ЕАИНЪ брой

1О ст.

НарlIа,

2!)

l\Iар1'Ъ

1889.

ВАFНЕнекий Dвщинакий Бtстникъ
Ще пЗ.lИза обикновенно КЪ>1Ъ

отъ всi;кип ~Ii;еецъ.
всичко до

1

Ii

15

II

lIие,ra, пари

-

Цtната на

< )

~

II

:

за

Вi;стника да се праща АО

ГраА.-Общинското УпраВАение въ Варна.

11

"

2

други лържавп

31f 2

Търгове въ Варн. Град.-Общин. Управление:

-

,

,

, '

.1сва,

аа ВС')Ш:ШШI

об"в.tеl1IlЯ

С"IIII'Ь ре"Ъ ОТ'Ь

15

"

се

п.t:\ща

на

40 БУJ'ВlI за I1Ъ)lВIIИ пн.ть

ст, а за с.tы\ющIlт'I; по

ст.

10

мс Н:lзадъ отъ оногова, KOI!TO го С зав.lздБ.l.Ъ; ИО ТБЗИ
съображения,
11 ПРСАЪ llИЛЪ на това, чс на иного
мъста въ ЗЮI.lпщето на Общппата Iпra и водопроводи,
запазваНIIСТО
па fiOIITO въ добро <'ЪСТОЛIlIIС с една

На 30 II 31 Мартъ т. г за отдаван!!с на пред
приемачъ направата Ka.lAap,blla въ Новата Маха.ш отъ
дюгепл на г. П. ЮшеН.lиевъ до Татаръ-:Капuл. 3а
.lогъ се иска 40 .leBa, въ З.lато.
2) На 31 1\1артъ JI 1 Апри.lИЙ т. г. за отдава

1)

отъ hafr-г.lаВIштБ обязаННОСТII на ОБЩllIlСll:ОТО Уирав
съг.ШСНО съ Ч.lеновс 84, 87 и 88 отъ ЗaIl:опа

.'1.eHII€',

за граЛClштi~ оБЩIIIIII, постаНDВИХЪ:
Ст. 1. Строго се запретява разораванието и въ
общз преобръщанието въ ниви, .103Я, градини (боста
ни) ПАР. ГраДСEl:о.ОБЩПНСIШ зе~ш II.l.И lII-Вста,. оста
вепи за обща ИО'l'ръба на жите.lИТЪ, т. е. за пжтища,

ние на преАприеиачъ направата на общинско здание

въ rpaACIl:aTa градина съ пожарна ку ла. 3аolОГЪ се IIcKa
въ З.lато 1433 .leBa. (Първиit търгъ неодо6ренъ).
3) На 14 и 15 АПРИolИll т. г. - за направа дв-В
сграАИ за морски бани. 3алогъ 110 .leBa въ З.lато.
4) На 17 и 18 АПРП.lIIЙ т. Г. - ва заграЖАа
нието съ Аувари пуб.lичнитБ АОАIOве. 3a.lor ь - 93 .'1..
въ

броя:

24

l\нлжеството

пасища

11

прочая, а тъй сrti.що запретява се вадението

каАIЪИП въ другп мъстности, ОСВБНЪ въ онъзи, ГАЪТО
е разръшено отъ 06ЩПНClшft СъвЪтъ.
Ст. п. :Който же.ше Аа иу се АаА е н-Вкое градско
иъсто И.1П зе~IЯ, тръба да заЯВII за това въ Общин
ското Управление, което подна~я заЯВ.l.енпет() за раз
р-Бшение па ОБЩИНСЮIЙ СЪВБ'ХЪ, ОТЪ който един
ствснно зависи да удов.l.етвори JI10.l.бата на заявпте.lЯ,
ако я на~IЪРИ нспротивна на граДСlю-оБЩИНСI'итi;

З.lзто.

5) 24 и 25 АПРИ.lиit т. г. за Аоставлние 500 l_уб.
метра чака;.lЪ. 3а.lОГЪ въ З.lато OII:O.lO 38 .'1.ева.
Тkш търгове ще се произвеДaiТЪ въ указанит'в
дни, часа по 3 с.l.-ВАЪ П.lадн-В. lIоемнит-В УС.lовия
ИОГaiТЪ Аа се ВИАЛТЪ въ канце.lлрилта на Общинското
упраВ.lение ВС-ВКИЙ ПрИС.tti.'сственъ день.

