

прошение на Шаan;-Ю.7tЬ-UС.1lя.1t7>, въ което докззва.lИ,

че ка

фето е едпнъ впдъ въгленъ, а тъй като 1I:OpaHa забранява уиотр"h
бението на ВЪГJlищата, то кафето тръбва да се запр-Вти. По заио

в-Вдъта на ШаХЪ-ЮJlЪ-ИСJlJIJI1а
Еит:Б иравов-Врни

tp-ВБВЗJlО

ватъ съ ароматното

питие.

кафенетата БИJlИ затворепи и вси'I

да се ОТRажатЪ <YrЪ да се нас.·ажда
При все-туй прпв.IСli:ате.ilю\та

СИ.ilа

се показа.il3 по МОГЛiщественна отъ распор-ВждаНl1ето на JJlахъ
:I<МЪ-ИСJlJfма

и 'корана:

-

-

-

45:Ю60

2996!62
720

24 -

352 65
333 -

-

-

815 3550 -4405 31
908 98
8217 27
19713144

1000 -

-

-

-

852 -

-

178 86

13731185

-

\160 -

100-

-

--

J1

1158-·

,

1115122

148169

2() -

--

15501660104

-

222995

251

-

-

119i.ю
168

-

-

I

!

-

-

64 -

--

175 50

-

-

ИЗВЪНР-ВДНИ ПРИХОДИ.

Отъ стойностъ

.Отъ iIедобори

-

146341н]

350 50

-

ХХIII

O.~lц-t

За

.....

1

ГОДlIна

ИРОДЪ.ilжавз.ilИ да ииятъ

кафето

въ кл.щя-

о

354 -

-

-

10223 15
-

-

436 1031 750137
3824 75 1154151tШ ::;5644117 lU1UlЮj=-

та сп, :като ЗIIКoI1ЮЧЩ1.lП npaTIITi>, дО IЩТО но се ПОЯВlfJl'L новъ
ШаХЪ-Ю.ilЪ·IIСJlШIЪ, RО·ЙТО оБЯШI.lЪ, че Ii:афсorо шшыъъ не с
ВЪГ.ilепъ, ]1 nСПЧIШТ'Л правов-Врнп
МIOС.ПО~IЗШI могл.'fЪ да го
употрi>бяватъ. Вс.l-Вдствие на туй Ii:ltФСlIета'.га се ра3~ШОЖП..lIl до
To.1Kona, че с;у, е пюгБрп.lO за псобходш!О да сс ограНI!ЧП тозп СIIТУ
зпазмъ съ llaлОГЪ, ВlIрОЧС~I'L, ГOH_eНI1cTo ва кафето нс С,1>' С СUЬРШII.I0
съ туй: В'};роятпо е, че въ I,афеlIетата тuърдt. ~шог() (;,1>' говоря.lII
за ИОJlПТlшата, защото 1JС.lПШ!Я везпрь Кепрп.1II, въ време на
несъвършеНОJl-Втпето па Мохамеда IV, запоu-Вда.l'L п:щъ да сс
зат13()рЯТЪ кафенетата. Нъ и тъзи M'BpIi:a на мога>.щеСГВСIIIIЯ на

времето сп КеИРИJlИ не е мог.ш Аа огранп'}и

употреб'};lIIlето ва

кафето: продаваJlИ сж го по п.lощадпт-В ИУJlПЦПТ-Б. Сина на Rеп
ри.1И, RaTo дошеJlЪ на B.ilaCTb, разр-Вшu.1Ъ пariъ да се отr;:РIfЯ:::Ъ
Ii:афенетата.

:Когато се оц-Внява

д-Вйствпето }Ш Rафето,

r;:OCTO

ОПllтва.ilЪ на ееб-В сп, тр-Вбва да се обръща Бншщние на

В~'};ки

е

ABt. об

стояте.ilства. Първото отъ т-Вхъ се със'.гои въ туй, че хо бавото
качество кафе е обезпечено сюю тогава, li:OгaTO се прпготвюnа
AO~Ia. Въ кафенетата и въ буфетит-В ио жеJl"hЗНОПЖТН'lТ-В стан
ЦШI се npeA.lara като иитие, I,оето нищо общо пъма съ Ii:афето;
повечето ижти то се прави отъ цикориfI, яч~шкъ П..lИ съ пригоренъ

сахаръ; т-Взи вещеСТВII ио Н1шога се зам-Вняватъ и съ други ио-

. добпи тi>~lЪ, нъ сюю не съ арщraтнит-В етиоиски б060ве
(каФе). ВТОРОТО обстояте.1СТВО, li:OeTO ШIа значение при уиотр-Вбе-'
нието на Rафето, е наЧИНа на ИРllготвянието JI1У'
(C..tABa).

