Година

VIlI

Вариf.. 1 Мартъ 189;') Г.

Брой

9

ВАРПЕНСКИЙ ОЕщинакий Вl3СТНИКЪ
ПпсЪ1<J"

Излиза ТDИ пжти въ M~ceдa,

статии, пари

Управ.tсние АЪ Нарн:!.

За оБЯВJlеНИR

Цtната на вtсrника за ГОАина е
ОТАtленъ брой

11

"

ТЕ.д Е ГР .А М

lH

ВАРНА

ИСЮ18на:мъ б.А.аГОf1,<tрвос:тьта Си па B"pHeLi\:KI1T..s
Граждани З,1 llО~Д}JаН.А.I::НIшт<t u б.А.аl'ОП(Jже.А<lUlIнта I1I11Ъ
по С.АУ'I,'Й: празднИ!ш ОСl.I,БОЖДfJlJието на БЪ.АГНIНIЯ.

КНЯЗ'ЬТЪ.

четвърта

:!

до

Б-ьлгарсний Князь Фердинанд-ь

ва Вflр"вие'J'О,

""ИВ,, Ц;'!JУННl:Iне

ва

1.

О'J'(',АужtlJиii

отъ Ду

uтъ ГР:-'ЖАНUИ

,LJ,'l,.IIГ"Аев("гние'J'О

11

и

но·

щ;!('т-.

В . .I~. Височество, СЧlJ'J'НlIIЪ ва свои

lJl,1.fI,Ъ С·'Jlb.UИ'J'j,

(',АуtНtИ f!(IЖflенuни

IJ"

В, ШН'Лi АВГУС'J't:'Иша. Ое.,б<J, по

НИ А<-ВЬ и

34

l'ОДИШНI1Вl:IтаВи, Н;IЙ

(hl'At:"JlIJ1'1i, lJИjАР:,I!~I('UI я на Вllрненци, rr-:tхвит1> в1>р
Н()UО~.АаНВllче(·lШ чуuстuа u ,LJ,f",lбокн uр1>г1,НIJliЩ''J'Ь К'ЫUЪ
нъв.1юU •. t::UI:ШИ II;1П, rCI('IIOA"Pb u .~ина~тияl'Н Му, въ
ваТНl'I).\ЯВ"НII~ТО В:.! Която ('амо ПР-В,LJ,f\ННИlJ 1Ну БЪ"'lГНр
ею,й
('ЖЩt"

1-111 Р"АЪ
') Н.Аt:'1JИt

Щ'ЖАIJ
'J о

IHI.

D/,1>у('п-i;I;аш:е'J'О

ва CTIJНH,1Ta

<)<lь1,'J'ИI,IJ СИ IIАез •.1Ъ-ПЪ.нн\тн

и

0-

IJЕза

HIICl1111 еть IJ~ Отечестноl'() н 11.
ЖIIН'j НТС В. Ц, В. ва С.Анвата

и

б.АаГОАенt:'Iвието

B<i Б, .IГ"/l.,J-I!
д' ЖIJВ'hil Н. Ц. в. ПР-ВСТО.А.онаС,А'hДНIII;а-Д'Вте
то 1:1;. Бъ.IП1IНIЯ!
Аа ЖIIВ l.ii. Н. Ц

В. БЪ.ilГ,'РС!'f\та I~IIЯГИНН!

НЪ Съборнита

тото

ЦЪРУllание

""ИI'!Ъ

<.:е

<,чItТ"МЪ

на Наше

ни

Цнрсв:о

ва чести

Височ~ство,

Д..lЪЖПОСТЬ

да.

щаст
пuднеса

(}bB·hT'}, прiз,LJ,Ъ СТЖПIlТ-В на Във·

ГОСПОДНРЬ

наи

BUlI.\IiIНIIC

11

осноuоЖ,J,а!!:!

при

B-ВРНОПОАдавничеСЕ:И

УПрНВ.А.ение

обратно

::0

жеството прос.nЩf'ствува IlOвече отъ
сл-Вдното

остава пъ.'Н~нъ гоеподарь

в:;\падна I а часть ва граД:1,

"Rадuръ-баба". старата
"llаlпа-капия".
f> J) Удобрява ее

гид

Шl Т,Н:.\

между

гари,

то

по

м1;с'го

оБI~ОIIа

и

таБШIТ:I.

TypCKIlT'.h гробища,

до

станалиii пуб.1IJченъ 'гъргъ

на

1~ того за отдаваl:Jие П(lДЪ наемъ пр-Ввъ

lH~5

г.

на

грй.д каL'аПСIШ ДЮI'!'НЪ J'~ 1 въ 1[ Y'I. при ,.Ибрнмъ
IШПIlЯ" П се ВЪ<1.IJзга върху 110C.l-ВДIlИЯ I:ОНI~УРf'ПТЪ Х.
Д. Х. Л"фтеровъ ва 1(IHO лепа.
се

ПЪ

V

у'1.,

проивв-Вденuii.

ва

направата

l\:oii.TO

се въвлаг:t

Ал. Ив. IСаНaIЩВЪ ва

па

на

и

l(j

СДИllЬ

върху

17

того

ДЪ!Шl'иъ

пос.т.hдвия

ЛСIН1

21;;

п 75 t:T.
i ~ 11 20 пуб

личепъ търгъ ва направата па У.llща "ПlУJl1СНСIЩ« съ
Общ, камъни п се във.'шга па

пос.;I'.hдпuя

маланадда·

вачъ -

Латифъ Уста за 534 .'1.
54) Удобрявя се отдаденото по добропо."шо съгла

сие постилание на U.l0щада "БаЛЪЕ:ъ.ilа<Jаръ«съ Паа
ДЪРМСЕ:ll камъни върху И. МеДllНЪ по

55)

Да се ОТСТЖШIТЪ

~O,O()O

5;)

ст.

