Година Х IП.

(~apHa, ВторНIН\Ъ

IОflиlr

20

1900

EpoilJ 7.

1'.

ВАРНЕНСКИЯ ОБщинекий Вtатникъ
r

ИЗЛ!13А ТРII !IЖПI ВЪ М'ВСЩА,
06шшзвенно на

10, 20

и

Писма, статии

Цtна на вtетнииа за година е

4

Ua
"

10 CI.

"

ИЗ80АЪ ОТЪ рtшеНИRта на 8арненскии
ГраАСИО Общ. Съвtтъ.

7 Ю1lUU 1900
ГОТОВJIяваниП:
важда и

ва

проданъ

R'},

lfа.10ГЪ

'lOff.

хл-Вбъ да. ('е

продава по C"l-ВДУЮЩИТт. Ц1>Пй' и

11;;-

l1РИR:азь, эа

прив-Вжданието въ ИСПЪ.1uеНlJ<: 'Г()f:Ш

от(;тж.uенnтn, съ

ръшение подъ .м. ::\13
на Г<lрабедъ ХоваС1ШИЯНЪ,

1897 г.

м-Всто, граничяще съ УЛИЦI1Т-В "Вардаръ" "ЦарI1ГjJ:lД
И "СО"l YHt:l\:et" Дl! <:~ снабди съ :R:р-Впостеuъ a~I'Ъ
Вер-жиния О. Есаиянъ, С,;l-ВДЪ JCaTO пр"hдварите,,1НО за

CI\:f\"

това се направятъ

надл-Вжвит-h

операции

наввание
'ЦОТО

"Старата

половината

Гимва,щя

ll

отъ зданието ПnДЪ

ва

r:::ом..вщение

на с,n·

сиропиталище.

Да се помоли г. Варнеlf(~~ИЙ
J:рВдетави

настоящето

O~p. У праВИ'l'eJJЬ да

му Р'lшrение,

В)НЧИ р-Вдъ, на Шlдл1>жниii

споръдъ

устано

т. t". търгь З:t доставянието Ш\

ТЕВ И 2~ IШtП~И

1U

'1'01',)

събир:\ направо отъ
пръдъ

вданието

- ~1ЪТНИ, ва граДСR:о-оБЩИНСI<:ИТ-В По

Шt ВарнеНСЕОТО

За ДОСl.'аВЕпта на НУЖдlIlIТ'h 12800 ПДОЧIЩII

200 ПЛОЧИЧII -нав

цаТ;I, IJЪРХУ

JCOUTO, въ проrшв'1деuитъ ,Щ тая цЪ.1Ь по
paHV търгове, е остаНllДО това пр..вДПРIlЛТIIе съ пъ р

вонаЧа.'Iна цънз, прЪд.l0жената
плочицft номеръ Il

отъ Аl'ОПЪ 1~ирrСОРUll'Ь

СУ;lI;\щ-22 1/2 СТОТIIЮ:1l за РДНСI.
ст. ва една п.10'1llца

95

навваПIfС

-

на У,,"Iици'Г'F.
Ако ПрIl ТОЯ търгъ тия дича не се явятъ, пръд

uриятието да се предаде п() T'B3II ЦЪНИ на Агопъ l~ир'
КVр'JВЪ,

I~OIITv ги е прЪд.1ОЖИ~lЪ.

133· 1. Видоивменява

ръшението

си подъ .м

Еоето мъсто да се резеrэвuра 311. други
шение

57

г. по отношение 1I1т.стото,означено въ него,

1899

обm,ИНСR:И

ДИ II П. 3а съграждение ('значената въ
цьрrcR1I,

да

се

ОТСТdiПИ

нуж

с.hЩОТО

мъстато

p'h-

пръдъ

УЧИЮlщат!\ .,С!:!. Самна" и Св. Лавреатии" мъжду у
ЛИЦIlТЪ "Ми.1аДIlИОВСR:а и "Ба..-rR:аНt:R:а" състояще се
отъ

J\1ИНI1СТРЪ ва утвърждение.

1. Неудобрява ПРОИdвъдений: на 19-:Ю ЫflИ
'28 панта,,"IOНИ, 2~ к:ур

'1 '28

"

"

ваlJШI на у'-шцитъ, да се проивв-Вде търгъ м'hжду ~"ш

ОТЪ

1 '27. Да се ОТС·l.'ЖПИ ва R:оммитет(\ на оБЩИНСR:ОТО
въ града,

й'ОТ

Uфl\l~СРСКО Събранпе, сръщу Съборната ччщвI'I, да св
ШillраВII отъ п ва С1l1ътка на ОUЩИПСIС. "JT r: рав.1ение.

въ съотв-Вт

R:НИГИ ШL общината.

сиропита.1ище

.

llо~lt·р \ Ш\ НО;llсриранпс па града If

""

[) Август'Ь

Ствующит..в

1

въ посл-ВднпИ: търгъ

За

]26.

трета и четвърта странИlЩ

Тротуnрn.

132)

хл-Вбъ бт.,,1Ъ 950 гр. 2И СТО'Г.

му рЪШt'l:Iие.

отъ

3
2

първа страница

;НСЦIIОНIlIIТ-В търгове (~lСfla'ГI\ТЪ). 'Гоя на
общин. уuраu.lенпе.

01''1>

! 31.

rrtrJIO.

1 Качество
II"

1000 " 20
ПI
"черънъ (o~a"1.) J 050 " 20 "
П. Натоварва г. Емвта да. uзд~де още t:ега нужДо
ний

втора страница

Нсудобрян;t ЩJOизвъдеНl!ii на 1.1 11

130.

