Година

IV.

Варна, 11 IОДllll 1891 г.

БроIr 2 )

БАРНЕНСКИЙ ОБЩИНСКИЙ БtСТНИКЪ
Излазя три пж.тя въ M~ceцa
оБИI~новенно на 1, 10

II

ПIlсма, етаТIIIl,парп

20 числа.

~Tправ.lСllПС въ Варна.

цtната на вtстнина за година е

4

!'Сll'ШО що е за

Il

В1>СТIIIlп:а се "раща до ГраДСl.о-ОБЩ11НСI.ОТО

За обявлеНИR се плаща по

лева.

15

стотинни

на рtдъ.

ИЗВОДЪ ОТЪ рtшенията на Вари. Град. Общ. (Jъвtтъ.

No. 236, да се от.лОЖII до шзработванпсноnъ п~щнъ за рас

Маи 1891 г.
289. Одобряватъ се ус.ловията ва отдаnавпе пъ
ОТВ:УПЪ сбора на градсв:ито:Б права - отъ JlIърението, I:aH-

nредiыенпето И1IIЪ на I:варта.ли и участъцп, по пача.лата шыожени у Вх. N. 3737.
300. Дава се ДВУ~l-Всеченъ срокъ П. Студепову за

тарието, бариерит-В и октроата, за nреме отъ
..ilиЙ до 31 ДСICСllIВРИИ т. г.

псп~шщ,шпе втората рата отъ cToiiHOCTLTa па купеноТО J\lY отъ общината м'ВСТО, пъ III уч. па града.
301. Ежщата на Геор. Хаиджио.лу за сега, при
регу.лирание у.лицltта ., 6-ii: ОеПТСJ\шриii:", ",а пе се р-В

25

l·ji 10-

290: Равр-Вшзnа се продзванието на х.лi:;бъ п съ
таб.ilII въ с.л'ВДующит-h И13ста у града: на п.лощздит-В- "Оо.лунсв:а" (БЗ.ilЖI:Ъ-П33'lРЬ), "Св. R.iI ИllIентъ " (QeH.
генепаваръ) и "Ов' I:Сири.лъ", на ИБРИЯ1l1Ъ I~апия ТабаIС'

жи, поради ма~шо~lO 1.\ шыизанuе иапыIъ отъ .ilnппята.
па утпърдения градски П~1аНЪ .

.ханата, Татаръ юшия, ЧЗ.ilЖ-JIIаХ~l.е и при Оъборната

303. ВЪЗ~lага се па ОБЩПНСl:ОТО Упрап.ление Аа
lIIОрСВ:Пт-Б бани, l:paii Бда-

цър квз.

поправи пжтя nодящъ за

291. Одобрява се прадажбата на (\едеllIтi>хъ грздсЕИ конъе, стана.ли не годни за общинска работа n
'Се постановява за ПОКУШJaнието на други дванадееетъ.
292. Одобрява се отдананието Д Андонову. лаправата, по доброво.лно СЪГ.ilасие, на единъ басеинъ,
между Анг.лиИ:скитh и Гръц~и гробища, не да.лечъ
(}тъ пжтл ва Оандрово за 58 .лева.
гласие,

пието па Х. П. I~арабаТ:IRЪ, по ступапCIШ паЧIIПЪ.
304. Назначапа се ICОШШССIJЯ отъ юrеТСIШЛ помощ
пш:ъ Ин. Ижшювъ, ч.ленопет-В на съв-Вта·I~. Мпрос.лоnовъ, Н. Лнчепъ, Абду.ыа Дервuшопъ п ГрадсICИЛ
пнжnнеръ, ва преОЦlшявание lсжщата па НеАЮ Васи
.левъ, пъ Пуч. No. 308, заедно съ lII-ВСТОТО подъ пея,
ПОД.lЪжащи на отчужденпе за урегу.лиранне у.лпцата
"G-nii: СептеивриЙ".
305. Равр-Вшава се на IC1lIеТСI~иii ПОМОЩIIlIКЪ :Ив.l\Iжн

.за

вовъ седеl\lЪ дневенъ

293. Одобрява се отдаванието, по доброво~1НО съ.it. ХристоФорову направата на еди нъ ДО.ilапъ
Градско-Общинската БЭ~lНица,
за 78 .лева и 50

СТОТИНКИ.

306.

294. Одобрява се търга. ва отдавание на предпрnемачъ събарянието на ОТЧУЖ/l,енното здание на .it.
Пастиевъ: д. Тuпа.ilООl'.лу и ЦИЦIIЯПОUУ.ло, нъ 1. уч., на
Ба.лжв:ъ-пазаръ и събирапието
материа.ла
отъ него,

ОТПУСIСЪ, по

домашни прnчини,

Постановяnа се да се продаде градското празд-

но lII-ВСТО отъ два уврата прастрапство, .1i>жаще въ
Варненскит-В .ilозя, у Mi>eTHOCTLTa "Оесъ-Оевмесъ", СЪ
първонача.лна цi>на 20 ."Iena.
808. УСИ~lватъ се отъ вапавения фопдъ на теку

който търгъ се JЗъ~мага върху А.ли·ага ТопаР.ilакоог.лу
за 161) J1eBa, п.латени на Общината.