кв. метра

кв. м.

праi1ДВО

отъ пожара ltОТ.7Iенци,

което да опр-Вд-Вли ц1>лия Общ. Съставъ,

E:alCTO 11 Ц'В

му.

56) Отстжпва се на Е. Щеревъ град. м'Всто пъ

17

годпшенъ

I~метъ Ранковъ.

ср-Вщу

50) Да се ОТПУЩiiТЪ м1>ста Шt ф<tб}/llrrrш или др.
01"1.. сега за НaIJ]+'lI.Ь, КЪ1llЪ

Ш уч., върху KOf;TO

обеАинеПl1е Н:1 ц);..tото ни отечество.

че

индустриалви зав(:'д(:'ния

на Ваше Ца реко Ниеuчество Аа. Аостигне неэабравимий.
ИJ\IЪ ва винаги св-Бщенъ И,LJ,еа.АЪ, ПРОК.А.Iн,tиранъ IJp-БАИ
ПЪ.А.вото

условие,

и СТОIшо('тьта на вданията, които АружI'С'J'ВОТО би
издигнало на- вънросното M-ВCTO~ ИЬ СЛУ'lаij че Дру

Жt.А.аНlIЯ, щото

въ тоя многовнаll1евате.А.енъ день

съ

ната Иl\Ш право да ВВ(:'J\lе ТОIЩ M-ВС'l'О

ната

ГОАИНИ

THbPA'h

се.

с&щата ц-Вна, като при това се 'ШДЪ.lжава да эаП.lати

градско J\1'.hCTO на IIострада.1ИТ...в

lIIЖАРОТО

на

ако до ~() години ТОIЩ ДрУ;I~ество се раСТУРIl, UUЩII

тh чувства И ДЪ.А.бокн пр-Вдавность ва В<tрнеВЦll къмъ
'FPllIHJ. n Династията .Му, и сърдечви'Z-В ИIlIЪ б.IIН'ОПО·
БЪ~tГf\РИЯ ПОАЪ

ваЯВ~lение

Yl:TllOTO

Съ!! hT Ь, Г, Георг>! Х. ДС'lенъ. че ТОИ

53) Удобрнпа сс проивв'.hдепиi! на

тържестuевно

цЪрЕ:l.lа МО.А.ебенъ

съ Вр1Jятпата

съ Ц I;vши ОБЩIJНСЕ:И

,Аюб.ilt'I:JНИИ

c.1-БДъ ВНИ

J Н95 1".

матръ, пр'.hдплаТШIIИ въ ТfJИ години,

I~ОШ~УРСНТЪ

По еЛУ'lнtlf1,НI::ШНИЙ ИСГОРllчеСЮl ПР(\Вr\Шl~Ъ-,,()СВО'

оте,АужеНlIИ

нъ

ctj

пуБЛИ'lСНЪ '1' 'ргъ

До HerOBo Царсно Височество
Б-ьлгарский Князь ФеРАинанд-ь 1.
Бъ""гзvия",

"

49) QТСТ<Y>lша сс ва l3арисн. .\КI\llOllepllo Друже
едно пра'3АIIО l\1-Бс'1'о от 1. 7000 кв. метра
АвглиiiСКlIт-Б гробища,
по
1 .'1. 50 ст. IШ.

MOCTI.

СОФИЯ-,дIЮРЕЦА

на

4>-;) Bae\!,1

5~) ~Тд()бршщ

I~мстъ Ранков'Ь.

БОЖ,LJ,е!:lие1'U

"

ство ,.Грондъ~

uрщи tl,'}, дъ~'гъ ('Ъ ц'!,.,нi:И ОБЩUЮ:Кl1И СЪС'J'lll<'Ъ да ВОД

uee,.

10

•

часътъ подиръ обi>дъ.

llаЖUI1 чаСI'1I11 раб"'I'II,

СОФИЯ-ДНОРЕЦА

еllНI1,1I1О.Аебенъ

стот.

lIе~IOЖС Аа У'l,Н:'l'вуна нъ AIJ~lJ.lIJ.yr\.l а ,,~'J>A;tllIJC, ПО

До HeroBo Царсно Височество

стечение

4

Ч,АеШI ОТЪ Общ.

КНЯЗ'ЬТ'Ь.

гo.~'1M(I

(,траница

~3 ЯltУАрнit

С.А.У'IiiИ РождеНIIИИ :Ми деlJЬ.

IJРИ

страllllЦII

15

катъ), ClJ-Бщу ОЕ:рЖЖ. Сх,дъ, прuе:\ш БО.НlII жени вс-hкп
день, отъ

Градсний Кмет-ь

XIIFHJI'')'H(J'J'(',

тре',':},

редъ:

еВЬрШИJШ ПаР"ЖСI~llii Фar~ултетъ, сега Варен. Град.
Общ. Лiшарь, Жllв-Ве въ кжща'га на г. Канакова (адво

Б.А.аГОДf\РЯ mНIЪ и '/н. Н"рненцн за П1,З.\Рf\В.lеНlIЯТ1\ ПО

'J ъl ,жестнt'ННО

п

за

ИЗВОАЪ ОТЪ Рtшен. на 8арнен. Град. Общин. Gъвtтъ

ВАРНА

С.А·)'АЪ

втора

ПJlаща

.