IIнтерессп.

Ст. II!. ВСБlшit, които е завol3Д-В.l.Ъ граДСБО
оБЩIlНСll:а зе~IЯ II.HI lIIБСТО, II:ОЛfiОТО иаJlКО II да е то,
бц.lО самоправно И.1.I1 съ знанието па ОБЩIlНСI'ОТО
управлсние, но безъ Аа притсжава отъ пос.1ЪАнето

ПРИ1\А3Ъ
ом
Варна,

32.

Февруариit

18

г.

1889

Формално (Шlсиенно) разр-hШСIIIIС, да залви за това въ
ОБЩIIНСIИТО Управ.lеlШС за ДОI~.lалъ СъВБТУ, Il:oitTO

:Киета на BapHeHCIl:aTa ГраАска Община, за ис
пълнение р-Вшенплта на Съв'вта N-o. N-o. 46 II 53
оть т. Г., ИЗАаАеШI ПР~АЪ ВИАЪ на това, ЧС нiшо!! 'ЮI
тели си позволяватъ Аа ваАЯТЪ II:МIЪНИ II отъ он1;зи
мъста въ гра;4ската мера, за глъто в'вма ПОЗВОJlеlше
-uтъ Общинский UЪR-Бтъ, а АРУГl1
ватъ,

раСfiопаватъ

n

граЖАани

иожс да рБШIl Аа СС подаРII плп ла сс продалс тarшозито
01101'01)[1, Iщiiто го С ;IaВJlllд1 •.lЪ, за ла може

M'JiCl'O на

1\)IСТСТ1ЮТО да сс раСПОРЗЛ11 за (~lIа6ДlIваllието ТaII:ЪВ
;mто съ LI.lt1АR.l.чеСIШI'i юпъ, 6сз'J> ПрlIте~J~аIlIIC на I,a·
I,ЪВ'J>1'О 06ЩlIпата nС'}щога можс да CII заПJlI1Д'RС обрат
110 ТI1.КЪПЪ3IIТО СВОЙ пио1'Ъ, тъ!! 1'3'1'0 "тrtiжБJIТБ 31~

разора·

въобще '.гурятъ р,у,ла на граАС1I:И

обществснни

.земп, оставени оть край за обща I10тръба па ВСIIЧЮIТЪ
за обръщанпе

11

за

3СШJ,

APyrJl

Jlа1'1.", l,aI'TO туй изрично е постановеuо ПЪ Гра;J:дан
СIШЙ 3аI'ОНЪ (у Ч.l. 1(75).
Ст. H~. Нарупште.щт-В на тоя ПрП1l:8ЗЪ, по пад

ЗеАIИ, СIIОРСЛ'Ь както

Съ ВЪ тъ

е

прочая,

предоставено
съ

изпскватъ обшитt

граДСКIIТ'Б

IIнтереси на

Jl1>жно съставени

жптеJlIlТЪ на граАа, а не ВСЪКИII жите.ль, бе зъ разръ
шение отъ наАлъжната
безступанскп,

пасища

на ниви, .lОЗЛ, граАИН1111 дРУГИ таll:ВIIЗЪ,

11

гори

отъ 3акона правото да се распорежда

IIМОТИ,

ва

КОИТО с'" за общо употрi>б.lСШIe, ШI':Оl'а не се изсроч

llаСlIща,

когато само на Общuнскпй

визито

п.tti.тиЩll,

а пе

ЖlIтеJlИ: за общински

власть, Аа поетжпва

като Аа еж негови

частни

съ

Tah:-

&итt жители на Обшината,

колт о управ.tява тъзп

ОБЩIlНСЮIll

Съвътъ, II:ОЙТО, епореАЪ закона, еАUИЧЪБЪ има право

даватъ

I

и

на

сждъ,

СllореАЪ

Аава IIОАЪ наемъ за въ IIО.ша на Общинската

касса,

а когаТО

Аа ги

пунктовс,

на града

II

съ

Д.lъжностни

пазе
.lица,

25 .leBa, ИJlJl ще ее пре
1l:aII:TO се ИЗИСRва отъ заБона,
зав.lаД-Вното

обяв.lението на тоя ПрПШlЗЪ общинско м:БСТО.
С'Х. У. Съ грижата за пазенпе съб.l.юдаванието