догъ да C~

rp.IA!1

Аума:

търгъ ва отдаванпето въ ОТ!СУIlЪ t::БО[Jtl отъ граДСR:ИЯ

1. Отъ утрт. до второ lыспорт.ждftlJl1е, Прll

125.

ВСII'1I'О щО е за

11

За обl!ВJlеНИR се плаща за

лева.

Отдtленъ брой

нара

в'tСТНПl\а се праща до Градсnо.О6щпнекото
ОУ правление въ Варна

числа.

30

85,

2000 r~вадраТНII ~leTpa.
134. IЧшеlJието си отъ 4 Апри."IIfil т. г. подъ.м
относите;нlO навначаваlllll:ТО оБЩИlIt~I~LlИ: съв-ВтiШR:Ъ

г~('I)ги Антоновъ на Общ. Бl1рН!IR:Ъ, UТ;llЪВЯН;i. Н. Съ
ИСПЪ~lненпе'То

па

ТНЯ

ДЛЪЖllоетъ,

до

на3шtчанаШ1е ти·

жар'ик:ари и гvрсlCИ стражари и П. д:-t се отuустнпть

тулярснъ ВIlРНИIСЪ, Дf\ сс наТОllари с.'-'Щllii СЪВ-ВТПИR:Ъ,

отъ 'БЩl1нскага

въ

R:l\cca по ~2 лева и

дИНЪ )тъ ти>! служащrf,

AI1

обл:hR:JА.

си

5()

набавятъ

на ВСЪЮI

с

сами това

ВарН1!, о<.щИНСR:ОТО мъсто, находяще се въ мъстностьта
"ICapa-БОR:'{УR:Ъ"
оттаТЪЕЪ же,;l-В;JНИИ п,'"ть ЕЪМЪ та
бf·"":Хавuт-В, цо новии JCана~lЪ, който съединява еверото
"Ъ

{орето, Itьpxy

което се намира сега

построената

му ~БРЦR:а B~ рявание ДЪСКИ. състояще се отъ 3000

!СВ. Ml.,p'

Ii, ЦО

1

~

1/

/2 лева R:ВI~дратния метръ, ПОДЪ c.'1'h·

:!:ИТ" УСЛQНИЯ: 1) стои.ностьта му да се исплати
Ф бдъ J'ВЪРж;цавание на рimението; 2) Освънъ ва

а РИJCа ь ряваIIие на ДЪСR:И, 8а, НИR:3R:ва друга ц-Вль,
ве може Af.. се употр.цби· 3) Най KiY>.CHO до три годиви да се з~l
. 4)
,
~рои,
да пе ~оже до 15 години да се
отчуждява'

5

А

.:t.

15 I'ОДИНИ, по
рl'lЗНII (jтечени!,вя. обстоятелствата,тая фаБРИl\:а пр..вд,

стане

113IlСR:Уt'~Ш'I'а сс

Р,шрвшаlJl1

135.

12~ Да се продаде на Ахмедъ Бейджанъ иэъ гр

u

СЪ

да

• I

ЕО Uр-J>ДИ ивтичанис па

дъио'

UРnВО да ЩJеме

"Зува

нит'h пастроиlCИ,

11

('ео

ваR:рПР,

(f)paTHo мъстото

прътендвра нищо.

!:q

о

б

щи ната

да

има

ваедна съ сы'аде-

!СОВТО Беиджанъ нъма право да

т..вви услония да ~~ отб'hл-Вжатъ въ R:р'hпоствия

аЕт.ъ, R:ОИТо ще <.:.е издаде Веиджану за това мъста.

по

прт.ДСТ:lвlt най [С,У,СВО дО

IЩ

ВaIсоrш

3-4

гараuчшr,

11,1111 оТЪ

lIОllIOЩIШIШ

Е,QЯТО

да

Дllес"!>.

l~;I(eTa

г.

Рачо

Балджиева еДIIО 1I11>сеЧСllЪ ОТl1УСIСЪ, С'штаuъ ()тъ депя
на

Пlмзуванисто МУ.

136. Прошението на Иванка ХристоВ;t
бедже.

съ

Еоето

моли,

да

й се

даде

01''1> С. Ге

друго

мъсто,
БМ-ВСТО подареното ii пр1>зъ 1890 Г., иди ii се 1I0ВЪР
натъ D,,1атенитъ й: ва него PiO .1ева, да се остави беэъ
пос,4Ъдствие.
Да се поправятъ въ наддъжнuтъ R:lШГИ на

137

общината: пространството на Jll-ВСТОТО

Д. Грегоро

4tJ8 км.

IV

уч. при

на Себастияно

"ИДДiY>зъ-Табия"

ЕВ.'

IX,·

отъ

1', ва ~88'20 и онова-на мъстото на ТОДОрЪ

l'очевъ ,ПЪ сж.щата м..вСТНОСТЪ ЕВ. ХХХУ М,.10, ОТЪ
ЕВ. м. на

266.80

256.87, за ICзквито пространства и

да се снабдятъ съ R:рtuостни аЕтове.

138·
ЕОР()ВЪ
НIiЦН,

It

311.

ПрЪГ.1Ъждание мъстото, Еоето Агопъ l\:ир

ис~а да му се продаде ва же~'1ъзарска
аа ИСR:::J.эвание мнение, аЕО може

работил

това

:ит.сто

да се отст"ши за тая цъль, натоварва КОММlJссuята
1Соято е би.1!\ отредена ва J111ICTaTa HR И.1ия Христовъ,
Панчевъ и Партамянъ.