И.

Градсний Кмет-ь

ДI:Jt::еъ

се

първа С'fl'аиица

HI1

ст.

10

Blll'IKn що е ва

(j

в-Встнпка С" Пр1t.ща до ГраДСlи·ОБЩIlНСКОТО

оБИl~н()венно па ], 1О и 20 числа.

4 лева.

k

ваемъ

е ПОСТРОIЫЪ

п

една барака, съ

120 ,,'IeBa.

57) I1рошеНl1ето на Барн. жители-Ер. МирсlCИЙ и
А, I~caHToBOЬ (адвокатп) оставя се безъ ПОС"l-Вдствие.

Стр.

Брой

"Вf1рненсхий: Обшинсхий: B-Встни!Съ"

2

9

наД."I-ВЖНИТ-В търговци сж се съобразили съ чл. 27 отъ

58) Да се пише Г-ну Нотариусу да ивдаде хрiшо
стенъ ахтъ за подареното гр. Ы1;СТО отъ 200 хв. мет

закона и противъ нарУПIитео/"IИТ-В ще съставятъ акто

1 ОО хв. метрз., и на Ставри' Панаиотовъ еа 1ОО кв. м.

щий: захонъ.

ра въ IY уч., хакто сл-Вдва: на

ве за нar~азанието ИМ'Ь, СЪГ.Аасно ЧЛ. 47 и 5~ От'Ь сж

Саватия Станчева за

b~) Опрощава се, по крайна бtдность, на Варнен.
житель Н. Диаыандиевъ наложеНата нему отъ Е!(ета
съ постановление Л2

Варнен. Окр. Управитель: В. ПОПОВЪ.
Финан. Начални~ъ: Ао6рииовеии.

1197-20 л. глоба, за нарутание

прави.шика ва хлtбаритi>

60) Отмiшява се рtшевието J'Ji 255-94 г.,-И от

чужденото отъ Общ. м-Всто отъ

В:В. метра

200

ва у.

регулирание улица "Царь Борисъ" да се заплати BMtсто на М. Ееqиджиевъ на Султана М. Ееqиджиева

ПРИКА3Ъ
.A~

дtйствителната собственниц~ на това MtCTO
61) Раврtшава се на Общ. Упранление да похар·

чи едн.а сумма отъ 2000

л. за

поправяпие

62.) Рззрtтапа се на Общ. Управление да похар'
чи една СУ1\11\1а отъ i150 .'leBa, ва доставявие на н-Вк()и

не,бхо.а;IlМИ мобили ва помtщението на Общината.
6а) ·Рtшението .;\р ~99 - 94 г. да се видоизмi>ни
тав:а: отстжпва се на Санва l\10вродиенъ, t.:a урегулира
ние на двора му, 1:1865/100 в:в. метра гр. MtCTO, въ IV
уч.,

4

по

о/lева хв.

Гр. Варна, 25 Фввруарий 1895 год.
ПодписаНl:IИЙ ItMeTOЬ на

гр. Варна. X<iTO взехъ
прtдъ видъ, че често пt'Б.ти работницитt съ хола (в:а

на нtкои

улици въ градз, 'l'ВЪрД-В развалени.

I руци)

метръ.

па.а;ежа,

I~a'l'O

ипотекиратъ вси'шитt
се заддъжени

6:;)

прt.а;ь другитt

-

иматъ да ВЗf:матъ

послtднитt,

а по

HtKora

и ония,

за

тоя площадъ

Не се удобрява остаЮiiЛИl1: днесь

писуарi1,

миратъ

почти непроходимъ,

находящъ

постоянно

въ

се

въ

тоя

площадъ.

коля не се допуска

15

тоя

да се на

lIлощадъ.

Ш. Наруmителитt на настоящий приказъ, по о·

търгь вър

собни съставени
I

актове отъ Град.

Общ.

Санитарни

Пристави и п()лицсискит:В агенти, ще се глобяватъ за

въ по.'ша на Общ. касса до 25 лева.
IV, Пспълнението на тоя ми прив:азъ нъзлагамъ
върху Град. Общ. Санитар Пристави.

У'. IIрiшuсъ отъ приказа да се прати Г-ну Вар·

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО окрЖЖНО УПРАВЛЕШIE.

пеlIСВ:ОllIУ Град. Наqалюпсу, за зависяще и отъ негова
страна распор1>ждание.

Еметъ: Н. Ранновъ.

ПРИRА3Ъ

24.

МИНИСТЕРСТ. НА ТЪРГОВИЯТА И

Гр. Варна, 20 Февруарии 1895 род.
Съгласно чл. ~7 отъ ва кона ва

мtр!Сит-В и т-Вг

ЛПЛЕитt, чаши. стъхла и въобще ссждuве,
служатъ тия,

отъ

Всичхи КОо/1Я, КОИТО заставатъ на площада

П. Повече отъ

креДИТОРI1.

възможно най-кратко вр1;1\1е.