ГОрlIlIт1> распорелБII се

ИП1'ерес~итt

И)ЮТIl

да се оставятъ Аа обработвать

Ht.:ua

I CJl-Бдъ

да остава гра;(С&0-ООШИНСJШ1't ИМОТ1I ва общо ПО.I3У
ilапие ОТЪ житедит'f; (за паспща II npoqaя), II.Ш Аа rII
llзпскватъ

ОТЪ 1Iатоварепит-В

all:TOBC

недвпжшш

щс се наI'азватъ съ г.юба до

IIЛИ ПЪfiЪ

когато тъ сж общо притежание на ВСИЧ

свои имоти чрезъ избранНlЩИТ'h сп -

ние граДСII:ИТ-В

зарни

стражари,

натоварватъ

за ЗСМИТБ

а граАСБИт-Б

выIъ

areHTII

ГОРСЮIТ-В
отъ

II

.ла

барисрпит-В

и ко~шпссаРII за об

ПрО,ltава и въобще отчуждава, 11:0CTO ве-Вкога се ВЪрШИ

ЩППСКИТБ земи и.ш и-Вс'.га вжтр-В въ града,

по устаповенъ

всъ&о заВ.lад-Вно М-ВСТО съставлтъ и предстаВJIТЪ най

отъ заfiона реАЪ, като

за отчуждение

на общинский имоть се ПЗИСБва предваритеJlНО утвър

ждеНlIе ръшението на Съв-Вта съ КНJJжеев:ий Указъ,

по Иинистерскnit АOIl:.l.адъ, безъ което вс-Вко
Аъвание оБЩIIНСКПЙ

имотъ (6и.l.О даже

nПС .лозл) е недi>itствите.;шо,

u

II

заВ.l.а

за иосаЖАа

имота ~lоже да се взс·

като ва

своевременно въ Общинското Управ.lенпе IIЗ~СБуеl\lПЙ
се а&тъ,
веното

съ конто

Аа се констатира HaIlЪol.HO

наира

нарушение.

Еметъ Яр.

.MupCh,"Uu.

Брой

ИЗВОДЪ ОТЪ закона за мtркитt и теглилкитt.
(ОбнародВlIНЪ ВЪ броii

7'1< ЩI rДържавевъ Вi;стНlШЪ" отъ 1889 г.)

МЪРА ЗА f\ъ.l:ЮlВА..
Ч.1. 4. . . . . Дсцu.•'ИеlllР" е десета часть отъ единъ
метръ,

саНТU.нетр"

е

стотна

часть

отъ

часть отъ ~!eTpъ;

мстръ,

.четр?>

е хидядна

:метра,

Xel,1II0.1Iem,L?; е СТеl не'l'ра, IЩ.710.НСТР"
.lt111J1ta.llemp;; (\ десет!> XIblJJNI ~!(,Tpa.

МЕ'тра,

..••

Ч.lенъ 5-й

парича и ар;;

пространство

(нова- .7l1Jxa) п

едно

б)
отъ

Декар;;,

110

десеть

т. е. десет!> ара,

Rвздратни

1000

шra едно

I,oI1TO

чсmв"рmUIllО

което всtща страна U.lса

tta

метра,

метра,

простраиство,

.1fCTpa

Д.7lОЖlt'На.

II.1И

пространство

се

нарпча н иов?;

I,oeTO

уврат;; (новъ Дюлюмъ).

В)

Квадратенъ

простран~тво, на

ПО

xe!'To~!eTpъ,

Rвадратнп ~IeTpa,

10,000

1 ОО

И.ПI хеnтар"'. т. е.

той

-

представ.tява едно

ВС1ща една отъ страНIIт1> ииа

Ii:OeTO

МЪРА ВА IIОВЪРХНОСТЬ.
Чл.

а) ДвадраmС1(/5 Дef.а.нсmрr.,ь:ой

метра длъжииа.

:които

ни

-

.л.ttт~
отъ

сто

лItТРЪ,

а

• •

раДЮI милиметри.