Стр.
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О:вЯ::ВJIЕЕ:J2I:Я:
и II Вал-ларъ", принадд-Бжащи на Парашв:ева Никодова, I'ОИТО се

Търгове въ Варненското Градско-ОбщинскоУправление.

продаватъ за АЪ.1га il к'Ьмъ Нпко-ла НИRОВЪ.

1) Произведенпй на 17 теБущпii Апри.шП с.л вдъ п-ладн'J;

Интересующптi; се могжтъ да се явяватъвъ шщцеАярп.ята

'I"Ьpгъ с:ь тайна КОНI'уренЦ1IЛ за отдаванце на предuрцеlrЩЧ:Ь на
правата па ново едно етажно здаНllе за Бъ.lгарско иарод!lO учп-

•шще

въ Варна при

новпт-Б

На

текущuII: мi;с'Щъ АПРII-ЛllП, с.1-Бдъ п-ладIl-Б, ще

26

Гр. Варна, 10·Й Апри-лип

кварта-ЛII останж' пърху ИII. Ж.

Поповъ дi>.ловодите.1Ь на ШУlrIненското J'ърговско Дружество и
Васп-лъ НаУIrfОВЪ съ наlrlа-ление 7%
отъ нача-лната ц-Бпа, въз·
сходяща на 20621 -лева 41 ст.
Переторжка ще ~TaHe, СЪГ.lаСIIО закона на 24-й текущий
м-Бсецъ Апри-лпii, с-л-Бдъ IIладн-Б, до 5 часа.

2)

11111 вс-Бкп ПрИС,Yiтственъ день II часъ за наддавание.

,

6мачъ направата гр&АСКUП ка.lдарdilrIЪ въ у-лпца "Одессусъ"
Отъ Аптеката на Апосто-лпдисъ до у-лица "Св. R-ЛШlентъ".

Сждебевъ Приставъ: Ив. Даnчово.
ом:

cl:Yl

ОТА'1.Де на предпрпеll1ачъ достащ.ата на петдесеть (60) Фенера на
Аиреци за осв-Бт.lенпе у~ИЦIlт-Б на l'paAa.
3) Ма 26 сжщпп, с-л1>дъ П.1адн-Б, ще се отдаде на предпри

1891 година .

1680'

ПОАписапниIr обявлваlrfЪ, че на 27·Й ИДУЩI1Й МаllЙ по пс
канието на AX&I~A'Ъ Османовъ и ИСIr13И-ЛЪ !fexMiЗAOЬ ААиевъ orъ
с. Хасж.-Rюсе-леръ, П<\ пастонщеыъ въ с. Го-лебина Атмаджа,
Аккадън-ларска О КО.lИЯ, въ канцмарията си, въ гр. Добричъ,
ще извьрша пуб.1ичната проданъ на с-л ВДУЮЩlIт:Б отв:БТНИRОВИ

4) На 26 сжщип, с.л-Бдъ п.iадн1>, ще се отдаде напредпрп
емачъ направата градскип КаоЛДар;n'JlIЪ при Татаръ-RаlIПЛу.шца

недвижими имущества: 1)' Нива отъ 5 уврата, въ м:Бстностьта

" В.1адпс-лавъ "
5) На' 26

м:Бстностъта "БараК.lарски пжть", оцiшена за 24 .1ева; 3) Нива
отъ 15 увр.; въ м:-Бстностьта "Сарж lIебе-Иоду Боii", оц-Бнена
за 60.1.; 4) Нива отъ 5 У вр., въ м-Бстпостьта "Пу~аРАЖIIRЪ",

сжщш'i, с.л-Вдъ п-ладн-Б, ще се отдаде на предпри·
емач'!:, уравняванпето обкопа въ у-лица "Нишка", при И.lДЖЗЪ
ТаБПJI.