си

товаръ

въ тахова чис

"Ченгене·Пазарь·', iЗа Нltпрt.а;ъ ще се остановяватъ само
около

KOI1TO

ху Д Анге.l0ВЪ ва ПОСТИ.1аВl1е Уо/1Ицата въ Ш уч., до
"Тахта-джамия ~ хъмъ пубдl1ЧНIIтt ДОllIове. Ha'l'OBapBa
се Емета да НiНшачи НОВ'Ь търгъ за сжщата цtль въ

ЛР

H:в~aKЪBЪ

СЯ трупатъ

Поетаиовихъ:

1

Ст

на обезпечение на исв:ътъ

си имоти

ни, беаъ да

на iЗа Град. Uбщини",

лева, ваедно съ ПСИ'lЕИТ-В направени до сега разноски,

8

Ченгене

тъй хато въ него не мог&.тъ се побра повече отъ 15:Ю ХОJШ и на основание п. 18 и на чл. 88 отъ ,,3ако

Да ~e даде 4 годишенъ срокъ на Бр. Мухлеви еа
ис:rIлащание ДЪЛГЪ'l'Ъ си хъмъ Общината отъ 7 4~0
въ

11

вастя.ватъ съ В:Оо/lата си прtдъ самит-В ДЮКЯ

ло, щото правятъ

64)

то

хоито ча~а1.'Ъ ва работа на площада

! Паварь",

24 ЛНУАРИlI 1895 г.

и

55.

съ

в:оито

3ЕИДЕДГВ.АИЕТU.
ОтдtАЪ за зеМJщ<~tАието, СИОТОВЪДСТВОТО и ионевъдството.

!Соито продаватъ течности въ малки··

Прi;uисъ

количестпа, не по.а;лtжатъ ни Д1iмгосвания, нъ за това

ОRРЖЖНО

тия (продавачитt) еж длъжни да озпачатъ съ черти

.л~ 159. Лауарий 19-й ГОА. 1895. ОГ. С-JФИЯ

П!". сел-.дът'Ь MtcTOTO до ГД-ВТО трtбва да се непълни,
ва да бmде MtpKu.'ra точна До сега прtдписанието на
тоя членъ отъ вахона ва мo:hркит'.в и тtГЛИ."lкитt, почти

ДО Г. Г.Окр. Уnравшnелu.
Вь

дnпъ.лнение Ю\

ОreрЖЖI:IОТ;) аРВАписание на

НИЮ6дt не еж И('ПЪJlнява отъ наДЛ'l;жнитt лица, за-l !10воВренното ми Министерс'гво отъ 1 О Августь м. г.
щото в:омпетентнитi> В.ilt\сти не С;ь. оБЪРllали внимание
подъ }/i! ~224, съобщаНi\I\1Ъ Ви Гuспuдине Унравите.;IЮ,

че BtJeUIlOTO Министерство съ писмото СИ отъ ] 3-ий
това е станало общо и тъй да се каже, търпимо, и ва Лнуарий н. г. подъ .м 308 ми съоБЩ:1ва, че то съ 1'0да не Cili повр-Вж.а;атъ интереситt на многобройнитt .А-Бмо УДОВIJ.лСI'Еше ще 01'~yaa пр-Взъ Е. 189!} г. нсач.
на това

нарушение

на

закона,

което

нслtдствие

на

нарушители съ прилаганиетонав:азателнит:В распор:Вж.

дания по за!Сона, на основание ХХХ·то постаНОНо/'1ение

на почитаемиi!: 'министерски Съв-Втъ, взето нъ зас:Вда
нието му отъ

3

й ТОГО, протохолъ

.N2 11,

Заповtдвам'Ь:
Всички кръчмари, пивопродавци, бахали и други
търговци, които продаватъ на

дребно въ пов-Вреното

ми Окржжие наи късно до 10 АвгУСТа и. г. да се съобра

катоВ частни !Сопе, които по KaqeCTB1\'ra си отгоuарятъ
ва армиата. Оl'стжпкит'В за m-Встнит1:J добрu ОТГ.;I-Вдани
и Бдрави

!СОВ!:: еж извънр-Вдно

ГU..t.-hми

АУЮЩИТ-В:

1)

и

T-n

еж

C.;Ioh.

Лоnетt аа гОрС1Сата Артидер. да е& на въврасть

4.9

45

см.

година 1:1 на ръсть да CiY> отъ

1

м.

36

см. Дl)

1

м.

Вавадер. 1Соnь отз oМtcTna порода трi,бва да бiYiДе
на възрасть 4-8 години и на ръсть да е отъ 1 м. 38

1 м. 48 см.
3) Roneтt аа nме1Са артu lIepUR тр-Вбва да еж отъ
кит-В и t-Вглилкит:В.
4-9 ГОДИНИ и по ръсть отъ 1 м. 40 см. ДО 1 м. ')0
Испълнението на настоящий ми приха~ъ възла. СМ. ЩО се отнася дО косъмътъ на Eohe-rh то не се

вятъ съ пр:Вдписанията на чл.

27 ОТЪ закона ва Mtp-

raMOЬ ва Г. г. Градский и ОКОлиискит-ВНачалници, ко
ито С.1:Вдъ истичанието на срока ще распор:Вдятъ да
се проивв-Вдатъ ревизии, съ ц-Вль да се узнай, да ли

см. до

права нихаЕва раВЛИ&а при купуванието имъ.

330 м-Бетнит-В коне, които отговарятъ на гopHaт-h
ус..\овия Военното Министерство опр-l1 д i>.;щ една цiша

Брой

9

"Варненс~ий Общинс~ий Вf;стни~ъ"

отъ 600 ~., но a~o к,)ня отговаря вао Офf1церСКII И~II ~a

3)
4)

вионно-офицерски,то тжви ц-lша ще може Аа се УГОА-ВМИ.

ПР-ВАЪ виАъ Па ГОА-Вмата важность на ТЖ31I м-Вр.