КУЩИЯ. Общин<:ки: бюджетъ креАИТПТ-В на § § П, W,
Y'l, ХVП iI ХVIП отъ сжщиИ:.
309 Прошението на касаuито:Б, Вх. No. 3663, аа

295. Прошениетона Г. Отойковъ и други Вх. No.
1614, за по високо ОЦ'внявание здание'l'О И1l1Ъ, отчуж- да не сс ввеllIа такса за паша отъ добитъка И1l1Ъ, пус

Аено

за

урегу.лирание у.лицата" б-й

Септемврий" се

канъ ва туи въ гpaдc~aTa гора, предпаеначенъ за к.ла-

296. Одобряватъ се произведенитi>на 17 и 20 l\fай

31 Маи 1891 г
310. Одобрява се отдаванието В. .;lаЗООJ1У папра-

'Оставя беsпо~.л-Вдствие.

ние, се. остава безuос.лi>дствие.

общинс.ки търгове за проданъ па градски м'вста прп

И.лДЖВЪ Табия и се във.лагатъ:
вата на единъ ПУЖНИIСЪ пъ градската градина ср-Вщу
1) Търга за :м-Встото No- 96-98,отъ 240 квздр, Правитмственпиii ДОМЪ за 640 .лепа.
стра, върху Ортодоксо I~ирияковъ, по l.левъ и 53 ст.
311. Приема се оставката па ипжипсра I~. 'ГрънХВ. метръ;
lca отъ въе.ложенната му ПРСJl1СUПО ОБЩИНCl:а д.л'ОЖ2) Търга за м-Встото No. 98-100, отъ 240 ICВ. ностъ-Нача.лшJIC'Ь па теХШIЧССl~ОТ() отд·В.лспие пра Об
'Метра, nърху Г. Х. Христовъ, ПО 1 J1евъ и 68 ст. квадр. щиiIското управ.лснпе.
метръ;312. ОАобряпа се отдапаппето Хр. Водипчарову

3) Търга за м-Встото No. 105, отъ 160 кв. l\leTpa,
BhlJXY Хр. Войниковъ, ПО 1 .лсвъ и 53 ст. кпадр.

метра, и

4) Търга ва J\I-ВСТОТО No. 107,отъ 160 квадр. мет19 ст. кв.

ра, върху Рада В' Райкова, ПО единъ J1евъ и

направата па 60 ко.лчета, пужни за въ rpaAcICaTa гра

Аина ср-Вщу ПраВИТС.ilстпеппиЙДО31Ъ, по

99 стот. СДНОТО.

312. Втория търгъ, проивведенъ, по ч.л. Ч.il. 56 П

57 отъ зав:она за нуб.шчнuт-В търгове, за cJ\l-ВТl:а па
А. Н;мешовъ, отпосите~1НО направата ка.л,',арж'1l1З въ у

.метръ.

J1ица "Прес.лавска", отъ дома на :Ив. Гиневъ АО

по

къмъ общината, происходлщъ отъ покупка на общинско м-Всто.
299. Продажбата на градс:rcит-h :м-Вста, край града,

ПСПJ1ащание па дъ.лга му кы\ъъ Общината, ПРОИСХОАЯЩЪ
отъ покупка ла rpaAcRO l\l1>CTO.
312. ПОВВО..-1ява се, ср-Вщу над.л'Вжно ваАЪJ1жите~l-

297. ВЪ3.11ага се на Общинското УпраВ.IIение Аа мо:БщеlIието на Общинското Управ.лепnе се одобрява п
поправи, по стопански начинъ, пжтищата "Сапдрово" и . се въ3.i1ага върху ХаЙрЗДI1lIЪ 10еуФ()Фъ, по 34 ст•
." фердunаnдо".
квадр. метръ.
298. Оставя се бевпос.л1Jдствие прошението на
314. Равр1>шавасе А. Припрiшову Аа nнася въ ОбRириякица Х. Иванова, за опрощавапие ДЪJ1га u- щинската касса по 15 J1eBa :мо:Бсечно. Ао окончате.лното

ЕЪМЪ Сапдрово, аа което се отнася р-Вшениетова съв-Бта

I

во, ва настояте..-1СТВОТО па търговскnя междупароденъ

Стр.

Брой

ВарнеНСIШП ОбщИНСКИ!1 BъcTНnь,"Ъ

2.

К.:lубъ въ Варна да заграАU временно съ пармаК.:li1ШЪ
градш~ато празно :мъсто, предъ помъщеНIIето на Е.лу
ба, С.lъдъ като nнесе

пъ

Общинската

RH(;Ca

таксата

ва право ПО.:lзувание отъ въпросв:ото

МЪСТО 50 .лева.
316. Прошенпето на Я. 'Гопа.:lООГ.:lУ,Марица, Ди
:митра n Е~опп Мариповu за
ПОШIСОЕО ОЦ1шяваппе
па фурната и. дюгеНПТ11 пмъ, въ II уч. No. No. 568
и 569, ПОА.лЪжащи па отчуждение, се оставя бе31IОС.л'hд

20.

330. На Рустемъ АБАУ,;lрахмановъ, Ха.-ш-лъ Иберифъ Хюсеиновъ се ПОВВО.'lява да АЬРриаl\ЮВЪ и Ш
.L
~IШТЪ масси и- сто.лове преАЪ завеАенията си,

СР-ЬЩУ

5 .лева ГОАIIШНО.
331 Равр-Вшава на кмета г. М. Ео.'lОНИ ОТПУCI~ъ,
v
а пре'~ара
uънъ Общината и се постанокоито и:ма А
..
такса по

вява Аа го вамъстя, АО Еато се вавьрне, помощника МУ

г. Иванъ l\fжнвов'Ь.

v

332. Постановява се Аа се ПОJlЮ.ли г. Варнепскии
317. БЪВ.:lага сс на ОБЩПНСЕОТО УпраВ.:lение Аа Окржженъ ивзшнеръ Аа изработи, съвм1>СТllО съ Граl\
пвбирс едно СЪОТllЪТСТВУlOщеза отстжпвапиепа Жевс ския ивжинеръ и инжинера ва Варненската OfCp. По

ствпе.