'

Переторжка на C.1-БдующиЙ день,
часа по три.

N,

'га

се

Апри-лий, сл:БАЪ п-лаА'

Фа.лtltuвu ,;ноnеmu еж се у~аза.lИ да ЦI1РКУ.lиратъ

САвата отъ
I~T.

27

20

СТ.; а другата

раЗ.lпчапа отъ

u е много

21/2

ст. Монетата Отъ

ис.тинскатu пъ

това"

че

груба, герба и наппсаНИТD на

:
20'

напрана

OKO.lO бук.

ви, ICaEТO и венеца много раСП.lескани, а БУI\:ВИТD ед
IЩМЪ се чеТЖТЪj на Ter"lo е 1/2 драма ПО .lerKa и m-hгка.
На !fOнетата отъ ' 21/2 ст., JCaKTO герба, таса и на·
аисаното

върху

нея

е

TЫrнo

и

нечет.ливо;

по

ОдО8,о.

И

Предупреждава C~ насе.lението да се прц,пазва
ВНИl'rIaва добр-В при земанието даванието си и ако

се

хвапжтъ такива

Ф3"lШИВИ

монети

да

се

Аркасж," оц-Бнена за 24 .1.; 2) Нива отъ 6 уврата въ

оц-Бнена за 20 .1.; 5) Нива отъ 6 уврата, въ м::Бстностьта II~Ie
ра Тар-ла", оц:Бнена за 24 -л.; 6) Нива отъ 6 уврата, въ lrI:Бстно
стьта "Вара ПМИТАпкъ",оц:Бнена за 40 А.; 7) Ннва отъ 6 ув
рата, въ м:Бстн'ость~а "Rарщи Тар-ла", оц-Внена за 24 -л.; 8) Ни
ва отъ 6 уврата, въ :&I:Бстностьта "Rеремет.1И", оц-Бнена за 24
-лева; 9) Нива отъ 10 увр., въ m-БСТНОСiЪта "I\юсе Ку-лаа",
оц:Бненаза 40 Аева, всички въ зеМJlището на с. Хасж-Rюсе.1СРЪ.
Гр. Добричъ, 6 АПРИ-ЛIlП 1891 Г.

П. Сждебепъ Прпставъ: д. КаnumаНО8'О.

тънка е

отъ истинската, а ИЗГ.l-:Вда u бollDдавъ. И дп-:Вт-В тия
фа.lШИВИ 1IIонети повече 1J3Г.lDждатъ Аа се съставени
отъ

11 ЧеШ}lе

предаватъ

ва пай б.lИ3КИИ ПО.lицеИски агентъ.

.Jm 1681.
Подписанний 'облвява~IЪ, че отъ '24·Й Апри.1ПЙ до 24 Маии
т. г. ще трае ауб.шчната продажба на Ка>.щата на Ибрлмъ Ред жебовъ; находяща се въ гр. Добрпчь,

Интересующит-В се

'Гр. Варна,

10

АПРИJlИЙ

1891

могжтъ да се явятъ въ l.анцс-ларията ии

г.

Г.

ВАРНЕНСКА ОRРЖЖНА ПОСТОЯННА RОММИССИЛ;

.j1;9. 1575.
RО:&IIrIИССИЛтаизв-Бстлва интересующит:Бсе, qe не състоявщип

сс на 29 Иартъ \~. г. търгъ, относите.1НО доставката и напра
же-л-Бзната врьхна КОНСТРУКЦИЯ на моста над'Ь р-Бката

"Rаичия", при се-ло Rюпрюкьоп, HOBoce.1cRa О"о-лия (Варненско),

Сждебенъ IIристапъ: Ив. Даnчов~.

ще се произведе

Ааж6а на .lозето отъ петь ynp'ITa въ Варненскпт1; .10ЗЛ м:Бстность

пакъ съ таПна конкуренция, на

того)

'

Искания задоl'Ъ е 1218 -лева.