ка ва ПОВАиганието. на М'ВСТНОТО KOHeBЪг\~TBO u ва на

СЪРАqение на м-Бстнит-В ПРОИВВОАитеАИ- конеВЪАЦИ, у_

тозщето най гоq1ша r"l3CTHOCTb

ЦIIТ-В II ТЪрГОВЦIIТ-В

по

въ пuв-Вренний

меЖАУ

ММИССИЛТf\ В:l>ЯТО събира cb-БАенията за JlI.Щf\ИТ-В EuHqe-

та въ О~ржга, които ще Аа се купуватъ ва ремонт
нит-Б военни А-Бпа, ще събере и. всиqiШТ'Н НУЖДEIИ св'Н.

Аенил ва частнит-Б коне

въ пов1>ренн~й: Ви

въврастнит-В коне, Ka~TO и т-r;зи. ва

м~аАит-Б

KOHqe~a

(За свtдение до Г. Г. .4иректоритt

nоддьржаuuеmо

BeM"leA,MqeC8:o Дружество въ

5)

6)

7)
8)
9)
10)
и

АРУГИ

ва Аа може Аа ввеме qе"lОВоВ~Ъ

ще

щ:-l.ТЪ най КЪt:НО Лl'

lnOpli.

трае

отъ

АО

4

7

Май

llЕС~IOqи

у

ще БЖАЖТЪ Иiможени С"lоВАующит-Б
инструменти.

Оmд-В.ло. 3е.м.лед-В.лчес1СU w1tашu'/f,U.

" , . посоВвание.
" " жетва
" " вършилба
, , " qистение на ci>MeTo
" " травспортирание
" " мЗ"lК:И мотори
" " ~y"lTypaTa на "lИШ\Аит-h
" ПРИГОТОВ"lение на с-Бното
, , " 'конвервирание на соВната

1б-и l\Iартъ н. с. на аАресъ: Ниена

3а ПО-ПОАробни

обяснения и

Аек~арации же,;"IНЮ

щит'в Jl10ГЖТЪ BC'H~oгa Аа се отнасатъ направо АО
митета

на

горния

аАресъ

отъ

когото

nO"lyqaBaTOЪ

ки нас ~аВ"lеНШI бевп.штНо. ДРУЖАСТВОТО е

ICOM-

всиq

юшрави~о

пеqе UУЖАни'r-В ПОСТЖП~И ПР-ВАЪ у праВ"lениата

на Ав

стро-у нгарск:ит-В и qУЖАостраннит-h же"l-:Ьвнацu, ва ла
нама"lЯТЪ та~сит-В по принасянпето на ПР~А1'tI'втит-Б,
пр'h,!J,навнаqени

ва ~oHк:ypca.

НаПОМЮJJlIЪ при това на Г. Г. O~p. Управите~lI,
qe уqастието на м-Встнит'в ТЪрГОВЧИ и BeM"leA ~,,lЦИ ще
стане на т-Вхни СР>ВАства и сами трвбва Аа се Грl1жатъ
ва

шинит'в

испращанието,

така и

ва понръщанпето

на ма

и УР-ВАИТ-В щомъ не могжтъ Аа се прОАаАЪТЪ

конкурса.

ПОАписа.А.И: У праВ"lЯЮЩИЙ Иинистерството, Мини
етръ на Финансиит-В:
Ип. Ев. Гешовъ, ва Г~авеиъ
Ce~peTapь: В. Атапасовъ и Наqа~никъ
то: Хр. Ат. ФетФаТАжиепъ.

на ОТА>В"lение.

В'ЬРНО:
Варнен. Фипап. Наqа~пикъ: До6риновеии.
Пр-lmucа от!> ПР'lтис!>

ИНШЕНЕРЪ

(Вх. ом

6589-2&:-XI-94

го)

при

Варненската

Окр.

Постоянна

25

Ноемврий
гр.

До Господина ЛрЬдdдате.ля
на Варненс"аmа О"р. Пост.

Rоммиссия.

1894

ГОА.

Коммцссця.

Варна.

храни.

РАПОРТа

Л Отд1J.ло. 3е.м.лед1J.лчеС1Са Индустрия.
Машини и

инструменти ва приготов,,'!ението нас

~aAa (ма"lца), пивоварството,
ванието

и иС1Суствеи?>

1 Herrenqa"se оА1. 13.

Машини и УР-ВАИ ва обработвани ето на вемята.

"
"
"
"
"
"
"
"
"

О тд1Jло. Ветерииарствоmо и nо,д,1Совавапие.

РЖ~ОВОАението на раБОТlJТ-В по КООЕСурса еж ВЪВ
~ожени па еАИНЬ особенъ Rо1'tlитетъ. Иi!п'hстиата ва
ввеlllание уqастие ВЪ KOB~ypca тр-Вбва Аа се испра.

на

2)
3)
4)

ва поенпе,

ПО обuра.

Te~HO.

ROHRypca.

I

на храната,

принаА"l-Бжносl'И

XpaHf\Ta,

eliMe'/f,apCT80

В:ОИТО

1)

па

аа

VП Отдt.лli. Мащиии и ур-Вди ПО .Jt.ле1Сарствоmо.

KaK'ro

и

U UUCTpy.JteUTU
па ,д,о6иТО1Са.

Общи распорtждания.

ис~атъ Аа yqaCTBYBaTOЪ на Ta~ЪBЪ еАИНЬ ГО"l-ВМЪ в:оц:

машини

виното.

