l' 0Ашш П.

- .J\~. 5.

ЕАl1НЪ браН:

10 ст.

ВАРНЕПСКИЙ DЕщинекий В1JСТНИКЪ
Ще II3J1.иза оБЛI<новенно hы\ъъ

отъ всiШllif "iJееI\Ъ•. -

1

И

15

Цtвата на

Пис>!а, пар" "

~a

всичrю до

lliJeTH""3 "а се праща ДО
Град.-Общинското Управ.1ение въ Варна.

1, I'O.lOHa 2,

Касса", у редове
вруариИ:,
JlУЕЪ

И

въ

2

а на стр.
чесънъ

II

чети

ПОС.!I::k

ДУШIтi> ябъ.шп,

.1ева:

а

об:IU~lеН!I.н

2 .1cBa,

15

вие

Ор'ВХII,

ИскаШlй първонача.1енъ 3<t.10roь с
сеть за едно

еТОТИНI>И.

Търгове въ Варн. Град.·Общин. Управление:
На

ВJlсние

направата

първонача.1НО

едноетажно

учп.lпще,

Mi>CTO,

ст.

въ

ВСПЧШI

.lena

пет,,~

ОБЩlIIlсr,ото

~Tщщ

въ З.laТО.

присжтствснпи

ДНН

И

2) . На 1 О

и

направата

11

У)[рt.1И пъ Варна превъ Януарпii

-

отъ

27,026 .1ева
1351 JleBa 33 ст.

въ държавната бо.1Ница

Ыартъ за отдаванпс на предпрпе

рпlmопаil'е (отъ ОХТ1ша)

ст. 3алогъ въ З.1аТО

:мачъ

10

часове.

3,J;анпе

неда.1ечъ

Съборната ЦЪРЕва. Първопача:tната цtна,

'12

па

Ыартъ т. г. (вторпп търгъ) за отдава

3

на предпрпемачъ

<Ja 06ЩПНСЕО

11.1а1ча

ст. а за с.t'Б,1ующптiJ по

П.щна I.Iоже да се видн въ

1)

се

единъ редъ отъ ·10 Gуюш за ПЪГШIU П,У.ТЪ

15) ,,30 ~Iартъ " " а, 6, в XI, г, '1. с П.
16)" 1 АПрl'l.1Ъ" " 6 У, г, д УПI, г, д xr, в У.
17)" 4 Апри.1Ъ" " С, ж, з VIП, с, ж, з, и XI.

"BapHeHCJ,aTa • . .
8 четп BMi>CTO "ЯнуаРШI" Фе

не

Ва ВС'Бк:н~ва

" други "ържави 31/2 "

06Лв.lенпето-

3

броя:

1\НШf,еетвото

~ IIеча1'НИ погр1;Ш~f. Въ брой 4-й па Вi>стпи~а на
стр.

24

Т. с.

5%,

оБЩПНСRО

3,'ЦШIIС въ

градската

града

4,

гра

-i)? (24

отъ

7 (6

1889

]'о:щна:

~Iжже И едпа :д;:ена), а въ

мжже и 18 :д:еии). И}!Снно отъ tubel'culose

11, отъ tlibilitate (по СJlабость)
marasme senile (по старость) 3, О1'Ъ Cl'OUP
отъ grippe, рпепmопiе II melal1cholic по дв-В

Апна СЪ пожарна крш. 3а.10ГЪ

(крупъ),

Ц1шка, ВЪСХОАлща на ОКО.lO

лпца, а останж.штi> улрi>.ш всi>lШП отъ друга бо.I-ВСТЬ.

4)
емачъ

Па

13

п

направата

14

5% отъ нача.шата 023,000 JleBa.

ВСИЧI>О

Ыартъ за отдаванпе на предпрп

шссть I,О.Ш за

пожарнп

саШI.

49

JJ:УШИ.

-3:.1.-

.7ЮГЪ

20 .1eBa, въ З.laТО.
Ti>311 търГОВС ще СС ПРОJIзведа;тъ въ УI,аЗfiПIlТ':k : И31юдъ отъ IJ'1ШIснuеl'О па ОБЩUIIСБIIl[ Съ
ДНИ, чпса Шl три С.lfцъ П.'НI,'I,II·I;: пос.,i>дншl съ лвпа i
н'fiтъ .]\[ 205 отъ 16 ССПТCJШIШй 1888 г.
RОJшуреПЦlfЛ. ПОtШIШ1''Б УС.I0Вi!Л I.fOr'<y,T'}, ,111 сс IШДЯТЪ [
1
Есi>ЮIП прпса;'fетвспъ день

ОБЩIIНСI>ОТО J"НР:Ш.1СIШС.

II

час'Ь въ IШIIЩJ.lарШIТа на

i

За Ha HlНa, по който да става отстжnванието

на бtДШ1

:
I

Градсни МБста за продань.
01''Ь

l~aTo Сс1

24 Феuр,}'щшu до .:1 Апрп.lllii т. т. ще сс

прод:шатъ чрезъ пуб.шченъ търгъ

Ii1tCTHII

грашдаШI

оБЩИНСЮI

IMC

i сс ушrо:cI,ШЩ и

градско

м ~C·{J.