Переторжка се доrrуща до 30 С.8iЩlIfr, часа 4 с.л'Вдъ п-ладн:Б.
Поеlrшит:Б ус-ловил, Сlrf-Втката, ПЛЗllа' и пр.; ыогжтъ Аа се

Пптересующит-Б се МОГrtiТЪ да се лвлтъ въ I.анце.1ярпята

видатъ презъ работпит-В часове па вс-БI~И ПрИСdiтственъ день въ

10 Апри-лип 1891 година
Сждебенъ Приставъ: Ив. Даnчов~.

техническото отд-Б-ле/ние при

канце-ллрията

на КОИИlIссплта.

Гр. Варна, 9 Апри-лий 1891 г.
За преАс:Бдате-ль:

No. 969 Подписанниii облвлваиъ, че отъ осюшадесетш!:

текущип и-Бсецъ, до осемнадесетпп :Маиir, ще трае пуб-личната

Ч-л. Секретаръ: Gmраuдже8'О.

продажба на ПО.lOвпната ОТЪ Бжщата въ гр. Варна П участъкъ

принад-л-Бжаща на покопниii Ставри

27

Приб.1изите-лната стопцость на преАприятпето ВЪЗ.lllза. на

24345 Аева.

"ВаЯ.lаръ", припад-л1>жаще на Миха.1'Ь Дшштровъ, което се про

ии вс1>ки прпсжтственъ день и часа за наддаванпе.

отново,

въ трп часа с.л:Бдъ п-ладн-Б.

дава за ДЪ.1га иу I'ЪИЪ l'tIпхаlr.lЪ Ив. Януси.

ПОАЪ No. 339,

1891

вата на

No. 972 ПодltисаНПlIii: обявявамъ, че отъ едппадесетий те
RyщиlI м-Бсецъ, АО едипаАесетпi! l\Iаш!, ще трае пуб-личната про

Гр. Варна,

про

No. 596,

П. Сж.д"6енъ Приставъ: д. КаnumаUО8'О.

No. 975. Подппсаннип обявявамъ, че отъ петий идущип l\Iаип,

ми вс1>ки день и часъ за паддаnаНIIС.

уч. ПОАЪ

вс:Бки' присжственъ Аень и часъ за наддавание.

Гр. Добричь, 8-й АПРIl.1ИЙ

до четвьртпi'! ЮНИЙ, ще трае пуб-лпчната продажба на едно праздно
М,:Бсто въ гр. Варна, на J\Iyca-Л.lата, че1'прнадесятъ и по-ловина
метра широко, ceдe~IЪ и по-ловпна АЪ-ЛЖlша, принад-л:Бжащ'.! на
Степанъ Rиркоровъ Чибукчиянъ, което се продава за дъ-лга му
КЪМЪ Апосто-лъ C:lВBOBЪ.
Интересующит-Б се ыгжтъъ да се лвятъ I!ъ канце-ллрилта

IV

даваема се З2. дъ-лга му къиъ Юркющъ А.шева отъ г. Добричъ.

ЯНaI~евъ,

ДОРБИЧСRU ГРАД. ОБJЦИН. УПРАВ.ll.EНИЕ.

колто се продава за Аъ-лга ~IY ь'-ЫIЪ Rирана Панаиотова.

Интересующит:Б с(' IrЮГrtiтъ да се явятъ въ канце-лярплта

.м:

мп вс1>ки ПрИС;t;.тственъ д~пь и часа за наддаваiше.

1719.

Въ Испъ-лпение постаНОВ.1енпето на съв:Бта подъ' N6. 14,
91 г. обявява се на ИlIтересующит:Б се, че тъзи година м:Бстнил
панаиръ ще бжде отворенъ на 25 Ыай и ще трае до 10 ЮнпЙ

Гр. Варна, 10·Й Апри-лий 1891 г.

СЛiДебенъ Приставъ: Ив. Даnчов~.

Вк"\ЮЧИТР..l.но.

Гр. Добричъ, 9·Й АПРЯJlИЙ 1891 Г.
П. RMeTa:

.

.

раА·

Щ.

праuение.

r.

Л. ЕасаБО8'О.

'Се"ретарь: Щерев'О.
Печатницата на Хр. Н. ВоiIниковъ. - Варва