Машини ва ПРИГОТОВ"lенuе
вапаввание

в:урсъ, поканвамъ Ви Г,не У правите.А:Ю, Аа АаАете най
l'O"l-Бма r"laCHOCTb на настоящето ми и на УС"lовията,

ВИАоnе

ва

Отд-Вло. Машиuu

ИU"lожението

на това, qe може Аа има и ВЪ Бъ"l

На ROНlcypca

ПРИГОТОВ"l~нието

Машини и инструменти по винарството.

YI

на земледtлчеекитt

гария н-Б~ои заинтересуваниФа6ри~анти Ю\ зеМ"lеАоВА
qес~и ниструменти И"lИ ваможни веМ"lеА11.lЦИ. които Аа

въ

и

2)

г. Ст. СОФIIЛ.

~ожеНllе на зеМ"lел-Б.А.qес~и машини нъ гр. Виена. ПО
ПОl10Л Ъ ШI. топа Дружеството се с OTHeC"lO и АО пов1:>
ревнот,) МИ Министерство, за Аа ивв-Бсти на БЪ"lгар
с~итв Фабрик:анти на машини и dаинтересовани вем
~еЛ1ЫЦИ Аа ,ввематъ J'частие и Т'В ВЪ този меЖАуна
РОАенъ K,)HlI':YpCOЪ, въ к,)гото ще бж.,!J,iY>ТЬ из.,южени най
Аобрит-h зе~ыеА-Б"lqеск:и
машини, ПРИГОТОВ"lявани въ
ц-Б"lИИ св-Втъ.

се изисквя.тъ,

второ-

Машини п УР-ВАП ва ~у~туратя. на ~овята, АЪР

ветата

1Са

Виена е Р'ВШИ"lО Аа осно не пр-Нвъ настоящата ГОАина
отъ 4 ЛО 7 Май (I:fОВЪ СТИ,;lЪ) еАНО меЖАунаРОАНО ив.

частие

на

.лието, .л1Jсоводството и па т1;X"Um1J ии,д,устрии, СО nрибав

чиновницитt по Филокеерната зар~за)

ПР-ВАЪ-ВИАЪ

ПРОИВВОАСТВОТО

Х От,д,-В.ло. Е.лС1Стричестеото па 1l0МОЩЬ па ае.м.ле,д,1J

училища, земледtлчеекитt надзиратели и

Ц~рсв:о-Ера.i1.еВСIСUТО

"

"

V От,д,1J.ло. Овощарство и Вииарство.

1)

IX

ДО Г. Г. ОКРЖ,:JIC. Уnравшnелле.

1895

"
ПРОАУ~ТП.

VШ От,д,-В.ло. Рuбо.ловсmвоmо.

.м. 474.
ЛЕ'НЬ

" " Аобпваниена та~ашь АЪРВ.

кнпга.

3)

Вврно: Финан. Нзqа"lНИКЪ: До6риновеии.

10

и

степенни

Инспе~торъ ПО ЕонеВЪАСТВОТО: Германовъ.

Февруярий

АЪР"

ОтдЪ·.ло. ГОРС1Са U'/f,дусmрu.я.

2)"
материи

ва военнит-Б ремонтни Аепа, ще Аа испраТИl'-:h ВЪ по
в-Бренното мп Министерство въ срока up-БАВИАенъ въ

ОКРЖЖНО1'О отъ 24 Февр. м, г. ПОАЪ No 1:181;').
(ПОА')У прав"lЯЮЩИЙ: Министерството Министръ:
Ив. Ев. Гешо въ, Г"lзвенъ Секретарь: О . .к:араАЖОВЪ,

"

1) Машини и УР-ВАИ ва опqКИПТ-Б

О~рЖГЪ,

които отговарятъ на горнитk УС"lОВIIЯ. СВ'ВАеuията ва

"

3

" горсв:а KY~Typa
" е-Вqението на ГОрИТ>В
• транспортирапие на

"
"

"
1v

ветата.

beM"leA-БА

В",- О~РiYiгъ и ко

"

5)

МО.м[вате се ГОСПОАине УпраВII'ге"lЮ, Аа A~AeTe на нас

Стр.

на

спиртоварството, np-hcy-

грОВАето, вахароварството, оцетаретвото и

приготов~ението на св:робе~ата.
Ш OtiJ-В.ло. Л-Всоводствоmо.

1) Машини и УР'ВАИ ва Аобивание на гор. сБмена.

2)"

" " обработванието на вемята

Имамъ qесть Аа Ва Ао~ожа
Аате~ю,

qe

ГОСПОАине

Пр-БАс-h

ва oEOHqaTe~HOTo ивуqвание на пр-Б~евит-h

по же"l-Ввно-пЖ,тната ~иния: "Русее-Варна", на

9 Сеп

темврий т. г. се ср-Вщнахъ въ Каспиqанск:ата станция

съ Г·на Инспев:тора по ПОААържанието на ~инията и
пр1:>г~еАахме съ него повторно пр-h~еsит-Б по тая .i1.и
ПИЯ, които се памиратъ въ раиона на Варнен. Ов:ржгъ.

Брои

.. Варненский Общипскии Б-встнисъ"

АНИ

I ОТЪ

Сппсъкъ за ПР1меsиТ'h, КОИТО наыiрИХJlfе ва НУЖ'
да

се

направятъ,

ПРИ,,1агамъ

рапортъ, аа по нататъшно

Р·ЬЖАнние.

отъ

при настоящпятъ си

Виша

9

ВАРНЕНСКОТО ГРАдеКО-ОБЩIlНСКО УПРАВЛЕНJIЕ.