КОТО Б.'Iаготворите.лвовъ града Варна Дружествu градс

стоянна

:со :мъсто, ЕЗЕВОТО Аруз~еството ИCIса, за да си шшрави

м-Всто,отетжпено

върху :МУ ВАание ва ПОJll'hщение.·

318. Прошението на Тодора, Димитра, Теодоса,

НШСО.:lа, Георги, БаСIl~1а и Rостаки П.

Параскови ва

повисоко оцънение на кжщата ИJlIЪ, въ Пуч.
ПОА.lЪжаща ва отчужден пе, се

319.

No. 96,

остава бе'ШОС.'li>Аствие.

Прошението на Ба.'lашп Васи.лева за по ви.,

СОЕО оцъвявавис кжщriта и, въ II уч. No. 980, ПОf'l,
.лi>жащ:\ ва отчуждевие, се оставя безпое.:l·Вдствие~
320. Назначава i:C КОММИССИЯ отъ кмета 1\1. Еоао

ПИ, като ПРСАС-ВАате.'lЬ, ч.lеновст11 на Съв-Вта Ст. Евас
чиевъ, МаХМУАЪ IСрЖJl1СКПП, АБАУ.'Iа ДеРВIIШОВЪ И Мус
тафа АБАу.лрахмапопъ

за

ивбирание

1tlo};CTO

ва поставя

ние табакхапитъ.

321 ОllреА1з.л<.IТЪ се ПРОАа,книт':В ц-Бuи на х:.лЪба въ

граАа Варна, изваЖАанъ за ПрОАНЪ, ва пьрвото качество

по

30 С'l'отипки ОЕата. ава второто - ПО 271/2 ст. OIcaTa.
322. Постанош:ша се да се по:мо.лll повторно Г~HЪ

Варненс.кпЙ Окржж~енъ Управuте.'lЬ дано УТВЬРАII ръ
mенпето на

съв-Вта

Nо. 217- 91

Г') съ Еоето

323. ОАобрява се търга за ОТАавание на преАприе
еJl1ачъ еССП.'lоатиранието па дв-втъ МОрСЕИ бани презъ
тъзи годишния .л-Втенъ севонъ и се във.лага вьрху А
раке.лъ Еапре.лОllЪ за 2332 .лева.
Не се ОАобрява търга, произведенъ на 7 и
8 IОнпп, Ш1. ОТАаванпето на преАприемачъ доставката
па 500 куб. метра .ломени :самьни ва градскит-В :ca~l

граАа.

326. Назначава се КОl\lJ11ИССИЯ отъ I~JI1eTa Ы. Ео.ло
Ч.'lеновет-В на съвъта - - Е. l\IИРОС;,lавопъ, АБАУk

пи,
.ла ДеРВIIШОВЪ, ГраАСКШ{ .лiшарь И ГраАСКНЯ ННЖИ:'
перъ ва прег.лЪз~данпе дноровеn на- С. Та:сат.лиянъ,
Цв-Втанъ Ивановъ и А.'IИ 1\IехмеАОВЪ и давание :мнъ
пие

ако

:може

Аа

ИJlIЪ

се

позволи

тЪхъ гериви за нечистотии, .които

Аа

Аа

провеАЖТЪ

отъ

се ВТИЧf.Т'Ь въ

граЛс.кия въ У.:lица "Драгоманъ".
327. ПреГ,;"lъдохасе, ОАобрихаи ПОАписахапризивпи
тъ списъцина ВарненскатаГрадс.каОбщиназа 1892 ГОАИ
па, приготвени отъ Общинс.кото УПрав.ление, съГ.ласно

ситуираю!с

граДСЕОТО

ва ОfCржжноздание.

отъ еАна УМОПОВР':Вд~ва

а -АРУГОТО- РОАево

въ Варненската

Дьржавна

Пьрвок.-tассна Бо.лница.

337. ВЪВJl.ага се ва ОбщинсICОТО УпраВ';lение Аа

извърши, по ступаНСКII начинъ, вужнитъ поправrш въ
пуб.личния АоJilЪ ЫО,

338.

3.

Старшия на граАската пожарна ЕомаНАа да си

доставя Форменнитъ АРЪХИ на свои равноски.
339. Да се повво.ли на Кости Кехаио.:lУ Аа си построи

дюгевь, съ депозитъ, :цьрху l\IЪСТОТО си ОТЪ 109

l\leTpa,

въ

11

уч. ЫО.

:св.

876.

Прикази по Варненската Градсна
Гр. Варна,

ж

Община.

174

4 IО;,lИЙ 1891 ГОА·

Емета на граАа Варна, като ввехъ предъ ВИАЪ, че·

мнозина отъ граЖАанит-В, .ка'Сто и А-Бцата имъ, еж кж-,
ПЯТЪ око.ло Анг.лиЙската ске.'lЯ, ГАЪТО морската ВОАа
е JlIНOrO нечиста, вс.л-БАствие хвърганит-В тамъ нечнс-
тотии отъ граАа, на основание '1.'1.
на за Градскит~ Общини и въ

каза ми отъ

324.