Е,ilIIНЪ квадратенъ терзи:iiскиI1 аршинъ има
I~вадратни ыетра, И.l1I1

е

чет,въртптъ

11

j(СЧU.щmр"

сшm!U.7Iltml'~

f,Ъ.l1<IШШ\

по

елпнъ

е

сдна

десета

пещс,:тва,

Opi;XII,

преАстав.1лва вмоБСТIIте.шостьта

часть

....

като ~r:;ито,

орпзъ, рапица

п др.

новата ирина,

1\:0.11'1'0

та па едипъ хеитолитръ, представ.1JJватъ

БълrаРСIIОТО

кило.

Продавачит1> па дребно иогжтъ да

употр-Вб.щ-

ватъ за м-Вркп: деюl.'lПТрЪ, II.1И ИОJlОВUНЪ ЕрIша, по
дв ОС нъ

.ШТрЪ,

.lИТрЪ

И ПО.lОБIIНЪ

.iШтръ.

l\I:r,PA ВА тяжесть.

Чл.

7. . . .

FpaJlI.llt;; е тяжестьтаВЪ безвъздушно

пр остранство на еДllЮ; т.уб1tЧСC1iuz'i caHmu.~leTp'" 1~peвa

репа (Аестплпрана) BOj(a, на теllIпературата
ОТЪ стоградуснш'i
кагра:им;;

е

КU.7lограм.щ;
кплограмма,
е

lf10

часть

отъ грамма,

(Целзиусови:ii)

4

градуса

. . Де
10 грашra, хеюпогра.им;; е 100 граШIа,
е 1000 грамм:а•.•. Нов'О кантар'О е 100
а тон;; е 1000 Rплограмма. ДециграШIЪ
отъ грам~ш, ca?llII1lгpaMJI/'O е 1/100 часть
а Мlt.7luгра.1f.щ; е 1J 1000 часть отъ гра~ша.
новитt.

М1>РА ЗА АЪ.tЖUВА.
Чл.

9.

m

ииа

ЕАIIНЪ архитектоничеСRшl: (Д1О.~?еРСh·/lЙ)

758

ми.шм{:тра (О ~I.

иМа

ШIa

-

758)

ар

229.82.56

метра,

квадратни

1.600 квадратни ар
919.30.24 :квадратни метра и.ш
30 квадратни деЦЮlетра и 24

квадратни liIетра, II.1и

R2 квадратни

децю!е'rра

и

229

квад

56 квад

ратни сантииетра.

-- ЕДIIНЪ квадратенъ~Iетръ Шlа 1 кваАратепъ архи
425 кв. иръсти и 71.89 квадратни ЧЪРТИ.
Едипъ квадратенъ метръ ииа 2 :кв. терзийски ар
uшна, 10 квадратни рупа, 1.63 кв. греха.
Единъ ЕВ:lдратенъ мотръ има 2 кв. JlRКТП, 23 КВ. ру
па и 1,9 кв. греха.
тен:т. аршинъ,

M:r,PA

ВА ТЕЧНОСТИ

Чл. 11. Една ОЕа пма 1·28 литрыIJи едипъ .штръ
И

28

сантилитри.

Едво ведро

литри И

8

(0'1''1.

10 OIш) има 12·8 .I1.итри IIЛИ 12

деци.ПiТри.

Единъ .7Iитр'О шra 3121/2 драма.

Единъ дека.;штръ има 7 оки

11

3·25 драиа (7 оки

31/. Арама) .
Единъ хеКТО.7lитр;; ииа 78 О1m и 50 дра~ш, или 7
ведра, 8 оки и 50 ApallIa.
Единъ децшштръ има 311f. Арама (31'25 др.)
Единъ санти.l1.ИТРЪ шха 3lf э др. (3·125 АР.)
И:г,РА ЗА ХРАНИ.

тер~юм:етръ.

Сравнение сегашнитt мtрки и теглилки съ

ши

аршина

919 I,BaApaTHII метра,

па ДБа ДС\l3Лl'Iтра.

Петь ПОБИ :КРПНII, li:ОПТО IIматъ BM-ВСТIIте.1НОСТЬ

ДeIШ.l1.ПТРЪ,

квадратни

0.42.25
25

li:вадратни дециметра и

Едиn" Д1ОЛ?О.lt;; и.ш увратъ хитект

децп

метръ.

Т. употр-Вбява се като е,l\ИIIIща,

..l.ОВИПЪ

42

сантиметра.