Брой

139. За отстжпеното, съ постанов.ление отъ
г. подъ

на Андонъ НИI\:О.ловъ и Ажохи

Ni 71

.1: 88.9

Ваев

.лева оБЩИНСI\:О мъсто ВЪ v' уч I\:B. ХХV'IП подъ

6,

YT~pдeBЪ съ· Висоqаишии Ув:азъ ОТЪ· 8-ии' Того - на
<,сно'Вание п. 24 на чл. 64 отъ nЗаI\:ОП31 за грац. общини"

Jri

3АПОВ'ВДВАМ'Ь

да се снабди съ I\:РЪПОСТСНЪ аl\:ТЪ само ПОСЛЪДНЯ'1'а,

Васи.лева
Приема за пъ ..1енъ и точенъ, съставения

140.
граДСI\:О

оБЩИНСI\:ИТЪ

8ГР.НТИ

наборень

ОТ'Ъ

списы\:ъ на м.ла

Ст.

а ОТЪ Ш ранръдъ, до

подписанъ отъ него,

съ:&"ласно ЧЛ.

Sflнъдения, въ града отъ

които' не

се

отъ Bal\:OHa ва носение воеННИТ$ тегоби, Ла се
испрати до 15 IОнии т. r. на г. ОКОЛ. НаqалниЩъ.
141. 1. Да се опрЪде ..ш единъ I\:варталъ o~ъ мъ·

нит'!> и иубо'1иqнитъ. домове,

стата, находящи

вечерь до

13

се въ

сегашнитъ

черти

на

г.рада за

отъ

'rоя

I\:варталъ

да

се

отетжпIЖТъ

самО

на

Ш Бюфетит'!> при

общ.

12

на 08на'1енит'!>

врати'!''!> Rав:лючнн-Гъ

и

находящи

се въ qъртитъ

ТО само

оБЩИНСI\:О

плана

на

всиqки

на града прандви м..вСТ8,

на

Ст.

въ тия

аав1;депия.

въ

FeОИТО

и.'1И

се съетаВ~'Iяватъ

но

'IJJ.

ItR:T()Be.Ja

7~ отъ грд. общини,

съ Г.10БQ. ДN

който

се

виятя. за OTCT,y,nBa[JUIiJTo на тия м'!>ста, в:оито условия

или скандали, по запов'Ьдь

ва

да му

.Je

пр'!>дставятъ

въ

щината зя.

11;9::;

год.

суммата

на

наема

дюг~н'Ь при Ибрямъ Капия подъ
ва

305

лева, ва

въ

1\:0.'-11\:0'1"0,

.1\2

в:нига Hft об
~a

ila

ВRI\:РИВRние

3ав1щенията,

ва р'!>шение,

плащанuе

което,

часть,

144, Да се въвложи на
шевъ IIЗЪ

София,

да

му се

по

съ то

това

ис

въ тая смисълъ.

Ивдживера

смутове

Варнешшпй

571 Л(JВН.

него търгъ,

е постановено

въ относящата

видоиамъвява

Много б"раа

Пр'SnuC1l

Хр.

ТЕЛЕГРАММА
БалчикЪ, Добричъ, Правадия
Онол. Началнuну.

състави 110емнит'!> условия

отдя-ванuето на I\:овцесия водоснабдяваНllето и

СЪГ.1асно отношението Hft ~OMeHдaHTa на г Варна
отъ дне<:ь иодъ .,.19. ~86 11 ва оснnвание § 4 буква г 0'1"7
n 13 рiменния прави ..'IНИFeЪ за службата пръзъ вр'!>ме ra.
военно

Стани
ва

осв..вт

от" up'Snuc'li

подожение,"

утвърденъ

СЪ ув:авъ

отъ

8

че доI:'ДЪ трае военното положение, митивгит'k абсолю r 

во се напр'!>тяватъ, а ва други

събрания на гр:;ж;,i

ни И ..iИ

I\:ОЯТО Ц-ВJJЬ, да. му се По'1ати, с ..l'!>ДЪ утвърждението на

I-\:омеНАзвта разрВшение. -.м 6068 9/VI--~OU г.

п<ьтищата
ната

ния,

-Министерството

и съобщенията,

I\:OraTO

на

Общ.

и да се

Сгради,

селяни,

ще има въЗможность

да доисплати

стоиностьта

И:'t1Ъ С'n

П.lатени изв'!>стни

<'ум МИ, да се

направи потръбното за вз'!>мание владението на припа

дающит'!> се отъ тъхъ, спор'!>дъ тия сумми, qасти, в:аl\:
то 11 ползуваВllето

до събарявието

имъ.

ПР-Вil,ваРИТСJIНО

(i''Ь.

АКТЪ

стойно

BoCTbra имъ. и П За ония О'ГЪ тъхъ, ва които сръщу

ще с\' ИС~а BC'!>FeOrз

(Подп.) Управите..1Ь: ИН. П. ДИi\1ИТР~ВЪ

опрiдео'1И.

145. 1. Събарянието на отqуждевит1> отъ общи
на равширение rpaACl\:aTa центра.'Iна градина зда
да се пръустанови, до идущата година, 1\:0raTO

община.та

тотО·

обявете съ наповiдь на наrелеuисто въ околията Ви

.'Iението на града, сл'!>дуемото с"... възнаграждение, ва

тия УСJJОВИЯ отъ

и ва

имъ.

случатъ

r-Ha

СЪГJJас

50 ..lе1Щ

I~MeTЪ: И. Ранковъ

ЗОII (Джохи) Никодова Еиркишова, собс'гвенница на
1/з частъ отъ това м'!>сто, и хиляда. на П. Uoaкакто

на аав'!>дениятя.