Аар1hМИ, :сато неш:шосенъ за общината, и се постано
вява Аа се проивведе повъ търгъ. B~ сжщата Ц"В.'Iь,
съ пьрвонача.лна цъна 4 .'1. И 50 ст. :субич. метръ.
325. Г.шсуnа се еАШ\ сумма отъ 200 .л. ва исчп
стnание, по стопансю! начпнъ, роВlсата Дъвня, I10АЪ

за

хвър.'lено отъ неиsв-Бстни РОДllте.'lИ

въ ин

12 Юнии

П.'lанъ

334. lIавначава се .кОМJIIИССИЯ отъ кмет: :И. Ео
.лони ч.леноветЪ ва съв-Вта .-- Г. lIоевъ, Е. Мпрос
.лаво~ъ и Градски инжинеръ, за оцЪнявание lI1-Бстото
па ДОl\1НИ, Ми.ля и Еуртеса Иванови, въ 1 уч. No. 516.
335. r.iacyBa се Cy1tlJ1Ia отъ по 15 АО 20 ~leBa JlI1>сечно, ва ПОдАьржание ва ДВЪ А'lща едно'То ПОА

тереса на общ~ственото здравпе и б.лагоустроЙството нВ;
граАа се забравява да се дьржатъ и пущатъ ивъ града

свинье, оев-Бнъ на опреД'lыенното за това мъсто подъ
градз,
меЖАУ б.-tатото II То ПУВО.'lу-чешме.си, КЪМЪ
с. Га.лата.

ЕОJl1МIlССИЯ,

Ст.

1.

13

88

П.

О'l'Ъ за.ко

23

допъ.лнение

Юний т. г, ПО"АЪ

на при··

No.- 147,

Постановихъ':
За напредъ строго се запрътява .кжпанието

ОICо.ло АНГJl.иЙската

ске.'lЯ.
Ст. П. Наруmите.'lИт-В

на ТОЯ' ми ПРИfCазъ, по наА
.лi:;жно съставени отъ санитарниrn пристави а.ктове,
ще се под.лагатъ на г.лобявание до 25 .лева, а въсау

чай, че се· хвапжтъ А-Бца Аа се

кжпятъ

DКО.ло горъ

:саваната ске.ля, то съ сжщата г.-tоба ще се

наI~а;зватъ

Т-ВХНИ:ТЪ рО,!J,ите.ли и.ли настойници.

Ст- ПI. Испъ.лнеНието на настоящий приказъ въз-
.лагамъ на ГраАс:со-Общинскитъ санитарни пристави,
:соито ва това строго Аа С.:lЪАЯТЪ .
И. д. Кмета: Ив. Мл..1ИJOВD

аМ 173.
Гр. Варна, -4 lО.лиЙ 1891' г.
Подписанний и. д. .кмета на Варненската ГраДСЕ3'
Община, :сато. вземахъ преАЪ виАъ протоко.ла на :сом
:миссията вх. Nu. 5288, хоято бъ натоварена съ при.кавъ

N<>. 156-91

г. да прег.лЪАа да ,,\и зданието, въ което

се ПОJl113щава Фабриката за сода и .лимонада на ИосиФъ

съ закона за носение тегобитЪ на военнатас.лужба.
328. Да се направятъ, поступанcrffi начинъ, двъ,

ДреЕс.\еръ отговаря па цЪ.-tьта, СПОРЪАЪ мнiшието на

мостчета вьрху обкопиТ-В :срай шосеето за Добричъ,

:соято, ИЗ.lОжепо У сжщий, ВЪПРОСНОТО ВАание не

от

говаря ва- Фабрика пито

въ.

при Татаръ Еапия.
329. Назначава се :СОШ1Иссия отъ :смета :М. Ео.ло

пи, ч.леновеТ-В на съвъта Н. Япчевъ, Махмудъ
RРЖ1l1скиii n ГраАСRПЯ инжинеръ за преоцънявание
кжщата н JllЪСТОТО на Домни Димитрова. въ 1 уч. No.
979, ПОдol'вжащи па (lТЧУЖАепие.

въ хигиепическо, ПЯТО

строите,,\по О'l'ноmенис,въаъ основаниена ч.:l.

17

88

пупJCТ'Ь.

отъ закона па ГрадскитЪ Общини,

Постановихъ.
Ст. 1. ДaBaJIГЬ еАИПЪ мъсеченъ срокъ на ИОСИФ'Ъ

Дре:сс"\еръ да ВАигне Фабри:сата си ва СОАа п ,,\имона
па отъ ЗА8пието,

въ :соето по

настоящемъ

се тя

по-

Брои

20.

ВарнеПCIшii ООЩIlНСlшii В'lЮТIIIШЪ

:мi>щава, 1-и yт:r,. И я ПРИ:I\I1>сти на J111>сто и въ ЗАапuе
съотв1>тствующе за занаята :I\IУ, одобрено предварпте.l

но отъ Uбщинското У праВ.ilепие.

С;. П. ИСUЪ.ilпепието на тоя J\Ш UРUШНlЪ, СрОIШ

ва R'оито да се

преппсъ

счита

отъ като се

съобщи ТOII

въ

ApeKC.ilepy, ВЪЗ.ilаГ3J1lъГраДСКОllIУ РеВIIЗОРУ.
И. д. Кмета: Ив. Мл..1t80во.

ПО ВАРНЕНОКОТО

.;12.
Подппсанппil

3.

28Н.