IIре,\,Ь rшдъ, 'Ю

0',(1)

Л'JНЬ

на

с наД:dИН;V;.lO ХIl.1Я,'О ЧilС.lt1 ТО

,\(Шf.

1110 П\JO

f;:0111'O IIСШ\ТЪ да ШIЪ се 1I,."арп
I АI'БСТО отъ градсыит-В, па осuованио р'!Нllе!!1!СТО па
"Св. Методий", Новата .:Iшха.1:l п I,овачшщпт-Б, а ШIClШО 06ЩИПСIШЙ Съв-Бтъ О1'Ъ 31 ~Ial)T'!> 18ЬО 1'. N-o 19,
въ с.li>дующптi> дНН, ПС-БЕ;;ога с.li>дъ П.lаДlгБ, ча,са отъ
утвърдено па 4 СеПТС.:lIВрпii 1880 г. IIОДЪ 1'1-0 582,

105

граДСЮI.:II13ста, I СIfтс.штi>, 6·.вДIШ,

за здаппл, .1"l;~lШЩИ ые~f>:ДУ Съборната ЦЪРfша, учп.шщсто

три до нсть съ псреТОРЖI,а на

с.1i>ДУЮЩlllI ирпсжт,

ствепъ дснь, а лиtJННО:

1)

На

24

ФевруарШI

т.

въ ИЗ.:lli>НСlше па АоссгаШПI1Тl; ус.lOВIШ за по,щрснис,

които състоях". въ това, че па
г.

lIri>cTaTa,

означснп

пъ

ваше по

150-200

П.'lана: а

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

О

проспте.llIт-l:; се

lIreTpa rpaACI'O ;\Ii>CTO

Аа-

съ СДНIfЧ-

IV, а УП, а, б, в Х, п в ХИI.
ROTO условис, да си направи одареНИll па ;\fi>CTOTO
6, в ТУ, 6 УП, г, д Х. кжща, ВЪ ;J;Bt ГОДИНИ, която Аа п-Б}Ia право ,13 я от" 1-п Мартъ. " " г, Д ХПI, г, д, с 1"', в УП.
чуждава въ течение сюш па пеlЪ годIYШ, I,OIlTO у" 3 Ыартъ 11" IJ, .ы Х, е, ж XIII, 3, II Х.
С,,10ВПЛ ФaI,ТllчеСЮ1 не се пазлтъ, ю\то п1ШОIl о{!,арепи
"6 Мартъ "" з, П, R XIII, а, б 1 б III.
ПРОАава.ш кжщата сп частпо п преди ;устзпопепий
,,8 Ыартъ "" а IП, а VI, а, б, в IX, в ХII.
СрOI;;ъ остава.ш паRЪ безъ ДОУЪ, Aa~J;:e Н'БКОII сстн1;
"10 ~lapTЪ " " а, б ХII, в, г 1, Е, Г III.
има да еж сс явява,ш отново въ ОБЩlIfIСI.;ОТО Упра,,13 Мартр " " б YI, г, Д IX, г, д ХII, с 1.
в.1ение, да ИСI~ТЪ да ШIЪ се подари отпово друго
,,15 Мартъ " " А I, Д, е ПI, в YI, е, ж IX.
Mi>CTO; най пос.1i>, като се взеХdi предъ вп"ъ cpi>A" 17 Иартъ " " е, ж ХII, ж, 3 I, ж, 3 ПI.
UTBaTa па Общината, които нс ПО3ВО.lлватъ да се о77 20 Мартъ
" " г YI, 3, п IX, 3, 11 ХП, П 1. . БJlаГОАi>те.lствуватъ ОТ'Ъ неп б1;ДПП въ по-го.l':k~fЪ
"22· Мартъ " " к 1, п, к, .1 IП, Д YI, R IX.
а.,llм1>ръ, отъ KOJlKOTO е нужно за ПОДПО)iагзнис ТЗR,,24 illартъ " " .1, М IX, к, .:t, М, Н ХП. J<:""Gti~!#~~a се сдобпятъ съ своп собственъ домъ, на осно77 28 Иартъ " " а, б, в II, а У, а, б, в i,Уl:~5:;j·.>Т~.~.а~е~~~оженотоп п. 4 отъ Ч.l. 84 на. 3акона за
На

27

Февр. т. г. а, б ХIП,

1';--; /-/..

i '"~ .,"

.,./ ~

~Ш«?J,j';':':\,~Jj

Брой

CTlJ. 2.

Барпенс!Сиii ОБЩИПСIШll В'hетпиъ;ъ

5.

ГрадCIШТi3 Общини, СъвоВта

рtwи:

годпна не си построи

1). 3а напредъ

виком)" да се не нодарява градско 1Il'Бс.то,

а

на него

I~жща

за

lI\ивtяние,

както е Базано въ Ч.l. 2-й, м'1>стото ще му се отнеме,

IIодаре

нит"Б да се nзе:lrIaТЪ ~СIIЧКИТ"Б навадъ, ако еж се ии

и той ще изгуби внесени!х първий П.lате~I'Ъ, А онi;;щ,

НЖJШ дн"Б години отъ

n

кои't·о забавятъ и1;кой годишенъ нлатежъ повече 0'1'1>

си ~

единъ мi>сецъ, ще са.;. д.'lЪЖНII да го П.lатлтъ двойно

Д~HH,

когато

пре1\Ii;рено па одарений 1\х.нстото,

е

предадено

'1'011 още

n

2).