страна распо-

о.вЯВЛЕНИЯ.

Л ] 537

Този списъкъ е значите,,1НО нама,,1енъ сравните,,1·

Гр. Варна. ] 7 Февруарий 1895 ГОА.
Варненското Гр. Общ, УпраВ.,fение има честъ Аа

по съ онзи, КОГОТО съставихме мишыата ГOA~Ha СЪ

Ч.-1ена .яни Дянковъ по C,,1-БА)'ющи'Т-h причини.
съобщи за всеобщо знание на насе,,1евието въ ГРНАа,
Инспекцията
ва
же"1ЪЗВ(,,пжтннта
.-1иния
"Русее.
·eM.leA-БческиЙ
Съв1>тъ при Министерствотою\ Тър.
~
ц~
~B
м
Варна", в-Вма наМ'.liрение да заТНllрЯ .-1ИШlята ПО
- гови.ята и пр" на 5-й М. м • .януариЙ н, г., ПО ПОВОАЪ ра-

.;t3T3 ДЪ,,1жина въ те,,1еви огради,

КНКТ') сме пр-вдnо-

порта на Снищоnекий Чиновникъ ПО ФИ,,10ксерната за

.;tага.Ш по юшрi>АЪ. Тя само иска Аа се осигори и р}\ва подъ J\Ji

г, съ КОИТО е пита.,fЪ: МОГЖТЪ .,-JИ

921-R94

ивб-Вгне нещаl'ТПllТ-n С,,1УЧНЙ СЪ K'I.,-JH:H, които се съ- Аа се ИВВI\('ЬYiТЪ ,,1030ви пръчки изъ незараsенит-В м-:Вс
биратъ въ ГО.,-J'ВМО К(),,1I1Ч~('ТRО ЩI вии работнит-В пжт· та на СНИЩnВСIШЙ Окржгъ ва въ другит-В ОfCржжия на

ищи,-нз ТИкинато :м1>сти Щ!:! се наIlР;\ЬИ по eABd сан- "КняжеСТRОТО, е вве,,1Ъ с.1-h"ующето рi>шение:
товиер~а и ще дежури 110СТс·я 11 11. о .. едивъ ПЯВ!lЧ~
1) Ивнасянието ивъ варавенит-h m-nста: пръч~и,

3а ДРУГИТ$ м1>ста nтъ кж.\'i,то IIремиваватъ 1.0.;tя ,,1иста. пръетъ, рнстеВИJI. ДЪРВR и др. матеРИ8.-tИ, съ ко
И,,1JI А"битък:ь въ НЩШИЧlIте.АIJO "'''~1IIчество, като на- ТО би ('е распостряви.щ вnриватя, е запр'hтено отъ ч.л.
прим-Връ по ПЖТИЩilта I\>! Нl' н.ят~ IНЦ'БИЩliта и пр, 7, б ква б, ва Д'ЬИСТRУЮЩИЯ ваконъ ва м'hРIШТ'h про
тя в1>м:-I. да прани НIJЮIКВИ 1I р'IiАlli,3ИтtМtlи м-Вр~и, ти вI ФИ,,10кrерата, Това В8uрiИIJ,еНIJе трi>бва Аа се рав.

минаВ;>вuето

UIYB3'},

П,,13ТНОТО ни "ВНIlI.ята ще бжде би а така: Щ мъ се открие ФИ,,10в:сера въ в-Вкоя

свободн?, както е и ('ега ПОАЪ II'JТОВОРНОС7ъта ва то
гова които мивива

M'hCT-

HO~TЪ. RСИЧКИ'Г'!> ва тжзи община, на която сж Ч.,-JеНОве
пр'Втежате.,-Jитi> на 3<1равевит-n .ловя, и,,1и ав:о въ м11ст-

На то/<а осв(}~ани~ нъ ЛIНf.,-JllжеIНlИ тукъ списъкъ носта, г.-,\-hто е отсрита вараЗil'Т3 иматъ по:вече общи ..
останихме CitMO ваи-раО()'ГIIIIТ..u 11ЖТIIЩil.
,ни ,,10ВЯ. ВИЧfCит-В тъзи (iбщипи се считатъ BIt заразеПрi3,,1евит-В 8а ПIУ!>ВЪ гр [jР"В"дIlЯ не сж 0зва- ни и ОТЪ тъхъ се SЯl1р-Бщявн иввасявието на всиЧки
v

чени нъ тови списъкъ, ващот,: Т'Н "<6. веч~ flаuриве~~ Пр-ВДМ'\.;ТИ, съ К()ИТ{J би се распростраВU.,-Jа заразата.
ПО ,споразумеUt1е.. съ ДЩJ~КЦIISJТ,L lIа ~III1:1ИЯТ(I, И Прова
2) Понеже осненъ ловята, въ КОИТО е ОТl:рИ'l'~ фи,д, IIИСК"То r!J. ООЩ, YI/IJaB.,ieI1IH~.
.
_
,
,,10ксерата. BC-Rк()га МОГЖ,ТЪ Аа се считатъ ва
(ПОА.) .
Инженеръ:
С. В~ВРЖf;Нt'Ц~И; ~ав-Ври,,1Ъ ,,1ни
и опасни ,,10ззта ва окО.;tпит'В общиви и

Ч.1. Секретаръ: Н П'П'IНЪ.

3ав-Ври.;tъ~ Секрет»ръ ПрlI
РНв..tение: Т. Pa~BЪ.
ВВрНО:

B,lp"elf"KoTO

Секретаръ при Варненското ГР:lДI'КО

0,:0,,1.