'ваиов'!>дь,

И;\IЪ,

комеllдавт'Ь ще 6ждатъ, съгласно помеватпй по

отqузденото му за уреГУ.'IИР,l.Нието у ..'Iица "С.1ИВНlща"
MiCTO, -- 50u дева да сс П ..1UТЯТЪ ва А. l'усаI\:ОВЪ,
l\:aTO наСТОИНИI\:Ъ на t'J,tцата на покойната си женя.

сумма,

IlОЩУ

rop'h пр ввили ИRЪ, юедваi'а ВПВрИnПВD за BctBora

е Оl:таналъ върху l\lитю Стояновъ.
143. Отъ суммата 1500 .'leBa, l'азръшева с1:. р'!>
шение 0/19 79 отъ 1::;97 г. да се П,,'lати П. Спасову за

совъ, t'L не ц·В.'lата

въ

Б:асапсв:ия

6,отъ

обявении

първото

има да

прислугатft

наR:яз~нието

неза6анното

наедно (·ъ П.ына

I'е 3ftкриватъ,

Противъ Н!1.рушите ..'IИТ'!> тая ми

V

ДR

да може да се опр'!>дели I\:ШЩННИИ I\:Ш1.РТ:lЛЪ, и IV.
Да се натовари СЖЩ9ТО "ТД'!>о'1ение да ивработи )'С0'10

:му засiдание за удобрение.
142 Да се поправи въ ов:ладната

да

..'Jамбит'!> ИRrаеватъ. Aft се ос
ев'!>ти, е ..1ЪДЪ вакривзнието ИМЪ,

ип ны\:ии отъ притежате.'IИТ..в

таня по една ~'Iамба дn

по I'Op-В час(,ве, про

RйRоВдения,

дини въ гр. Варна И I\:ОИТО се задължатъ до една г)
отдi; ..'Iение да снеме

градини;

да б.У;д,у.тъ ОТВО'рени

-

СТ. ];V' Со'1ЪДЪ опръд..вJJеIlИТ-В
норцит1;

11

то т'!>хниqееко

10 часа.

и частни

qйса.

тия признати за б'ВДНИ, бездомни семъини Варненци,
на в:оито по рано не сж БИо'1е отетжпвани подобни
м'!>ста; I\:ОИТО Ci'li се вас'!>лили наи маЛI\:О пр'!>ди. 1О го

дина да ги вастроятъ. IП. Аа се натовари

въобщо про

I\:афенетата; тсатри'l''!>; гостилницитt; хоте.'Iит1:; шанта

построявание I\:ЖЩИ отъ бе'lНИ бездомни Варв(;нци. П
мъстата

l'

часа,

търгува съ спиртни пнтиета

ва дребно. дА, бждз>тъ отворени ве'1ерь до
Ст.

11

10 Чf\са.

сТ'. П ВС:ИЧЮll бнкзлници, магазии,
давницJt, въ

година.

1901

Тоя списъl\:ъ

ВсичIrn питеини

1.

И П раар'!>дъ, да ОЖДffiТЪ отворени вечерь до

дежитъ отъ l'p. Варна, подлъжаЩIl на набора за иду
щата

17..

ДнР,сь на ] Юнии 1900 год. ДОЛОПОДDисadИТ':БР. ~
яджиевъ, п. I\:метъ на HapHeH~l\:aTa градека оБЩyt}~,
наедно СЪ ЧJJен()ветъ ОТ'Ъ съв'!>та Н. Мjтафовъ
..
Сарв:изовъ въ прис~тствието на БИрНИJ:а Г. АнтflОВЪ
.L

ПРОИВЬ'лДохме рЕ'вйзия

~'\шени

върху операциит:В ив~'t'

отъ БИРНИl\:а за вр'!>ме отъ 1 Иаи до 31 о&щит 1900 г.
и нам'!>рихме:

ВАРНЕНСКО 1!~МЖО ОБЩ!ШСКО-!J!РАВЛЕШIE.

1) Че ВСИЧI\:ИТЪ ПОСТЖПИЩJ ... израсход-dНИ сумми
С<У; редовно ваписани JIP "lI:1IИГИТЪ и тил Jосл'!>днит'!>,
сравнщш се (';ьр.'Г',{СЯlщтъ по

3.А.НОВ1iДЬ

оправдателнит'!>документи, СЪГЛRСНО 'у1Cр'м.ниятавъ пра·
ВИJIНИl\:а за счетонодството и ДЪДОВО,riТВОТО на град

гр. Варна, 1 О IОнии 1900 год.

с&итоВ общински управления;

ом 88

Пръдъ ВИДЪ на ИСI\:Jlюqпт~.'IПОТО ПО ..1С1жение

между си..а съ расходо

2)
въ

което u по~тавен() В:lрвенсв:ото ОI~lJ.ЫRпе и '1..1. 4 б~l\:ва
д. отъ "BP-В\lеННI1Я IIраВlf.1НИlСЪ па uоеиото ПО.10жение"

Че, 1\:3'1"0 ~e спаднахк,

ивраtходнанит'!>

сумми,

споредъ I\:нигит1> и дов:ументитt отъ постжп ..'lенията
ПОl\:аз~ни въ В:ВIJтанционнатR. книга, о&ана че налиq·
ностьта вврна, споредъ Rf\lC:1'O ~ пов:взана въ &atJcoHaта

в:нига

и

въ

моветаря,

а

именно:

Rарненс[шИ: Общltнекпil P..вCTНlHCЪ
Нъ нлато

лева -

ст.