ратни

е с.тотна чаСТL отъ .lптръ

За ~I1>рспие СУХИ ,l\ребнп
JIчъrИl,Ъ, просо, ltартоФп.

1\.46.24
и 24

квадратни децшrетра

Едпнъ квадратенъ .tакътъ има
метра или

на

СС<Yiдъ,

.кубzt 1tест.:ш'i метр'" С СЖ,l\IlIIа, у,олто има nиеОЧIIIШ, ши·
рОЧIlпа

46

квадратни сантиметра.

шина

Дст.а.'luтр;; е десеть .lитра, XCTiTO-

.штра;

0.574,564 I,вадраТНИ'~lетра или 57 квадрат
децш!етра, 45 квадратни сантиметра и 64 кваА

Една .7l'бха отъ 400 квадратни архите:КТОНИЧСli:И ар

една отъ страПIlт-Б шra по еДJlНЪ

метръ ДЪJщшна.

Единъ квадра1llеn?> архитектоничеСRИЙ ар

:квадратнп сантиметра.

.;Тиmръ

6.
BC1>Ra

lU.

шинъ има

М'ВРА ВА В~!Т,СТПТЕ.1НОСТЬ.
Ч.l.

1 терз. аршинъ, 3 рупа и 1,5 греха.
1 .lакътъ, 4 рупа и 0.6 греха .

Едпнъ ~leTpъ нма

ХИ.1ЯЛО

отъ сто I,ВЗ"ратнп (четвъртити)

преД\~тав.lява

Еди нъ метръ ШIa

.1/Н.71!!

е

2.

Едпнъ аршинъ (терзп:iiСli:ИЙ) шra 680 ИИ.l1.Jшетра (О
nI. 680).
Едп~ъ .laI'ЪТЪ има 650 ШМШlетра (О nI. 650).
_ Едпнъ иетръ юra 1 архпт. аршItнъ, 7 пръсТJI n
7,9 чърти.

f~eNa.'femp" е десеть

МТ,РА ЗА ПОВЪРХНОСТЬ.
то се

Стр.

ВарпенсlCИИ: ОБЩИНCIшi! В1;е'Гпп~

7.

-

Едно ЦарuграДст.о li"ltло lЫE~ 37 лmnри.

Едно Дунавско ки.ю отъ 10 :крини ПО 10 ОКИ нма
128, .I1.итри, JМИ единъ хеICТО.штръ и 28 литри. '
Една крина отъ 10 оки и~ш 12.8 .mтрии.ш 12 ли-

три и

8

АеЦПЛI1ТРП.

- ЕАИНЪ .штръ има 312'/2 драма.
Едпнъ АеIi:алитръ има 7 оки 325 Арама.
Едпнъ хекто.штръ има 2' 7 ЦариграАСIШ :кила, п.ш
78 OKI1 50 др. (ИЛI1 7·8125 KpnНI1 ДунавсЮI.)
Е/щнъ Аеци.литръ ииа 31lf, Арама (31'25 АР.)
ЕАИНЪ сантп.штръ ЮIa 3 1fs драма (3'125 АР.)

Брой

ЧJl.
1

7.

Варненский

12.

Едва ока вехта има
282

128

ки.,ограмма и

ЕДIlВЪ

-

Iш,~ограМl\ra И.Ш I

1·282

грашra.

Единъ товаръ, JI.Ш сто оки.
ПJlИ

I

М1;РА 3А Т51:lКЕСТЬ.

КИJlограммъ и

Общпнсrшй В'],С'l'ШJКЪ

2

ИJlИ 'Нова

има

Oh'a

1

'Ю1fuii

1889 ?o,zpiua; а
ОТ'Ъ 1 Яиуарий 1892

таНЖЛlIтt мtрки и теглилки,

за

година.

Дръва, камъиъе

М-ВСТО,

НЖJlИ пзъ странство,

вив-Всв:а

ТПJlКИ,

mмио от?>

Лuуар1tй

1

1889

въ

правитеJlствен

тр-Вба

за продань,

пустне въ употр-Вб-'lСНIIC,

да

се

12равuте.7н'.твОIll0.

тоже СЛi

'НЛlЯ в?> 'Il0вum'fз ,м'fзртru

на

)[-Врлтъ

тр-Ъба

JI.1И преАП

пужнпii

ДЛ?iЖ1-lU да nредстав

Г.lедаиа

знан~ъ (даига), въ
и

Ч.:t.

u mег.Jlu.лI\U.