построи.lЪ I,;k;.ща па него за :тшв{шнне;

.J!.енпт'h

съ р'hшениьто

8-й Авгус'гъ
IОнпй

1888

на

не

Общиискпй

на освование еiЩО р'hшенпе отъ над.li;~lIата В.'lасть;

Опредi;·

съв.:втъ

8).

отъ

1886 г. подъ N-o 84 n съ онова отъ 3·п
N-o 59I,варта.;ш отъ И.1ДJ:i.ЗЪ Табин n

г.

HaT:l.Tbl,'!> ItblI'!>

При продаванпе 11'1>с'1'ОТО, вс"БI,ШIУ ще се издава фор

ма.ШО свпдi>телство отъ ОБЩПНСI~ОТО Управ.l.ение, което
предварите.lНО ще взема отъ купувача

Д.'lъжите.lНО;

Фраш"а Дере и ДоБРПЧСКl!l1 пж-ть, и

APyrI1 шшртаJLИ, RОПТО бп опредi;JLи.1Ъ СЪ!!'};-га за тан

сто,

ц"Б.IЬ да се раздт.JLJIТЪ по на

чуждилъ, маIЩрЪ че ГО е ИСП.'lати.1.Ъ.

съ Указа отъ 5й IОПИJl

въ брой

65

250 О метра, СЪГJLасно
1887 г. N-o 38, обнародванъ

па "Държавенъ В'1>стшшъ" отъ е. r:., и да

аБО

веднъжъ

!IY е би.'lО

за

отстжпено, II го е 0'1'-

3а настоящето р.:вшевие (N-o
I

ФОР:lIa.lНО

НИБОМУ Аа се не отстжпва ново }I"Б-·

9).

ненеЕНЙ ОКРihженъ Управпте.l.Ъ,

205) отъ г-на Вар•.

съ ПИС:lЮ отъ 8 Фе

се неПОi\арлватъ нито ПРОАаватъ съпуб.лпченъ търгъ,

вруарий: т. г. подъ

а да се отстж.Пl3атъ на б:Бдни, по .r.10.лбит.:в на таRВИ

Управ.ншие, че то

зито, съ уС.'lовие, щото: а) до единъ 1II:Бсецъ отъ какъ

едно п1едписанпе отъ :blипиетерството па Вк.трт.ШlIП

е опред'1>.лено Форма.шо отъ ОбщинеRОТО Уирав.lение

N-o 1084, се съобщп на
(р'1>шенпето

т'1> Д"Бла отъ м. Г. подъ

ОБЩПIIСТ,ОТ()
СЪГ.1аСНО

N-o 205),

N-o 10,288,

по Ч"Н~lIЪ

пiШОllIУ lII"Бстото да е Д.lъженъ да го загради поне съ

3ат,она за rpaACRll'l'i> общини, с отъ

временна ограда; б) до една година

он'1>зи ръшения, I.ОИТО се ИСn:Ъ.'lняватъ бсзъ

Аа

си

построи

кжща за ЖflВtян"е, п В) пъ течение на ц'В;ш
ДИНИ отъ предаванието
бж.джтъ

н<:о'Гчужда-еми,

Зa.lагаШI

II"Бстото,

то

продавани,

съ

ПОАарявани

HJI отъ прите:жате.л.я пмъ, Hll

пицпт.:в иу

n

стап.<h.'lЪ

етото j

поне

петь

ГОДШШ,

чрезъ Кр1шоетепъ

3).

отъ

пр. <!а АЪ.IГЪ на първпй:

пит.:в, осв'Внъ aI~o е ПСП.laтено прсдъ
JllПНЖ.1И

отъ

15 го-)

Rж.щата,

ЕОГаТО

П.Ш

Н8М"Бд

И.1П

CpOlca

Аа

ПОС.'I.'ВД
п

сж се

Rупувача

актъ прпте~J:ате.llЬ на

е

1\!i;-

На lII:Бстата отъ 2~0 Itва;J;раl'ПП ~lel'pa, RОИТО

.J!.Ъжж.тъ Шl жгъ.lИ, опред'1>.lЯ се за б'Вдппт"Б продажна

дiша

150

лева, а на ВСПЧIШ други и'hста

да се IIСПJLющtтъ ВЪ

15

днна предп.щтпо по

1О .'lenl1,

4).