сумми и в..вщи се УК<lз'\ха на лице, споредъ ь:акто
записани

въ

депозитната

книга,

а

за

пр-Взъ истев:лия м..всецъ нам1>риха се редовни разр1>
lIIСННЯ

ФИНАНСИИТ'l>

Влееmа: Р. Бояджнеnъ

Члеuове: J 1\1 Оаркиновъ

l Н.

l\Iутафовъ

Бuрнuuо: Г. Антоновъ

До Госиода

Отд. за общест. наJlОЗU

.м

3/5

Шарmо

16

ГР.

ирасписки.

n

om1J npt;nuC1J

на

t:tY,

повърнатит..в

Прt;nuС'5

Онржжно

MIIRIICTEPCTBO

ср..вбро 11 1 J 9 "

"
" М'ВДНИ
"
78 "
3) Че неповърнатитt пъ депозитъ и на храневие
»

Стр. ъ.

Анцuзнuтгь надзuраТеАU

]900

с о ф н

год.

R

На основание чл. 2 отъ "в::шона 3 ~ оБЩlJнскит-h
наДОЗIl" (а.1ИlНJЯ II и заб-В.1-Вжr<:ата му), иР-ВД.1агамъ на
Господа Аl\:ЦЩЩI1ТЪ над.шрате."'llt да се аРIJдържатъ
у СЛ-ВДУЮЩИ}j редъ за облагание'го на износимий OT'~
lil:lтреrrо,штит-В u складовет-В саиртъ и l:Iа раЗ~t'всеНИII
'гtlкыlъ съ вода ва КОНСОlllирание въ други общини.

Дне{:ь,

Ш:t

1U Юний 1900 г.)д. ДО."'lоподпиеанит1>

Р. Еояджиевъ, п

E~[eTЪ на l:3арненската граДI.:r<:а об

щина заедно съ чденоветъ отъ

СЪВЪ'га Н. Ыутафовъ

И 1\1. Сарв:изовъ въ прис&тствието на бирника
тоновъ

произведохме

вuеааrmа

ревизня

1" AH~

върху

ции'Гъ извършени отъ бирника ва връме отъ
цо 10 С'<nЩI1И 1900 год. и нам-Врихме.

1

опера

Юнни

1) ЧfJ всиqR;ИТЪ ПОСТiYiЛили и иврасходвани сумм!!
")!ЩО
пе

ваписани

по В:ВИГИТЪ

съгласяватъ

по

и тия

между

си

ПОСЛЪДНilТЪ,
И

съ

расходо

'Т'ъдов:ументи, съгласно укаванията въ пра
и дъловодството

rOBOAcTBOTO

на град

I управления;

,
1>

се

спаднаха

инраеходваннтъ

и доr-сумеНТI1Т-В

витанционваТJ
споредъ

как:'Г()

монетаря

а

\то

с

то

сж

записани

въ

ООКllЭllва нъ

.лева

,върнфтит-В

_ ~] :.",nl:l И въщи

ст

53

нъ

разр-Вmения

ирасаиски.

кассова

.

"
"

м-Всецъ

сл-ВдуеllШИ C(~ rшлогъ на
ние

коди 'lec'j' 130

2i
ното

хране-

книга,

GL за

нам-Вриха

в:зк,

повърн.<Ъ

се редовни

управдевие

че

с

квитанция

заП."'lати."'lЪ

напъдно

пр-Вдн:нначеНОТJ ва

lШl:lася

сов ртъ.

СД-ВДЪ връдяuлв,ншето на Iсвитавцията., МЪС'Г

общинско

упра влеНl1е,

в:р-Вокостьт!\ на
удоета8-Вреuие,

С.'IЪДЪ

СШlрТ<i, ще иададе

rщто

опред1>ЛII

на стопанина МУ

НUДПItсано О'ГЪ 1~:I1eTa,

ПОМОЩlJIнса му

и писаря И,J"'lll Секретаря, което ще съдържа
честното на ИВНОСИnlllii отъ Сlслада СПIlРТЪ,
та му, за

,с&д-В е ПР'вдназна'IСНЪ

че C.1-Вдуеll1ИИ се

за

lСОIlСО1lшраВIIе

налогъ на шшосимото

BBe~eHЪ съ квитанция

..

.м

В:ОЛl{

-

I~Р-ВШЩСТЪ

ОТ'ь. -

u

l~O,Jl(J'IeCTBo е

3еllI.'IеДЪJ.\чес~а

юн'а

3. М-Встното Кметство ще е Д,,1ЬЖНО

стьта

на

оБЩИНС~(1

отъ зеJlIJ.\ед-В .. чеl.:~ата Ka1:.3,

деното

на .'Iице, сооредъ

депозитната

истев:лия

на.'IИЧ

рителuо отъ l:ТОЩlНина му, които е Д.'lъженъ да пр1>д

стави на M-ВСl'ното

ви въ пов1;реН(JТО

депозитъ и

c~ укавах&

тит-Вuр-Взъ

ПОl:тжп .. енията
OKaRft се

и:uенпо:

.бро 9715"
~HH
"

_

отъ

книга,

сумми,

Налога на изаОСИМИll спиртъ ва КОНОСОllшраВltе

1.

въ други оБЩIIНИ, 'гръб ва да б.У>де исП.1атенъ пр-Вдва

13и упраВ.1ение

:му удостовi;рение
му

по

да прi;дста

пр-Вписъ

на. да провърите

съдържанието

отъ

ивда

uрави,,"шо

му.

v

РаЗllI-Вра на налога на спирта си остава сж.щии

4.

оо вакона ва общинскитъ налuзи-отъ ,,'штръ

и

гра

дусъ 1/2 \:тот. по ГеUJIюсакvвии спиртом-Връ, т. е. ди
тръ спиртъ отъ 460 ще бжде об."'lоженъ съ 48 ст.,
ОТЪ 400 (раЗ:lliюенит-В съ вода) съ 20 ст. и т. нат.