то

сп

се

на

ударп

уДостовi>реппе, че е пре

че отговаря па заАЪ.1ЖtШlIята на тон 3aIЩIlЪ.

Ча.mи, еты.щa п nъо6щcl ссждове, съ IЮll

27.

с.1У~ЫJ;ТЪ

Т1IЯ,

иаJlюr I,ОJlIlчсства,

От?> деllьm?> иа встжnваниеmо иа тоя 8а

да

да се представя

над.'!.iJжпата общнна за да я ПрОВ'нри, П Аа й

,.Jlяват?> с,м'f;тНllт'fз си иа 11paeUme.71cmee1-luum'fJ У'lрежде

17.

бурета, бу

Всiш~а ltIiэрка, ~r-Врп.ша, тегло н тег.lП.l

26.

преди да се п"насл

дава

ЧаСТlIUТ'fз .лuца, тrOllTO UJltam?> B8ltJltaUUe -

ЧJl.

чува.:tи, Стъв:.:tа.

-

АР'

Стов:и и материи, БОIIТО се м-Врлтъ

22.

ЧJl.
ка

нитtJ отчетности.

C~

и

ИСК.lюча

За контрола върху мtркитt и rеглилкитt.

8адмжu

годиuа.

теГJlИ.~В:И,

HOBnTtJ MtJpKn u

на

съ иетръ, направенъ ц-В.лъ отъ металъ 6езъ да се вгжва.

Вспчв:пт-В ЧПНОВНИЦИ сж д.:tъжнп Аа Ylfotp-ВБJlЛ

'Ние

пю,ети

ЧJl.

В'15веждаuuето uoeum'f; oМ'iiPN1t U теz.JtИ.JlI\U
стова

продаватъ

БЪ каквито сж прпстиг

дължина' и копто се свиватъ,

У'lреЖ}Jеuuя

ще

СТОIШ, ако т:Б се продаватъ

въ ССАЭДовет-В сп (аибa.:tажа),

ЗабtАtжка. 3а 11ОI\обна вивiсыа не се пдзща пlШaI,ва такса.

ватъ

ще се

Отъ заАЪJlженилта на тоя заБОНЪ сс

ОбuрmСl\ото

една

11 АРУГИ

ватъ вспчки иностранни

съ па.дписъ "ТУК'Ь се продюза по новит-В м-Врки и те

11равите.лСrJIвС'нuит1J

тяжесть,

Еубпчесюr ~leTpъ, ако не сж продадени безъ ~l-ВpKa.

ГJlИ.:tки",

16.

но

се продаватъ по ТJIжесть и ви-Встите.1НОСТЬ,

Ynpae.JleHue. Освiшъ това, т-В еж ДЛЪЖНИ да окачватъ

6?>

Ыас.шта ще се ПРОАаватъ

21.

Хранптi> и АРУГllт:Б зърнени пропзведенпя

ос

на тоя "ако нъ въ "Държавснъ ВоБстввкъ"

г.Jlu.лI\U, mpt6a да с?Юбщжm?> за това в?>

Ч.:t.

IIlICTpy-

и по тmь:есть и по bm-Встите.lIIOСТЬ.

бuх//; nОЖf.7lа.ли j{a У1!сmр'f;бява1n?> Hoeumt M'iiph"U U те

въ продавницата си, на ВИДНО

Формата на м-Вршгrt, теГ.шта 11

20.

Ч.,.

15. ОНИЯ ОТ'Ъ npOA8E'a'II\Tt, които с.'I'ЯАЪ обва

рО,l\ванпето

да

а всички други Т6ЧНП т-В.:tа МОГЖТЪ да се продаватъ

НаСlIlоящшr вокоn?> всmЛi~16а в?> Сll.7lа ва м:Ьр

13.

кuТlз 8а :t']JаuuТlз 01Il?>

ЧJ!.

Ч.'!..

драиз.

Общи распорежданин.
Чл.

трЪба

БОПТО щр. се lIзра60ТЯТЪ отъ :Мпнистерството На Фll
нансиит-В.