обяпшщмъ З[1. знание, че

па

24

то

го, ВЪ каuце.lаРIlЯТ,а сп ще продаВЮIЪ. на пуб.iluченъ
търr:.ъ едпа шша отъ 20 У врата, паходяща се въ зем
.шщето на с. ЕЮlсча, ВЪ lII'Ьстностьта "ГЬОI~Ъ Tap.ila"

при ('ЪС13ДII: ЧаКiliрЪ А.ш, I~npa А.ш, 10пузъ

bleX:lIen niliTb, ОЦ1шепа отъ RВUСI:ате.lЯ ва 80 .l., при
llаfl,.il1>~f,:аща IJa братuя IIсмаu.ilЪ n СIO.l1О:1laНЪ Са.ше

ДОВЪ

ОЕРЖЖИЕ

вп II Авпзье ХlOсеuпова, отъ С. ЕI\:IJсча, продавае:lIa
срi>щу дЪ.lга ШIЪ I~Ъ:lIЪ IОсеUIIЪ Capilior.lY отъ сжщо

ПРКАВЪ.

ом 124.
Ба основание Ч.il. 50 отъ праВИ.lНIIКа ваприспо
соб.ilението :закона за ТЮТЮНЯ обявявамъ съ настоящия
СИ ПрИК<1ЗЪ па интереСУIOЩIIт1> се

Стр.

то

ce.ilo.
Гр. Добрпчъ, 4 10.illlii 1891.
I П. СiliАебепъ Прпстаl3Ъ: д. Ваnиmаи080.

.iluцз, че всi>си ТЮ

тюненъ търговецъ, Фабрlшаптинъ И.ilИ же тъхенъ чо

ОТЪ 8-Й П'1>ПП1it ПРИ~ЮРСRИЙ ПО.;lКЪ.

Ае заЯВ.ilение на повоЬреНЕОТО МИ Управ.lеиие, отд1>.А.е

СЪГJLаСIlО ч.l ,3 отъ з:шона за пуб.ШЧПIlТ'h търгове, 8-й п'hшиll:
ПРПМОРСЮПl ПО.ШЪ съ това нзв-БСТJlва IШ ннтересующпт'h се .ш
ца, че на 29·Й IО.шJI т. г. въ I,апце.lаРJIята па 20-й п'hШШI Доб •
РУД~I;аНСlшit по.ШЪ въ гр. Варна, пъ U часа предъ оG'h"ъ, ще се

в1>къ, коНто ще Купушt СУРОВИ тютюни отъ пропвводи
те.lит-h И3Ъ пов'врепното ми окржжпе Д.il'Ьженъ е да да
ние Финансово, въ центра на

окржга И.ilИ же на Око

.;IИСКИЙ Шl.ча.lНIШЪ въ центра на
Аа и:зискатъ, СЪГ.ilасно Ч.il.

ОКОJlията, съ което

ОТЪ сжщпп прави.ilПИI~Ъ,

54

Аа сж снабдятъ съ откритъ .ilИСТЪ, съ I\:OrOTO тъ предъ

06ЩИПСКИ'lf>
покупката;

актъ,

въ

:като

:супувание

Rззанието

В.lасти бе:зпреШIтственпо ще извьрmватъ
противенъ

('Jlучаи

имъ се ('пира вс1>ко
ТlOтюнъ

ИllIЪ,

и ще

СЪГ..:lасно

ще ИJ\IЪ. се съставя

по нататашно

се даватъ ПОДЪ

Ч.il.

26

вията, които JlIИРОllит-h сждии

СЖДЪ

т1зхно
ва на

отъ устава за Ha~aBa

J\ЮГiYiтъда

на

ча~ШllЦИ, тъй сжщо и на Фивансовит-h
наг..1·ЪДНПЦИ
строго да наБJllOдаватъ врьхъ това И на песъобравую

се

съ настоящи5J.

пуванието

ИJ\lЪ,

като

актъ, КОГОТО

OICTOMBPllii 1891

год. до

1-11:

ОI''fО~Шрllit

годпна.
Търга що со ПрО1I3ВОДО съ таJlна I,ош,уренция, съ иск.ПО
ченно на винарекнтt. СТОЮI II газа, I,oJlTO ще ('Т:1НО съ явпа.

1892

Прп6.i1шште.1IIОТО

I,О.111чес'fВО на

пре,\М'!;ТIIТ1J,

Ti;XllaTa

ом

БаП:IIеllОll ашю шt ПРСД:lrт,
ТIIТт,

За учебната 1891-92 ГОДИШI, ва ТрИК.ilаснит1> Окр.
УЧИ.ilища ВЪ градопет1> Ба.ilЧИКЪ, Аобричь и Провадия,
!Сомми('сията, въвъ основание ПРОТОКО.ilа си ЫО. 509 отъ днесъ, търси ТРИJlIa учите.ilII за Аиректори и шесть
К.ilасспи. Аиректорит1> трt.бпа да сж съ висше об
разувание И да сж УЧlIте.ilствува.ilИ поноВ една ГОfl,ИН:I.,
И..:lипакъ СЪ с:р1>дньо образувание, съ каквото тр1>бва да
бжджтъ И К..:Iасснит1> учите.ilИ и учите.А.стuува.АИ най
Ma.ilKO три ГОДИНИ. Пьрвит1> трi>бва да еж навьрши.ilИ
30 ГОДИНИ, а вторит1> - 25 ГОДИНИ.
Годишна заП..:lата на Диреl~торит-hучите.ilИ по
..1евз, а на К..1асснит1> -

ПО

1800

1) Хдtб"6 1le'len"6
Гадети
•
lIItco (говеждо, овнешко,

2)
3)

свинско II

агнешко)

.•

4) .R'олонuаД1Ш cmo~и: Браш.
но пшенично

ЧfJНЪ

2647

..1ева.