101) лева,

Е:ОИТО

ГОДJПШ, първпт'В ВС1ша го

а m.'орптi;

по

7 .лева;

На б'1>l\ПП, RОИТО пе <.'.;у, станж..Ш ЧJLспове на Вар

IICIlCRaTIt Градсн:а Община и пе сж оженеНII, вдов
ци и.lП BAOBJJЦJI,

съ САпа и.л.и повеч с рожденли

ФОР1\Iа.1НОУСШIOВE'IЩ
впшсозначеIlптi;

И.'lИ

д'1>ца не lIOже да се отстж.пва отъ

1\1'ВС'1'а. На

едипъ

са1\10

жена пе ВСТ.<hШ1Вши въ бракъ, сж.що

отстж.пва отъ тi;зи М'Бста;

l\IЖЖЪ

неможе

п.л.и

да

се

5). Подъ пие б:1>дпи да се

разбиратъ онi;зu женени И.1.И ВДОВЦИ: а). Rоито сж
6езъ АОll!Ъ 1I.1И АРУГЪ неАВИ.ь.'1ШЪ шroтъ, осв'1>нъ .лозе,

пе по-го.1'!>ПО отъ четири уврата, П.1И

5еил, пе ПО-ГО.'lЪ1\I8 ОТЪ

35

друга

по.лСК8

уврата; б). Волто нъматъ

повече l\ВШI~ШIЪ tшотъ отъ за

400 .leB8 j В)

ПС стоятъ ПЪ :кж.щята на родпте;шт'1> си

O'I''!>

Воито
очаR

по-горня

I,атегорията

В.'lастъ,

Н:'

предна

тъй

Ю1ТI}

то се касае до l13~li;RСНИН УС.'lОВlIята за отст;,;пванпе

на бездомни бi>дни

ВарнеНСЮl

~fште.'lJ1

оGЩПIIСIШТ'k

м'1>ста, отчуждението на които е раЗР1,шено съ Указъ

отъ 27 Септемврпfr 11. г. (1888) ПОАЪ

-

N-o 358.

съ Окржжно отъ г-на Варн.

ОЕр.

Be.~ь, издадено на 19 Ноемврии т. г. ПОАЪ

Управп

N-o 18,750

се съобщава, че отъ г-нъ Ыпнпстра па Вжтрt,шпитБ

Д"Б.ш се. е по.lУЧII.'lО с.l"БдующеторазлснеНIIС: Всичхи
T1i о"БЩПНСIШ приходи трtба ;щ се Съf'i1l1ЩТЪ

110 Yl'a-

3t\пий llЪ ч;rенъ 120 па Закона за rРa;J;СJШ1·t оБЩl1юr
начинъ, съ IIСК.1IQчение n})аходптt

110

ъ:оптрrШТII,

КОИТО б!{ бl{ЛЪ ПРС;J,ВИ;J;еяъ дpyrъ начпнъ
пиеТQ

Ю.

за събира

юrъ.

- Съ прсдписание отъ г-на :\Iпнпстра на Вж
тръшнит-Б д"Б.ll1, съ дата 5 Ноемвршl 1888 подъ N-o.
10,855, ИЗЛСНJIва се, че Еметовет1>, OCB1НlЪ ПРСДIшде
96 па ,,3aRoHa за ч.аДСI,пт-k
общпнп", MorihT'!> да па.lагатъ и преДВПАСНIIТ'h въ

ната Г.'lоба въ Ч.'lенъ

специа.1НIIТ.:в заRОПП Г.lобп, споредъ !Соето на

ЮIС'l'О

вет'1> е предоставено Г.1.0блванието п .lица'I'а, ПОI,азанu
въ § § 66, 67 11 68 отъ "Прави.л.ата за строепие частни
<!;J;апия въ градоветЕ на в,няжеството".

ИЗ80ДЪ ОТЪ Правилата -за строеиие частни здания

600 .1eBa, г). И

§ 66. .I1ицето, Еоето наг.lСЖАа работата, отговаря

над.'l'!>ЖНИЙ: агентъ

за всичкит'!> неправп.lноети БЪ пое.l.:вДНJIта, отста;п

ватъ паС.l1;дство повече отъ ШЮJLО
въобщс за копто, по събрапит"Б

И.'lИ

рптелно одобр"Бнис отъ

80 отъ

подробни св"Бд'1>нил, добрi; пров"Брени отъ ОБЩИНСЕО

ванил ОТЪ утвърденпй ПJLанъ,

ТО УпраВ.'lение, пос.'l"Бднето въ съставъ отъ кмета и

правила, а сж.що въ с.lучаЙ на п"Бкои шш'1>ненпя въ

попе дnа~щ отъ иомощницит"Б

вреието па пзвършванието

Форма.шо постаПОв.'lевие

за

му, ве ги При~нае

б'1>дпи;

6).

6.:вденъ сп внесе преди петичанието на

Ако

СЪ

в"БRОU

15 годишнии

ерокъ продажната ц'1>на, да се залви веднага на ва
А.'lЪжната в.'lаеть, за пздавание на сжщий кр"Бпостевъ

зктъ, 1\штата и бериитi> ва които аЕТЪ Bci;Rora ще е
А-1.ъженъ да П.щти купувача;

7) вс.:вюш, RОЙТО до
единъ ы"Бсецъ не cJI загради lIIi>CTOTO, ПJLИ дО едва

шванието й -

И.IП

отъ настолщит"Б

на работата,

п ЛО свър

СЪГ.'lасно съ .i\"БЙствующптi> въ стра

ната заRОН1I.

§ 67. Въ с.lучаЙ на ОТС;fiтствие па надзирате.1Я
на работата, за ВСИЧRИт:Б полменованинеправп.lНОСТИ
и отст.;ьпванил отговаря стопанина.

§ 68. Въ Мучал, че надзираТeJlЯна постройката
(архптектора) е ЛПосТраненъ поманнnь.ъ, пре;J;Ъ за-

Брой

5.