ЕАIIНЪ ГрtШ1tIЪ пма 0'3125 драма, и.ш 8 граш[а пра

2 1i 2

тR.щ

и еr"спь:ъ), ще б.а;джтъ ШЗJlожени въ осоБПI1 правн.13,

3121/,

Араиа вехти.

вятъ

течни

пМзтъ llСИЧIOlт-Б 1tI'l.рв:п, предпш:ани въ тоя заI\ОНЪ.

на допрощаеМПllТЪ ИЗJlИШЪБЪ и.ш недостатыI,ъъ (ЗШJДе

Д8циграl\ша.

Iш.шгра1tI1\1Ъ

Тоже и продаваЧIIТ-В на

3.

мептnт-В за l\[-Вреиие II тег.,ение, а СЖЩО и грашщата

128·2 КlJ.'l.Oграмма

-

Стр,

Ii:OIITO

I1родапатъ

пс ПОi\.:t1Jш;r,тъ

Hml?> в?> CU.7la, aCU'lKUm1J жuте.71U иа Бм.гарСlCото Еuя

за това ТI1Я (продаваЧI1Т");)

жесmво СЖ lf.Jl?iЖНU

ЧЪрТJI па ссждътъ

течности

въ

па Д:Шl'осваrпю, по

с;у; ".l'ЫЮIIl ,1\:1 означ",',ТЪ съ

JIttpKU и me?.JtU.JlI\U. Общпт-В :м-Вста н-Виа Аа припозна

ПЪ.:tпи, за Аа бжде

1t1i3CTOTO, дО r,l\iJTO Tpi;6a ла се па
MiJpaTa точна. За ТОЧНОТО опрсд-г,.

ватъ за зю\Онни,

.:tеuпе на ltI-Врката,

продавачпт-Б

да.

уnотрtб.7lяваm?>

осв-Ввъ

с'Ьг.lашения

само
и

'Iloeumt

АОЕуиенти,

жеJlанието

ЕОПТО сж направени по повит-В И-ВрВ:И и тег.:tII.ЛЕИ.
Отъ това прави-'\о ее ИСК-'lючаватъ:

въ точвостьта

а) вехтит-В таппи, актове,

тр-Вба Аа се снабдлтъ

ДРУГИ
тол

:В:ОI',ТО

законъ

сж

въ

направени

зад'Ь.~женил,
въ

написани

си.:tа,

в) равнп

записи и

встжпванието

унпчтожение на

разни вехти

преди встжпванието на тоя за

и

ПИС.менни

задъ.:tженил,

въ

I.ОИТО c.;n

обозначени иностранви :1!I-ВРI\:И и теГJlИ.ШН.
Ч.II.

18.

продавницата

Вс-Вкой продавачъ, който сп C.:tужп въ
съ м-Врв:п и

теГ-,\ПJlКП, ДJlъжевъ е да

се снаБДИ, отъ гд-Вто му е угодно, съ HY:I~AHOTO, спо

редъ работата му, ЧПС.lО мtJрки, теГJlП.ШИ и инстру

А[енти за теГ.,ение и m-ВреПll6 -

като: капони (тере

зип), кавтари, I~ентезови в:апони (децима.lП), RрИНlI,
JlИТрИ И t-БХНllтi> подраЗД-ВJlенпл - които трi>ба да

RОСЛТЪ знаЕЪ (дамга), че еж провi>ренп ОТ'Ь наДJli>ж
ната

власть и че

отговаря тъ на

ч.,.

на

СИJlа;

б) уговоритi; за
ЕОНЪ

Rонтрав:ти,

преди

предписанията на

'Тол законъ. 3нав:ътъ се опред-В"ш отъ Финансовото
Министерство и 1tIоже да се иро:м-Внлва вс-Вка ГОАина.

I

с;>,;

отговорни И по

па в:упувачптi> Д.1ЪЖliП с;>,; да ГI1 уniэрЛТЪ

31.

чрезъ

осоБПJIтi>

('1.1. 18,

мi>рю[,

съ

Ь:ШШI1ТО

а.шиея П).