ЕОIIТО г-да же.ilаятъ да ваематъ т1>зи д.лЪЖПОСТИ,

най кжено до 25 того, да прсдставять ДОI:умептит-h си
въ Постоянната КОl\IМИССИЯ.

3 й 10.ilИЙ 1891 г.
Ч.ilе&ъ-Секретаръ:' Стра1tЖСЗО.

ОТо' СAi.деб. -Приставu при вdр1tе1tс1СUй OlCp. Сл..до.
.JI:9: 2845.
Подписанний обявяваJ\IЪ, че на 29 того въ кан
:це..:lари.ята СИ ще· произведа пуб.ilична проданъ на ед

ва :СlE.ща, нзходяща се въ гр. Добричъ, въ

6000

12200 K~,

450264 63036 9G 3151/84
10000 3000
150"8400027720 - 1386

орпсъ

1 уч., подъ

при съС'Вди: Ганчо Христовъ, Петръ Ра

Аевъ, Иванъ Петровъ, Беичо Ипановъи пжть, oЦ'h
щша ва 160 ..:1., принаД..:l1>жаща на Иванъ Исаковъ отъ
г. Аобричъ,
ПРОАаваема
срi>щу дъ.лга
му къмъ
Димитръ ТОДОРОВЪ О'I'ъ гр. Добричъ.
Гр. Добричъ, 1891 г.,4 Ю.лиП.
Г П. СЖАеб. Приставъ: д. RanUTa1tQ80.

22000, кукурузъ дробенъ
K~, шшеръ червенъ см-Б·

.i1енъ отъ ЧУШКII 1600, КIIс.'!ота
.1.ИАIOнна 350, СО.1Ъ каменна на
парчета 13400, дървено ыаС.1.0
1200, спренье СОАено. ле бито
4000, рпба СО.1.ена и прiJсна (сомъ

шаранъ и ыуруна) 5400, захарь
качество, нар-Бззнъ на пар-'
чета 250, чаlI АНГJLНUСКИJI 50,
дафпновъ .1.истъ 4 IC~, ппперъ
черенъ на зърна 5 K~, .iIеща
300, стафиди ЖЪJLТlI 70, M.1.'hrco
(прiJсно и IШСС.1.0) 5000, мамо
кравешко 14000, АII\С.1.0 СВJшско
чисто претопепо 200 I,~, ..•
Градuнарс/(и стОЮt: II::tpТОФII 80000, ф:tсу.iIЪ' б'h.1.Ъ, сухъ
на зърна 11000, .1УIСЪ на r.1.allII
(арп:tджпкъ) и змспъ 20500,
зе.1.е Iшса.1.0 насечено 11(\ дребно 29000, змепчуци: (змо прt.с-

1-0

но,

Предс·Вдате.ilЬ: УрУ.:Jtово.

об

ща СТОI1НОСТЬ II за.i10га, IщJlто тр'!;бва да сс внесе, с СIIор'i;l\Ъ до.1
нята таб.1.Iща:

генуескп 32600, БО.1.ГУРЪ пшенп-

ОБНВ&I.ЕI-IИЛ.

No. 392,

метн, за пре:.з:е отъ I-Й

ще пред

ОТЪ ВАРБЕБОЕАТА ОКР. пост; ЕОММИССИЯ.

Гр. Варна,

произведе търгъ за доставяни ето па по.нш ДО.1.уозпаченпт'l; пред

J\IИ прика:зъ ще спиратъ ку

съставятъ

ставятъ HellIeA.ileHHO въ пов-hреiШОТО J\IИ УпраВ.ilение.
Гр. 'Нарнз, 8 10нии., 1891 год.
Окр. УправитеJlЬ: Драсов?;
Финан. ЧИНОllНИКЪ: ДоБРU1tовс1СU.

2820

2062

Н3..:1агжтъ.

Пред.;}агамъ ва г. г. Градссии и ОКО.ilиИскит1>

щит1>

аМ

спанакъ,

зе.1.енъ

- 3028 -

ф[tСУ.1Ъ,

баКJL3, цв-};в:.lO, грахъ,
тиквп,

вО560

AIOPI,OBII

М:1Irдапос'Ь, прасъ, зе.lе-

ни чушки, домати червени и
зе.iIенп, бiщл, синп IЩТ.1.аджа-

ни и др.) 33000 K~

••••

"! -

16715 -

835

дltнарСКlt стоки: Вино чер-

вено r.rБстно 10000, . . . . .•

ракия джибреН&а 1000....
оцетъ виненъ 900 • • . • . ..
.1.итрИ, всичкО на

Фура.жr.:

КИ.1.0Гр;

C'hпо

•.
47000

СУМlIIа.

ЛЧАIИКЪ

70000

и мама

10000}
1000 4230- 211
. 900
)
837
v
{167;;0
-

32000

Дьрва (на кубичеССIl мет-'

рп)

• . . . . • . . . • . . ..•..
Газr.: (на .iIIIТРИ) •..•.

3000 15000
8000 24001
I

750
120

п ,штата е до [560.;{. ГОДИШfIi). Ще се предuо

Допуща сс да се М:t.ЮlIпаддав:I. II за сдна дружина отъ ИОJl.