[{ле ето: Р. Rояджиевъ

n.

I

БЪДГАР. Аh:ЦИОН. Д во "ДРУЖБА"

М. С.аркивовъ

Члеuове: I Н. Мутафовъ

ВАРНА

-

1

uБЯНДЕНИЕ

БирНUКа: Г. АI:IТОНОВЪ

.iI1. l.:n
ПРОДАВА СЕ мъстото lfах,г&.'щ мъжду
улицитЪ

"МИJlаДl1lfовска"

щата Еа uодпол/соввикъ

и

,.Еараджа"

ср-Вщу

К,У'

Аврамовъ (ао раво на Стил.

Цаневъ) въ А."'lибt'И ГГа6ия.

3,\ споразумение при Г· нъ

П.

В.

llетрановъ.

Сев:ретнрь въ Общинското У правление.

Ва 24-[1 IО!!иii т. г. до 10 часа пр-Вдъ П.1аАU-n
l~allTopaTa на дружеството ще со продаnатъ на

въ

търгъ е.л-Вдующи'гt. Ц'hIШИ [снижа, Щlложени iЩ заеми:

1. На А,l01l1ШllmllО Аmреоuсрuо Д-во

Нарн»,

':10.

ом

гр. Варна,

2-1

19 Юний ] 900 г.

настоящата

интересующитt се, че

1900

год., е

болнила въ града.

иредипmо Д-во

до

1615

.м.м

"О.~tОltllл" въ

36 до 41

включи

вк",ючително.

-- златни .. ева 40.
търrа се иска

ва.. огъ

100/0 ОТ'Ь

8

lОнии

1900

год.

ОТЪ ДИРЕ~ЦИЯТА

ПОТР'БlillТЕ.~НО ДРУЖЕСТВО "ХЛоБЪ" ВЪ ВАРНА•

определена,

в:акто и миналата година, пазарната площадь до ета·

.naTa

1612

гр. Варна,

.за продажбата на 6убенитъ пашку.1И, проивведени въ

пр-Взъ

2221 до

д-Виствителната СТОИВОСТЬ на акциит'h.

6359.

Обявява се за знание на
ов:рж.га

и

3а участие въ

ОБЯВДЕНИЕ

.м

Търг(J, ще почне отъ uЪрвонача.'1на цъна еа една

акция

:::J

"'..

На Тарговскоmо

2.

Варна, десtJТЪ акции ПОДЪ

BAPHEHCKOГPAДC~O О~IЦ~РАВДЕНИЕ _

"l!Jр.tШСо" пъ

.JW

ВК.'fЮ '1 и те,,> но.

2234

Te.'fHO
IF

четирин!\десстъ Iщции IIОДЪ

Кметъ: Ео РАНЕОВЪ
кретарь: П. В. ПЕТРАНОВЪ

ОБЯЯДЕВИЕ

СЪГ,,'Iасно ръшеНllето .М

11

на пое.тRдвето

общо

събрание, дава се ПОС."'l-Вденъ дВJъ-седJtUЧe1tо срокъ, ОТ'Ь

Стр.

R~рне~сICИЙ Общин(~ICИИ.

4.

обнародванетu туи оБЯВJlение нъ
'JИI'Ко,

ва всiэки,

жеството

ИJlИ

който

жеШlе

ее е

да

се

Вари. Общ.

ваartсаJlЪ
счита

Blbcm-

Ч.1еRЪ

на дrу

дружественъ

ЧJlен"Ь,

да до внесе на касиера: Д. АвlCОВЪ (50) петдt'сет& J1eH1!.
~оито

до ивтичане

горния

срокъ

не И3П.lаТII

гористо,

губи, нъ ·ПО.1ва на Дружеството,

(30) тридесето иа
сто отъ внесената си сума (ЧJl. ;) отъ Уставътъ). онi;зи
които

еж

ваписа.'l(J

повече

само Ба еднli. акция. стига

ar~ции.

могатъ

ДОВllес,'f.ТЪ

всiэlCОИ Д}\ ДnПЪJlIШ

50 .1ст!

Уnравumмnuлmu

0112'0

Оо6lып0

(~03ПlCъ 1C3J18 на ЯВlCу Тепе на З:1падъ

отъ с. 1 'ьо
дО устието на р. Чифте· дере) и ]jJЛlO!!а (на
ЕМI1НсRИ носъ). Въ 1366 ГОД. Нирва е UИJlа оuсадевJ.

Н/ШЯНЪ

отъ А1\-Iадеа СавойсlCИ, нъ бевъ усп-Вхъ. !Сата h?C'.'I-Вд~
ници на Добротича се споменува Иванко (отъ 1386 г.)

(у турцит-В "ДоБРИЧЬ-ОГJlУ) п румавсlCИ кн~з~ Мирча ,
!l:ОЙl'() въ ] 390 г. се пише "terraruт lJobroduJl1, despotus

doтinus", нъ ТурЦитi; пос~епенно сж (J рiэВ
з~J1п цiэJlата страна. Въ l\1ирчовата ТИТJlа "Tristri" вна·

et l'ristri

чи гр, СИ.1истра и отъ това ПрОШ!J1i;В.10

"Тр'Осmеиико", въ една стара
з;\

НЕОФИЦИАЛЕНЪ

оТntлъ

Нtколко думи за г. Одессусъ

Варна.