ЕОШI. отговаря ступанина, а НRдзиратеJJЯ на построй

пата сс .,lпшава отъ

§ 71.

правото да

произвежда

работи.

Въ с.лучаЙ на неисuъ.лнение нfпсоп ПУНRТЪ

()ТЬ пастолщиТ'R прави.ла, правите.лствешшЙ ипджи
неръ Л.Ш градсfCПЙ архптеf:ТОрЪ незабавно сппра ра
ботата.

§ 72.

ЩШ1Ъ работата се спре, тя пе може

ново да се почпе,

до rдtTO

не се

от

отстраплтъ, отъ

страна на стопанина, причинuтt, RОПТО сж предизви
кади сииранието на работата.

§ 73.

Независимо отъ

спиранието на работата,

~a неИСПЪ.ilнение на наСТОJlщитt прави.lа, а

С8iЩО н

распоре~fCданията па правпте.ilствепниЙ ИНl\жинеръ и

.I'радскпit зрхитеrсторъ, впновнитt се подвъргватъ:
а) за първии пL'hть на

б)
в)

вториil
"третпй

60
,,200
,,500

"
"
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подъ сждъ по обвинен пе

Асва г.lоба

Управ.ление за

HanpaBIJ.

"

" и се даватъ
па рас

иматъ С1ма въ тече

а таквиЗI1ТО бlf.'1.етп за поправка зданил и~raтъ

си.ла

само шесть мtсеца отъ АСНЯ на пздаванието II1IIЪ.

(§

ПраВИ.il.ата за строенпе частнп ЗАапил п р:Вшенпе

ВО.1Я се С<1111О презъ О~тозrврий:,

lIартъ

А) oI10веlшето па Аuвптt ГЪ.il.d'iби
отъ l·Й Августъ ЛО

1-й

хищни птици п JIТ.l·};r~опитающп
нпчтожаватъ

п

Ыартъ;

п

.i'lовението

:ншвотни,

34 а): Незавпсш1О О1'Ъ С.ilучаИ1't

пы1ъъ вредя'I'Ъ на

3С1lI.lедt.lIl;итfJ

l'рабllте.lНОСТЬ,

I1.1Н

разрtшава

стопаниТ'R

се

презъ

се преС.ltдватъ,

шt П3.СТОJ.lщето распореждание ще

Съ ПРПRI\3Ъ отъ г-на Варн.

-

те.lЬ, пздаденъ на

O~p.

обявява се, че въ тан годишнии бюджетъ на Финан
совото blинистерство шra предвидено
възнагра~f;деппе на оиtзu, които

а за

Bc1JKa

(1 О)

убита ВЪ.1ч!ща и мечs:а по

сетъ .1ег,а, и за

l1Ctl;O

убито

ВЪ.пе И:Ш

.1eJ!a.

ПОТО '3 Т прав.'lеШlе чрезъ пзд.1tжпиП

ча';'ПIJКЪ,

ПРПДРУ$СН;,

(15) петна~е
мече по (5)

общината, ПЪ 3(Ш.шщсто
IЩСТО

да

съдържа:

11

му

же.ilае, l\Iоже Аа си пзвади в.'l3.д-R.ilчеСIШЙ: ЗIi:ТЪ (таппя)

жи Окржжното Упрit!мсппе въ

прцава,

залага, подарява JI пр., п то срtщу I~рtпостно

Jl1ПТО

ПО.ilовина на сто, а не два на сто отъ цiБllата му.

Съ Приь:азъ отъ

-

тe.iIЬ, пздаАепъ па

г-на Варн.

1I1'hСТНОС1'ьта

Ф11напсптt,

възнагра~I,денпе

Окр. Управи

6 Февруарий т. г. ПОАЪ N·o 17, обя

въ

11а

отъ h:~leTa ла
па

г;\'};то е 6и.lъ уби',[Ъ,

за

за
ко

О~р.8iЖ

.lовецътъ,

видътъ, възр~етьта и

01''1. 1','1'1>,[0

бп.lO звtрътъ,

С1ШО

ОIю.l1I1IСКlIП

прсзшюто

3-1889). СпореА'JO тоя новъ заIЮНЪ, всtIШЙ 1\:011:1'0

11

сезона

на колто е бп.1Ъ убптъ зп'нра,

ШIСТО

3Btpa,

които бп

о1'ъ

съ СВП,l\-Бте.1СТВО

I~ОИ1'О е уби.1Ъ

ги

вънъ

възна

десеть .1ева,

ще се дапа и на онtзи .10вци,

кона ва Ilотарпусит-В мита." (Държавепъ B-НС'l'нПItЪ, брО!1

да

вредпте.l

нитt зв'hрове, Пll1епио мечки и въ.1ЦП, което

жата па уfJитий зв1;ръ да се представи

безъ

.lева за

20,000

убиватъ

:Н.ilИ 1I1ировшl сждпя могжтъ да Шlдаватъ кр:Виостнп
aw.rOBe на Jlицата, които поже.ilI1ЯТЪ това, с,;,tАЪ IШТО
в:спъ.1ЮIТЪ УСо'LOШ1Лта, преАвпденп въ '1.'1. '1.1. 50 И 51
съ забt.'lоВ""'"ICата 1IJY, 3а тия актове се п.lаща по 112 О/О

имоти,

~Tправп-

13 Февруарий т. г. подъ N-o 42,

хаИIЩТ'Я, т. е. ПрОЗ1. ц1J:JЛ'l':t rо~ила. стига

неДВШКИ1lШ

на

ча.lНИЦll.