IЩ

n

ЧIlТЖТЪ ICаIIДfI~ати:, Е')ИТО СЖ уq[пе.t~ ('вува,ли: д) 3 ГОА·

то само за х.'l.1>ба, ~I1>COTO, I,ОJl.ОШlа.ншт:Б, граАИlIарСIl':llт:Б

JI

винарСfill СТОIШ, а за

остаН:I..лит:Б преА~х1>ти за ц-БJl.Ъ

Ва Предс'kдате,ль на УqrЫffЩiIlН'() НаСТОJJтел.ство,

ПОJl.El:Ъ.

И. д. К}Iетъ: Ив. ИАТ..1tзов;;.

Г. г. конкурентптiэ при явлвз.нието си въ търга. Аа се съобра

зяватъ съ ЧJl.. ЧJl.. 6, 7, 20 и

Сеreретаръ: В. Д; CmoU~oвo.

21 отъ заi,она за пуБJl.nЧНlIт:Б

търгове, :1. заJl.озптЕ трi>бва да бждатъ

преАварИТeJLНО

внесени

въ ковчежничеството, ИJl.И въ н:БEI:)Й отъ 1,.1Oповет:Б на
Н. Бnю,n. 3аЛО:lП въ наJl.ИЧНII пари не се прпематъ.

БЪJl.r.

Търгове въ Варнен. Гр. Общ.

n

:1,1,0

ТО

суЮНtта на преi\прпятпето,

н:БfiОГО, въз.нша повсче отъ

50000 .лева.
:1&0 ПОЖeJLалтъ

ЧУЖДИТЕ поД!!анннцn:,

на BapHeIlJKOTO ГраДСБо.О6щи:нс~О

32

куренция, часа от ь

ROHcy.lcfia

нието на ХрХНИТЕ, теrJl.енпето на СТОI,пт1>,

HOTaprIyca,

заЩПТ:t, въ СJl.учю't, че

'13

l,опкурентпт:Б тр-Вбва да бждатъ род
I,ОIlI\:урентпт:Б остане

отъ

ГОрНИТЕ
да

бжде

вание ео Вол"uцаmа на лъчение uзиСh:ва

по·

на ГрадсICОТО Санитарно

,1\авасмитiэ оферти трi>бва да бждатъ ОТД'ЪЛIlIl за ВСЕ~ОП ПрС,,,~I-ВТИ,

EaI,TO

сж haP-Вi\СШI

пъ· таблицата по заJl.03Il.

ДВ.I10ВОДIIте.лъ;

бtдеu'О

Варва IV уч. ЫО, 1502, на 13 Ю.;{иЙ, часа по 10 сутръньта
БЪ Г.;{ашатаЙс~ата Еаш~ра; АО ПОСТОЯlIната ICО.ИАШССИЯ,
за см-Бтк:а на ДЕешиий наемате.:IЬ, г-на Н., ЕJЙТО MffHa

Иапоръ Тошевъ.
Ыаiiоръ Дияиандиевъ,

въ

друга

Евартира.

Антоновъ.

Д. Маol}tарчево.

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО

Общunа,

ДаваJftо nОД'О nаелtо за до 13 Септеl'o1В. т- г. ДОllIа си въ

на 20·Й п. Добруджан~

Лагеръ при гр. Шуиенъ, 28-й IОНШI 18!Н ГОД.
ПОJtка:

отъ

и ие во с?;столние да се .лtтсува па свои срi>дсmва.

со ВЩ\ЯТЪ вс:БIШ работснъ АСIlЬ въ ПО.шовата I,анцеJl.аРIШ въ .ла

Зав. Доыаl,ИНСТВОТО:

се представяние

свuдtтвлство

е дъil:етвително чле'Н'О па BapHeHc~aTa_

Jfty

гера при гр. ШУIIСНЪ, въ RапцсiаРlшта на ВОIIIIСКИll Начал

RО)IaПДУЮЩIIII

отдъление

E:lIeTCTBoTO, съ Еоето Дfl се удостовtрява, че nредлвитеЛJ&

ПОЭШlIIтi. условия, описанията на ПРСД~I'kтит'k, :r.rогжтъ да

ППКЪ ВЪ гр. Варва п ·ВЪ IщнцеJlарията
СБИЙ ПО.JШЪ, пъ .лагера прп гр. Варна,

11 и 12 ИДУЩIIЙ 1.I1>сецъ Августъ ще се произведе търгъ,
_3 СЛЕДЪ ПJl.адн1>, съ явна Rоюсуренцин, за отд'шавие на

Во 1еовоот~рuтата во Варнд ГfJадг;~)· 05'щ 61fJ~'ca
Болница за сега св nрuелtаmо на лtЧeJf,uе сали бtднu бол
ни, членове на BapHelfJc~aтa Гpaдc~a Община. За nост,,кn

заВЕрена отъ Нотариуса.
НезавпсшIO оТЪ ВСПЧI,О гор'kиз.lожено, обявява се, че

право и

нредпрпемачъ ДOCTaB~aTa на фуражъ за граДСБJIТ-В Бонъе, за една
година време, наЧIIная ОТЪ 20 Августъ Т. годпна.

преДМЕТИ, тр-Вбва да l'редставятъ деклар:tцn:я отъ IIОРЖЧI[теJl.пт1>
подппсавши преД.'l.оженпето. ТЪ3l1 деI,Jtарацпя ТР'Вбва

На

2)

часа по

пuсани п отъ ПОРЖЧlIтеJl.ит:Б ШIЪ, отъ БОИТО, СJl.'kдъ СВЪ'рIIIваIlаето
па търга, :ню н:Бкому отъ

бариерното

:).л:Бдъ ПJLаАнЕ.