-

('06"tj7aO;, Odyssos, Odyssopolis) - Варна. 3а него
вата история пите Г нъ д. Иречеко С. В 600-1)03):
основанъ е БИJIЪ отъ
първата ПОJlовина на

МИJlетсlCИТiэ ко..-rонисти още въ

брiэжието, к(»ето е 611.'10

ЯроБU3lt (Кр6бu~оt,

СТОJliэтие пр. Р. Хр., на по

VI

HaCeJleHO отъ траlCltИсlCОТО ПJlеме

Crobyzi), което у ХероДота (IV 49)

се СПОJllенува още на вападъ до р-lшитi; Видй

IJpui! 17.

НiЮТRИICЪ

(1 Ap"ci'JYj~)

еДИdЪ

~Tap h

ижть,

царь

AcmuaZ1Jj

TfJ

е между

594-559

г. до

която

се

J1'у'IИJlа Варна историческо
тiэ

значение въ русско,турски

(изъ отчета на Варненската Държ. М&.жска Гимназия: за
го,);. Памятници

:ва

r.

О.дессусъ

>

р

А

Н

3

и.

1:'.
Германски милионери.

Вь нача.10ТU н'

вател~тво,

KaICBo

сrfiТИСТИIC:I 31\ дн.аы/щ върху прихода.

на Черво

Море, сж З:lШ13И.1И ва ГОJliэ;uия

ПJlав:\тель.

Петь градове Ю\ вападния

ио брi>говетiэ

царь

море

брiэгъ на Чер

чиновници С'!

Въ

стика намираМR много интересни данни ~a ~

60гаташит-В, За

вай богати се считатъ

OНl

но Море напраВИJlИ ТЪРГ(jВСICИИ съювъ, нар-Вченъ nеll

И1\-II\ТЪ Uf)в~че отъ

таполисо: Тощis (сегашний

Прусия всичко 11 души, отъ които 4 жив
СИJlf'зия, 2 - въ Хесеаъ-Насау. 2 --въ lIри-р

градъ

КЮСТlJндже)

1897198 у'l'

Варна отъ ко И Х, в. IllRорпплъ)

-

дина {'~IJМ'IНt"R:IТ-t фИI:J.ШН':ОВИ

ко."'!ониститi;

"Ц::lрЬ

в()Ини.

Хр .. Името на градR. ПРО\lЗ.'I-ВЗJlО отъ името на Одllссел
(УJ1UССЪ, 'OO!J(1aEU;), кое'го може да СJlУЖИ, като дока
упа~кевие

Д')брИЧС1'О,

сиоменуна

Симсонъ отъ 1JлахерUllа" "нй. цира въ гр. ТросmеllllШ
'JClte ~ If " нъ грnдъ Тр'Осm~1ИtК'О". 3а населението на
ИВ:1НICUВR.та теритuрия се сиО1\-lенуватъ 13,,7 год. Б'Ол
гари 11 ГР'ОЦlе. Въ 1444 ГОД. Впрна се е ПРОСJlИВИJlа
съ еражението на ПОJlСICО унгарсн:ия краJlЬ ВладuслаВ7J
съ СУ.lтана Мурад'О 11 (1421-14111), (щето в CTaHaJlO
5 км. на западъ о'l'ъ града. и се е СВЪРПШJlО съ ПUJ
ражението и смъртьта HR. В.аflДИСJll1ва. Отъ ново е по

И Осла (N O'Yj; ~.
Основанието на града се пада въ врiэме'l о на ми
дииския

въ

славянското име:

пi;сень отъ

Kallatis

(гр Иавга.lияj Odessos, Meseтbria и Apollonia (гр. Оо
зопо.'Iъ), U по СДIIО врiше гр Одессосй е БИJlЪ центръ

провинции,

~

-

МИJlиона ,марки. Такнв

30

въ ВеСТф~J1ИЯ и с а 1\-1 о

2 - въ _
30 милиона марки

ва тоэи съюэ"Ь. ('Гепля~овъ, Писма изъ ВЪ';lгарiи) Пр-В·

Богаташи съ по-маJlICО отъ

ди римско нрiэме СoYi. БИJlИ сiэчеви въ града

зина.

срi>бърни,

1900 Г. когато прiэди 3 години (1897 1') БИJlU само

а въ РИМСI~О

врiще

броаЗtНШ

императора ХаdрUЛllа до ГордUЛN.а

ОА.ессосъ
монети отъ

ОlJtЪ l'раЛllа

Vl1

ст"мiэтие С.1. Хр. се ('поменуна вече името " Вариа".
ВивантиИскит..в uисате.11t ПИШoYi.тъ, че БЪJlгаРI1Т-В въ
678 г. СЖ ДОСТUГRа.1П до ",Baplla. близо до Одессосъ"

(BiXpv2v 1tЛ'fjаcriоv'ОО'1j770U)\

отъ 1C0eTO с.,-Вдна, 'le навва
нието ."Варна" е nринаД.liэжя.lО въ начаJlОТО на нiэ

кол м-Встиость б.1И3У до стария Одессось. Види се, че

това наJвание е 'озвачаваJlО lIроваДИИскат}I. рiэка съ
Депневскuтi; енера и съ OICOJlHfLTa ДОJlина, понеже и

]{ощmаЮllll1l'О (БflГРЗНОРОДВИ ПОР?U?О'Уе:'J\lУj'tо;) въ Х нiэкъ

CaJ'\IO въ

БеРJlИНЪ

броятъ

1306

-души

прi>въ

1~:гl души. В ь IIотсдамския окржгъ, Къмъ който се
чис.1ятъ и пр-Вградията вн. БерJlИНЪ, пр'hэъ Ta~ годи~
н>\ има 136 МИЛИОl:lери, а пр-Вэъ 1897 r, имало.-l09
души: значи има едно уве.1ичение съ 230/0' Берлин
ск:итiэ 1\1ИJlионери се равпрiэД-ВJlЯТЪ ва СЛ-ВДУIOщитiэ
групи: 830 души съ 1 до 2 МИJlиова марIeИ, 367 - до
5 МИJlИОl:lа. 7~ - до 1О МИJlиова, 1;) --до 15 МИJlИОна.
14 - до :го МИ.1ИОН_I, 3 - до 25 МИJlиова, 2 - до 30 ми