вото за по.'lзувание отъ ПСДВПЖШIЪ Иll1ОТЪ, I10тариуса

npе;щпденп въ за·

47)

закона за ОI~р.8iЖНl1тi. Управите.lИ п О[щ.1ПИСКИ На

уби.lII н-Нкои такъвъ зв-Нръ и

своптt

съ

ц1ыата

сыl.щсноo съ буква а отъ ЧЛ.

петь

sa.

у

другптt полезни животни и птици, П.1И

що отчуждаваппе правото па собственность п.п! пра

r.aKTo и APYl'IJTt

па

I~OIITO

па продаванпе, дарение, даванп(\ подъ за.lО1'Ъ п изоб

аа ICptnocTHo мито,

поз·

Аuрп.шЙ.

гургурпцитt.

111)

граждение, за всtюrfi убитъ въл'}, по

N-o, 199-1888).

"Допълнение БЫIЪ 3а&ОШt за ПDтар!lусит!fi. При

-

бавя се новъ 'lденъ

Rасптt и беь:аСИНllт1> (ГОРСIШ И. по.\СICll m.lУКП),

Нарушите.111тt

77

нието на една година отъ деня па издаванието l1::IIЪ, I

!ro на ОбщинCIСИЙ Съвtтъ

15-11: Августъ до 15 Лиу
3) .;10веШlето на ПО.ilСКЦтt п ГОрСIШ лреБПЦl1
отъ 1'5 Септеll1ВрИЙ: до l-й Фенруарпи; i) oI10венпето
на дивпт'В fCОICошrси отъ 15 Августъ до 1-й ~Iартъ;
п) oI10венпето па ПL'hАU.8iДЖЦПТ'R и препе.щит:Б - отъ
l-п Августъ ДО 15 Деl,е~1Вршl:; fC) oI10веШlето на бе
арпи;

година.

n

въ неповиповение

Й;J,3.яия

3.

J\ЮГ.d'iТЪ AtL се .ювятъ отъ

своята

uорежданията на Правите.1СТВОТО.
_. ПО3ВОдJIтеднп','I1билети О1'Ъ Варн. Град.-Общин.

32

Стр.

Варвенекпи ОБЩИВСIшii В-Ьстшшъ

ще

сс

предавапие

за

по.1ЪТЪ

да

",0.10-

Ыl1ппстерст.lЗОТО
отпустu()
па

.lице1'О,

IСО:llУТО ще се повърне

и

на

с.ltДУС:lIOТО
което

е

fCожата

у'

на

звtра, с.l'hдъ като лу се орtжатъ ушптt за RОRтро.lЪ.

Презъ ВарнеПСRата. ИИ'I'пица отъ Rнлж!:ството,

-

ШlВатъ се мtдующиТ'h ус.lОВИЯ Н3 занпмающптt се

споредъ

съ ЛОВ'!>: а) .i'lовението па

обнародваНIIтt

вtдомости

:'IДържавенъ

да

13tстнш~ъ", отъ

става отъ 20 Августъ до 15 ЯпуарПll ежегодно;

б)

пзвссено -с.l-Вдующето КО.щчество ОIШ хра.ЛiI: Пшени

се

.i'Lовеппето па J\I.8iжскитt ДIIВП кози-отъ 20 ЮНIIИ
АО

15

Лнуариit, а на :lCенскитt

1-й Августъ до

n

яретата

ШIЪ

31

Декемврии

1888

ца (ЖIIТО)

овесъ

32,299,480; ръжь 145,544; ячмш.-Ъ 321,800;
27,320; КУI,УРУЗЪ 2,444,803 И просо 56,612 оки.

сър

~ BapUenCh'CtTa Гl1аДСJCо-Общu'Нсха БuБJtl отека се по

нит13 п рога'lитt, БИ.ilе МЖЖСICИ lМИ жеНСIШ,

съвър

мtщава при Градско-Общинското УпраВ.ilенп~ въ осо

ICопитающи

вреди

15

НоеllШРИИ; в) .;10венпето па

О1'Ъ

21

Августъ до

въ

ПОЗВО.1ява

заици

шенно се запретява, ЕаКТО и па пойни птици и 1I1.il'hживотни,

копто

се

храпятъ

съ

~eJlНИ насtКО:lШ; г) .I10вевпето па Rоmутптt и 1IЩ.ilICПТ'h
ииъ, ПОЗВО.lява се да етапа

15

отъ

15-й

Ноеъrврпй

Ао

Януарий; д) .i1.0веlшеТQ на тетревиТ'h (само JlI.8iЖ

екиТ'h) -

отъ 15 lIIарть ДО 15 1Ifай; е)

Jl0вепието

бенно здание, входа у 1юето за пуб.шката е свободенъ
в сtюtй дt:l1l1tчсm; 1t n]1аs,;ршче'Но де'Нь часа ОТЬ

едиuадесеть

nper~It n;идut

OCeo}Ib

до

l' часа ото nо;tО6ЩШ до де

сеть вечерьта.