презъ вре

мето на. дocTaвr,aTa, станатъ педораЗУ)I:Бния )IeЯ\:ДУ ПОJl.I,а п т1>хъ.
ПрСДJl.ожеIшята на

кон

октраата, за петъ меСЕца вреие, отъ 1 Августъ до 31 Деке!\{
ВрИЙ 1891 година, съ първоначаJl.на ц'kна 90000 .лева.
ПереТОРЖI'а ще има и ще трае ДО 25 сжщ([й, часа ,1\0 5

да вземат. участие

пъ II дск.l!iраЦШI завврею[ оть

се ОТfiI\Звnтъ отъ

упраВЛСllае, съ тайна

3 ДО 1) СJl.1>дъ НJLадн:Б, търгъ за отдавание

на от~упqпкъ сбора на ГраАСКО- 06ЩИIlСI'[П'k берIШ отъ 'м-Вре

остана.'l.а върху

въ търга, тр-Вбва да шraтъ СЪ себе си осв-Внь I,нижата ПЗlIскуе~II1

спорiцъ за&она,

YllpaB ление.

1) На ~2 текущuй ЮлИЙ ще се ПРОI[зведе, въ поиtщснието

Переторжкатn ще БЖАе н:I.:Ш:l.чсн:I. 01'Ъ с:l.)I:l.ТI\ търrова R:ш
МIIССИЯ, въ който ДеНЪ п часъ щш:Брп за добр:Б, спор-Вдъ '1.'1..
01'1, за&она

Брой 20.

ВарненCI~ИЙ ОБЩИНСЕИЙ В'БСТНИЕ'Ь

Стр. 4.

БЪЛГ АРСЕО

CROTO

УЧИ.АИЩНО

ВIIесено държавна бераи отъ градъ BapH~ въ ВарнеII
О~РЖЖIlО Rовчежничество презъ l\fай 1891 г.

НА СТОЯ1.'ЕJlСТ)30.

Наименование на даЖДИflта.

.м. 38М;

Варна, 4 lО.шИ 1891 г.
Настолте.;tёТВОТО на

llоземеJlевъ ваJlОГЪ

ВЪ.;tl'арСЕИТ-В Пьрвонача.;tни

"

Учи.;tища въ гр. Варна обявява, че има нуждаотъ три
учите.;tЕи·бавач~и и ABa~Ia учите.;tи, свършивши педа

"

ЕМJlЛК'Ь •
Иджаръ •

В'I'!;СТО деслтъкъ\

"отъ JlОЗЯ И абовамевтъ

24007
1209 56
9649
300
245 52

. • . • . • • / • •
• . • • • . • • ..
Пл.тна повинность
.
.
Патеятовъ валотъ
.
БеГJll1КЪ.
• • ,
'\ _
Г.lоба отъ патевтъ.
. _
"
," е,ылкъ.
•.
16

гогичеСЕО учи.;tище отъ три годишенъ ЕУРСЪ,

Же.;tающитЬ Аа бжджтъ назначеНIIза таICива,
тр-Вбва да подаджтъ залв.:tенилта си, над.;{i;ЖIIО обгер
бовани и придружени съ AOEYMCHTIITI; ва обравува

Всичко

нието u УЧIlте.;{ствупаппсто имъ, паЙ-Ежено до 20-иii
lО.;{иЙ теЕ. '1891 г.

9535
9535
13331
31695 69033
66891 160142 347989
5308 32278 47235
116 108 524 _
88 78 672 66 1006 96

I-35 _
-- -

""2'i'07!64 ~141

288 84
15 332565

288 84
50
16

6'6'2!i 72

:ВъДO~OCTЬ
3а прихода отъ нrfшоitградCIШ налози въ гр. Варна презъ l-TO полугодие на

НАИМЕнаВАНИЕ
Презъ ной мtсецъ.

ОЕтроа
.лева

.. .
..·.
. ..
. . . . ·· ..
.. . . . .
Юний ••• . .. · .
Лnyарий •••
Февруарий •
Мартъ •••
АПРИ..1иii
Иай

,;

Iст.

7008 87
4703 62
8000 95
8954 24
10049 82
4638 60
43356 10

РеАакторъ.Отговорнпкъ: Пem]У6 А. Поnоl1Ь

Еантарие
.лева

ICT.

O:rъ Бо.ла
.лева

Iст.

1348 46
1107 67
1949 18
1877 71
1695 93
1516 29

30 60
16 50
861 88
126 95
686 23
211 16

9495124

19ЗЗ1321

Бариерно

Отъвагони
.лева

Iст.

- - - - - -

-

пр~во
.лева

-

2442 3296 65
2478 62
3646
2812
.2425

~-

17101 75

ИЗАава: Варнен. ГрЗА. Общ. Уш р аВ.tение.

Лаrазин:lЯtъ

НсичICО

отъ газ:ь

Iст.

~~

.лева

год

-

НА ПРИХОДА

М'~рение храни

1891

I с т.

.лева

•

8АБtJItЖI\А.

I

Iст.

667 40 11497 33 ВЪ СУИJlIaта 43356
40
9165 04 .л. 10 СТ. постжпа.ла
3~12
17103 23 отъ ОЕтроа, влиза и
1097 60 15702 93 ОЕтроата отъ бирата на 1257 ~. 75 СТ.
496 80 1574] 63
и 342 ОТЪ .лимона8791 25 дата презъ 1~91 г.

~2

-

61 J51

-

780U1141
Печатница на Хр. Н. ВоЙяцковъ. -

Варна