.1ионft И,

най-поел'h,

съ по-ве'1е

2-

отъ

30

J\JИJlиона

говори ва "р,ь};,аmа Варна"
а и сега
единъ
отъ
притоцитi; на р. rOJl. RI1МЧИЛ u чi;.1ата му околность

Се ICпвва Враllа (Шуменско). Мf)же би. че рflзпростра·

JlIар~и. Отъ всич~итi;-:1\1ИJlиовери въ Пrусия 49· души
по.'IучаllR.'L'Ъ ио-вече ото еди'Н,о. лtUЛUО1l0 JtaPUlt прихода.
JIеца съ по вече отъ 100,UUОмар~и годишен'ь доходъ
имfI. въ БеРJlИНЪ 603 души. Тия чифри наИ-краснорi;.

вението ва християнството на баJlканския ПОJlУОСТРОВЪ

чиво СlЗl1дiэтедствуватъ 3'1. нарастването

е БИ."'lа причина ва прi;имевуванието на гр. Одессосъ,
както ср-Вщаме при МНОГО градове отъ

V' стол

С.1. Хр.

(Das christliche Element in cler topog.raphichen N оmеп
klаtщ' der Balkanlander. К. Jerecek)
Въ срiэднuтi> В:ВlCове .Барна се рi>д~о споменува:
въ 1201 ,год. пр..ввъ ВeJIИRъ-день БИ.1а

царя ]{алолна (J

197-1207)

пр-Вввета отъ

c~ помощьта ва обсадfIИ.

машини., Въ XIV' и X~ CTOJТ. сеспомевува. у ИтаJlИ'
янцит-В. като ГJlaBHO житно пристанище въ "Bolgaria"
JtJllt "Zagora". Въ 1352 год ct' ..сПОlfенуВ"а TY~Ъ вене
ЦИШIСI<:И ~опсулъ. Въ XI~ сто.11. до ~укашвото при
)1oр"е се е

npoC'J1aBII.1a

при Ш)дfШIН:'ТО

една

БОJlЯРСI<:а фаМ1tJlИЯ,

на 6ъ.1г.lрск,)то

д;{рство

fJ

която

стана."'!!\' поч.

ти НР.3flRIII·ИJlffl.

H'Iii: IЩIIII-ВДЪ се споменува въ 1346t r
:снязь ВаЛll1mсь \ 7..'1.'_') :\1 itrzЛ!Х:х;), 1'0СПОД1I рь на Карбо.

па. (('РГНШНII ГIJ· Ба.1·III1~Ъ) БРRТЪ му Доброm~t'ЧЬ (TQ[J.т:?-:..t:";~·fj;, DobQrdize, Dobrodiciиs) съ деспотска 'ГИ'ГJlI1 г"
спомеНУRа

кцто

В.1Rд1>те.1Ь, на

прuмор.сlCа

ВЪJlГIlРIIЯ.

еж щпя р, НJlап:В.1Ъ кр1>пnстит1> ВаРна:. Калuа1(ра. J{о3.лк'О.
Пе'lаТlШца _а Хр. Н. Войвиховъ

-

Варва

то въ Прусия
чието

ва богатство

а съ Нf'Я 31~ДHO ивъ цiэJlа Гl."рмания

държав~о

З L най-устойчиво
Вiэстн.").

стопан~тво

почти

НаЙ~rОАtмаi'а.-маwина

~[ИР1L нъ фабlJиката

на

днеl'Ъ

въ цiэла

ва

двесъ

Европа.

.. за·.хартия-в'Ь

Kinntor Falls

В'!:>

се

cMi;Ta

(Иon. ,. Т.

Cbt-та се Ha~
Щf\,та

Maine

(Съед. Щати). ОБ :Нея ~e u.РОИ<lUjlli;Jft ~ 1ffiRE'..9~

31/з MeTpl1 ШИРLlка хартия, коят()- U6лива изъ маПIина.

та съ една бързина отъ 150 метра въ минута' ИJJИ
1 1/2 метра въ ce~YHдaTa. СПQредъ СВ1Щf)ВItЯТн, Юt пи.
тентвото и техвичесlCО бюро на РИх.tрдъ oILид~рсъ въ

ГеРJlИЦЪ, тави Машина въ 24 ча.сова днеВI:I<t рf.б.:та

д('ставя .2.700,ООО квадратни
етНо ПНУШИ'I'Р,,'Iна Рr\бnта.
стьта

на JЮIШlllfRта "Ро р

к.1ГР.·

fl

DР О ИiJНf-'ДР'НI1ТfI.

MeTp<t

Х:ЧП11Н. -

едвн.до

СъотвоВтв.)

Hft 'Гои;-\ И тiJ.же
мн..1ICН; тя Т'sжlt 6:111\10 50J,()OO
о"гъ нея въ еДИI:lЪ
день Xltp-

Тltя тiэГJlИ 3;>,00О IC.'IPP На ТЮfR м"щин~ IIl\ботз'ТЪ 50
рпБОТНИЦI1 и мехаНИЦI1, наети сnециаЛf!О 8}\ нея. (Изъ
:Г. В:ВСТНИlCъ· l )

Издава Варнеи

ГраДСRО Общ•. 'праВJ(евпе