О1"Ь Бllб.ШО1'СI\.а1'а се отпущать JCllltЩ 8а 1lP0'tlt-

manue tt на lJo.}ta, СЪГ.lасно съ Правп.ШПfCа за сжща

на дпвп птпци, А1IВИ Г.8iски П ДРУГИ подобнп б.ilатни

та, съ КОИто Mo~e всt~шl: да се запознае у ПЮI'Ьщ~.

птnцп-отъ l'l [ Юнпи до 1-й Апрп.:uШ;ж) ФазаппТ'h

нието па пос.ltдн,лта.

u

Брои

-

Bc.it-l>АСТВИС рапорта ОТЪ 8-й Февруарии т. г.,

ВХ.

на

No. 651,

ГраДСII:ИИ

Старшии

Нощенъ

Стра

жаръ, че нощно BpC~Ie се СЮIта..ш l1i:1Ъ града,
много

(~Ъ:МЪ житарСI'ИТJ.;

Новата

Стр.

Варпенсrш:ii: ОБЩIIUСКИИ В'БСТUИКЪ

5.

JlIaxa.ita

мага31Ш свини,

най

идущи

отъ

и другад1> па грнда, JЩТО правя.lII го

по

иа СТОl'lIхъ, а за с.УММII,

7

канватъ

пм1>ющит1>

свободни

каппта.rъ,

JL1>мп повреди по У.lIЩllТ'В, а и1>н:ога пробива.itИ и са
JIIИТ-В магазии да търсятъ храпа, [;ОСТО произлиза отъ

l\l1>няватъ редовно

туп, гд-Бто притежа'l:с.itит-l>

капита.'I.И

в.itоженъ

удвоява въ де сеть ГОДIIlШ,

Bc'l3I,a

по-ма,'шо

I,aTO при туй се при

нуватъ отъ тоя го.ti;мъ рази1>ръ на

IШЙТО BC-ВШfЙ

33.

В.нжеlШ

01"Ь rО,,!;ина 110 4 па стот1Jхъ,

4.

да сс ВЪСПО.l

.шхвзта,

чренъ

ВЪ Банката,

се

all:O свид-В'rе.lствата се про
година.

на та[~ви;што добитъцп ги

оставятъ свободни по града, съ I~oeTO сс нанася вреда

_ .Ышшстерството па ВЪНШН11ТJ.; Д-В.lа и :Нспо

на саденит'в по п;ь.'rJIщата и въ градшшт'В дървета,

в1>даПIIJlта, съ предписание N-o 818 отъ 31 И. Януа

n

напомпя се llздадений пршсазъ по ОGЩIlната
отъ

10

Май

1888,

съ

който,

на ОБЩИПСRИй. Съв1>тъ отъ
на

No.164

C:ЪГ.~aCHO р-Вшението

сжщата дата, основано

заlсона:

1.

Строго е забрансно да се оставлтъ СВИИИ

но

рий до г·на Варн. Окр, Управитмь, съобщава, че се
разр1>щава на Бъ.lгаРСI,ата Църковна
събира доБРОВО:ЫIf

ПО~lОЩИ за

Rошшссия да

ДОИСlI.itащанпе

ПО съгражданието Бъ""гаРСII:ата

Съборна

ДЪ.lга

Църкна

въ

Варна.

у.itицит1> на града и градClСОТО пасище, осв1>нъ стра
ната, отвъдъ р. Д1>внл къмъ с. Гa.~aTa, и то само КЪ1lZЪ

гор-Возначеното
ако има до

Rжщата

си

го.it1>~zъ

ДВО ръ.

и

то пакъ

съ условие да държа само една, а най ШIOго дв1> сви

ни, и нс1>кога затпорe1IИ
наги

затворена

и

чисто

ВЪ здрасо направена и
държана

ОБЩИНСIi:ОТО Управ.itение,

с.

кочщш.

Га.,ата

между

Б.itа

тото отъ р. Деmrя п ТОПУ30Гvlу-чепше(:п СВIIнарпдца.
IП. Щомъ се хване свиня па запретено

~ГBCTO,

въ Варна П.1I1 въ},ху паСl!щата I'Ъ~IЪ ее

лата Сапдрово, Франга п Еад;ь. ю()ii, l! I.Ъ~IЪ Гарата,
П.lll се у[ш:к.у,'1'Ъ ВЪ Пl;r,ОJI 1.,у.ща у гра,'n Повече отъ
ДВ'l; еВШJlI, а Сi\',що пеЧI!СТII RО'IIIIIП, СВJlПIIТ1; ще

заШlратъ ВЪ

IOB:1Ta.