съмните

A<t

не би,

в:ато се иввасh"!iТЪ отъ т-nхъ ПрЪЧ~lJ, Аа се распростра-

OI~P, Уп- ви зяр:шатн; Съв-Вта р·/;ши щото иаъ Оl:ржвит1>, ВЪ които
е открита нече ФИ,,10ксерата, ИRI,бщо AI\ ве се позно.;tява
иввасявието ВН ВЪ другит1> Окржзи BIt ,,103080 ЩJЪЧВ:И.

У!lрilВ.Аение: В(~1зА~твие ва ГОР-ВИ3.Аожевото, строго се вабрав.ява

Т. Джезаровъ.

ЛрЪnUС'О Оln'О ttpinuc'O

ва пъ БЖДЖЩ(l В3Юlaпието пръчки. Отъ вэрнзеШП11 ОКрiYiВИ (вuАински, .АЛJlJСК:И .. ВрачаllСICИ, П.,f1шt1НСfCИ, Сви·

I

щопски, Jlопч~вски) и лр-}.;па(·ЯНИt1то ИМЪ

въ АРУГИТ-В

С n и с 'ь И "'Ь
чисти ва СТРЙR<\та ви, 6И,,10 за саАение ва нови ,,10ВЯ,
БИ.-10
Ва Н-ВКОН др. ц'}ыи.
Ва ЛРlЬлезumJЬ JlO :JICСЛ1ЬЗНО-}lжmliamа Лuнил "Руссе_
Варна", 'Jtoumo mрп6ва да се сна6длmlJ ci 6ариери 1t

Ван тониврки.

Ки.юыетри- За
ческо

MohCTU

3
4

5
t)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

151+7ЬО

154+40{)
lБ5+fЮ5
lб!J+НН()

163+750
165+1100
169+130
173+460
178+U90
179+\190
181+750
183+5.')0
185+650
186+700
189+760
193+350
2 ()3+Н50
322+300

кои ПОУ.тища СОУ. прiiАназна
чени пр-liпезитli.

:МРЖДУ t~еJlеЮIЙ нз>тъ lIеВШ~-:МIlРh:онча
ONII'ЦlIlI Н.·, ша
Н!'ВШII-Н~II"КО
II ронаЛ!lЯ PaBlla

Неl1ша
ПроваДU1l-}{"Н'JIIНЪ
"
Ен IIДЖ!"КDОП-Яt'Ж'I'Рпе
1)

"

ЕНII,\же,ltЬf'Й
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Сенде.лъ-l\араагачъ

Караагачъ-3а Вамчиiiсв:ит-В ее.ла

Гебедже-- Нарпа

llарна- 3а Кзмчипсв:итt! .лозя

гр. Варна 25 Ноемвриii 1894 Година.

(Под) :Иuженеръ при llарuепсв:ата OI~p. Пост. I\оммисспn:
(J. llавржевецкп. 3aB-ВРll.лъ ч.л.-Секретарь: J Соиовъ.
3ав'Бри.лъ Секретарь при ВаРIIепското Окр.Управ.ленУ.е:
'{'. Раевъ.
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Гр. B<tpBa, lR-и Феuруарии 1895 ГОА.
Пр1>дъ НИАЪ ВЪр.АУЮЩ'lта ФИ,,10кс~рна В<lраза въ

по.ложеН!lе

1
2

.АР

странство

11

нъ

ненекото Грн,\еко

н1>с[)и

Окржви

Общинско

на CTpaURTa ви, Внр
Уuрав.1ение обяняна па

насе~lеllиего, че строго ('е за6раНЯRа

ВПИС:1нuет()

въ стр

Ната на КiШIЗПТО и Аа би.lО Фl1Аан~и отъ овощни АЪР
вета и черницн отъ CTpaHI'TBO. A~o нсlщои же~lЯЮЩЪ иска
Аа се СН,lбди съ такива, п-В~а се OTllece папря.во, и.,fИ
чревъ ГОСПОДlIна Варненекий зеМ.Ае'i,1i~ческнИ Надви
рн'Ге.,-JЪ АО ДЪРЖflRнзта пипиниера въ гр. П.,iОRАИВЪ,

ГДЪТО по Ц'ВНII'Г'h обня.РОАвани въ ПОС,,1'I:>АНИТ'Н броеве
на n'hСТВrlJ~Ъ "ОРIl"Ю" и "Държ«вевъ н-Встни~ъ", ще

могжтъ се снабди еФl'lIН() и съ Аобри Фиданко отъ въз
расти Кf.квито т1з ИСКатъ

11. Еие'l'Ъ: В. ПОПОВ"'.
И. д. Сеreретаръ: Петранов ....

ПОRRИR
ом

9.

Подписанвий: Д-ръ Нейовъ, Членъ при Варненския
Оср. СЖДЪ и ДЪЛОводите,,'!ъ по массата на испаДна.-IИJI

въ несъсто.ятелностъ Варневсв:и търговецъ ХРОСТО X~

Дечевъ, съгласно чл. 199,н ОТЪ Търговсв:ия 3аfCОПЪ,

пригласявамъ ваемодавцит-в му, въ прОдължение на
двадесетъ дви ОТЪ публисува.ние насто.ящето, да се я

в.ятъ пръдъ мене въ Варненския Окр. СЖДЪ, за ОСВИ

дътелствуванйе ваемитъ си.
Гр. Варва, 1 Ыартъ 1895 год.
Секретарь при Варненщ~ото Град. Окол. Управ",енпе.
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