111. пуз:да отъ I~ОШПIссари'r'};

уБИllа'!'", а з1tпрiНIПТ'Б JIlша дn сс
npитежате.lIlт1>

п;ь:rь г.ю6а до

сс

повтори

вепъ

Il

осво6о:ыдаватъ

ШIЪ, дor~.l+' т+' пе rшес,у.ТЪ

се

11

па

за пръвъ

1IIOJI:e да
ВПlIOВ!lIlТt. да сс дадж.тъ подъ Yl'.ita·

25

.1СПII, С.1+'"Ъ I,оето г.lOбата

сж,дъ,

-

3 Фсвруарпii

No. 1108, щш'1;стлва, че отъ 1
.lИХfшт1; Jl CI,OHTOTU сс
уве.itичаватъ Kaт~TO с.l1'дпа: а) отъ 8% на 9% ППОТСII:ар
lIпт1> заеми, отпусн:аНII па 'IaСТШI .itпца; б) отъ 7% на
8% заеJlIИт:k на Оll:р;ЫI:ията. оБЩПНIIтi> II зшr.lсд1>.it.
чеСIШ l~асси; В) ОТЪ 8% на 9% зае~ШТБ ср1>щу ц1>нни
Юlllжа; г) ОТЪ 8' i~ % Ш\ 9% заеШIТ-В с!у\;щу СII:ЖПО
цiшпи ~Iета.itи; д) отъ 81i~ % на 9% спецпа.lнит1> те

'1'

1 ФевруарпiI т. г. нататъкъ, и е)
отъ 8% па 9% Щl:онтпраппт:k по.ШЦИ и записи, тоже
В

ФевруарпlI т. г. нататъкъ.
l;
eXTllT'

зае~zи, ДО

истеченпето срока на запп-

ситв, ще П.lащатъ .itИхвпт1> ВЪ с;ь.щиU ра3}I1>ръ, кой-

б

то е сжществува.lЪ до гори ето о ЯВ.1ение.

-

Русевъ по

250

Ди.r.

СЪ друго обяв..1ение ОТЪ ПО-вехта дата с=-

=
щата БаНII:а пзв-Бстява че
,
тя пыl:ъ п.lаща СJL1>дую,
щпт1> ш
за су }!
• хви:,
\1 а. В.1()жеЮf за 1 ;(() 3 ГО.{Ц'ПJf

П

600 .\., Хара.щмби .IеФтеровъ 400
3ехировъ ио 300 .1,; Георги И.шевъ,

А. ПаНИЦ!l, Руси ~fат:I;евъ

А.; БраТ1iJ'Я Х. пtйчеви

1f

Руен

Р.

.ч Бършо М. Р:цевъ,

240

Савв", . .:Ilарковъ, Петъръ Юшеп.шiiСК'1!I, Кръстю )l,rрекиii,

Сте

Фltнъ ЯН!lщчиенъ, Анге.\ъ А. IIIитевъ, д. Червепонъ, Герчо Петь:овъ

n

Тони

Ilетровъ

Гсорги Х.

по

20) .\.; ГеО!,ПI Же.lевъ, Добри Поиовъ,

дtчевъ, Нась:а.\ъ Таб!1КОВЪ,

Нико САавчевъ и идни

Еврчовъ ПО 150 .1QR:lj AOHq& И. АИЬ:О8Ъ 120 .1.; Христо Столновъ,
Стояиъ Ив Абnджи, Бр. Ив.
Христо

Житарови,

Тодоръ

Ыарноио.1СКИ.

Трифоновъ, А.\екси Ивановъ и НИКО.ta Дn'ФIШОВЪ по

100

.\.; Иванъ Стойковъ 60.ol.j Сели Грозеи'I', ПРтъръ RИеЕМОВЪ, И
ТрIIФОНЪ С"вковъ ПО 50 .~.; Рnди Д'пштровъ, Станчо Цаневъ,
Георги ВЪАК()ВЪ и Богданъ КОСТОВЪ по 25 .\.; Коста Г-",ргл,ричевъ
20 А.; Костадинъ Стоян()въ ,,5 оЛ; Георги Стонновъ, А:ПIеАЪ
3Ю"рИОГ.1У, НII"О.щ В. ЧеJ\но"ожевъ и И.шя Трошевъ ПО '}I) А.;
Р"ДII П. КО.1аровъ G .\; .lаваръ Ыа:"ИR(fВЪ, То),оръ Ру"евъ,I1еть:о
ХРIl"ТОВЪ и НИI<О.щ СТОЯИО8Ъ 110 5 .,сва. llсичь:о до 15 Февруари" т. г. внесено 71121 .\ева.
(C.I'hABa).
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А., Иванъ Гиневъ n Радушъ

Стати А. Паница,

с подаРIl.itъ:

KO.itKO ..leBa

Г. Вмико Христо въ
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по УJLIIЦП'ГR

СnИСЪI\Ъ

l\I1>сто, за което НИII:ОП ДОМОВ.itад1>.itсцъ

H-Вl\Iа право да АЪРЖИ п храни свшш въ града, осв1>нъ

И;нашъ честь да съобщж па ПОЧlIтаемата пуБJLпка,
Ba[Jlltml:II:O ДЪ\JжаВIIО V КАассно

че понt.ренното ~IИ

УЧII.шщ J, съ ос"беllЪ з,щонъ О','Ъ ПОt·.it!;ДНSIта сеССllН

на НаРО2lНОТО СЪбрание. t:e IIP 'ОVЪfJНЖ на B<t!JHeiCtla
ДъожаВН1\ Пе ,а Qi"Ч :CK~ r <!~'НЗИЯ Фи .. Iна~дъ l-иЙ.

Д 'IНJ,:'I'Оръ: А. ЕСозаро(JZ
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