Буретата, пъ I,OIIТO се ДЪр:I,ЖТЪ пптпета,

И.1И разни течности, не ИОД.l-ВЖж.тъ ппто па

първо

начз-'\но нито

дамгос

на периодическо преГJlедваипе

JI

вание, отъ страна на надл-Вжнпт-В в.,асти. Но тuл,
в:опто ПРОАаватъ и си с,,'УЖЖТЪ СЪ особни ссждове
на своя отговорноеть, подъ

страхъ на наf,а"знпе, сж

длъжни да 0значжтъ на вс-Вrщй ссft;дъ съдържанието
му, въ M-ВрШI, предппсани отъ тол зtШонъ и да за

ПИШЖТЪ на т-Вхъ името си, Il.'tп знакътъ, Ii:ОИТО )'по
тр-Вб.шватъ.

Ы-ВРIШТ-В, СЪ копто се мtрлтъ ХрЮIIlтi; (I>рПН:ПТ-Ь)
ПОАЛ-Бжжтъна пров-Вряванис и дзмгоспаНIIС отъ nад

.'I-Вжната община, както 'първопачаJlНО, тъй и перио
дически.

За надзора.
Чл.

41.

Всички отвореии за пуб.шката )f-ВСта, въ

копто се продава съ }l-ВрКИ и тег.:tп.ши, С.d>. ПОА.,оже
ни на визптацпя,

отъ

страна на БОНТРО.lната Б.'lасть,

презъ ВСПЧIИТО време, Богато

рени за пуб.шь:ата.

тил .10в:а.'И

са;,

отво

Брuil:

Стр.

ВарнеНСI~ИЙ ОбщпнскиИ: В-Ьстникъ

7.
42-44

Членовеl"В

говорлтъ за ma1:cum'fJ,

ще се сr,бuраmr, отъ QбщultСl:"lнnt

'Чultовluttрt

НИI:Ъ", )Iоже ;1;(1, се от песе ;J;O ОБЩИПСl>иit БИРНlIl>Ъ Jf.IШ:
дО :'авt;J;УЮЩIIК ОБЩИIfС~а'I'а Биб.lиотеl::l" гл'вто се про
дава ВtСl'ника и по еДIIНЪ брой; дО С",ЩПТБ .шца се

/('Ottmo

nplt iilt.lt-

госв(оmеmо.

ЧленовеТ'Б

съдържатъ 1tа1('азаmе.лItUТ'/;

45-55

раС1l0реждаИUJl по

даватъ и оБЛВЛ!:JlIИЛ

иарушсиuя тоя заIiОИЪ.

за напечатваНllе.

~ Отъ тол брой се наиечатватъ

ХIf.1ЛДО екзсмпля

ра; БОО-т], за раздаванпе Оезп.lатно на

Rl1рнепекш't

вснно КЪМЪ
на

24

ОБПIинекиfi

1 и 15

мотнит1> В<tрllенски

Rtе'l'I1ИJ:Ъ JIзлпза оБИlШО

Българска Народна Банна, Вариенсиий нлонъ.

два ЛОII(\. ВЪ ВБстника се обнародватъ: разни обяв
Общинското Управ.'!.енис (за

търгове и

ОбявдеНll е

прочал); JI3ВОДИ 01'Ъ рtшения на Общинскпй Съв-Бтъ,
които IIнтересуватъ гражданит.:в (УCJlовилта за про

.:м.758.

даваНIIт-Б II въобще за отстжпванит-Б на частни .1.ица

БългаРСБата Народна Банr;:а пиа честь да обяви

градски !l1'Бста; за различни установени общински
Ha.1031[ н такси; праВЮПНlЦ1l по

контракти и др.
($о-общински

по·гра

граждани.

число отъ вс1>кпU: м$сецъ. ЦБната.

броя за Варна II навсжду ВЪ БЪ.1.гарил е само

ления отъ

4.

общинската частъ,

прю:а31{ отъ кметството за град-

1'.);

д'Б.1.а;

ИЗВ.1.1>ченил

отъ

!

общинскпт-Б

на почитаеиата пуб.1.ика,

че отъ

l·Й

пдущий

Маil:

т. г. тя н-Бма да приема ва шконтираНllе JI.Ш ИНI~ас

сирвание иолици, издадеНII въ

БНЛJf:еетвото С.1."hдъ

смtТIШ, 330 разнит-Б приходи и расходи па

градскlt1'а.

1-п Май т. г. въ ЧУЖДИ монети, Бато

обmина

за сиърт

грошове и пр. ВСИЧ:КII задъляште.IНП и АР. доку)rснти

Варна;

статистически

свtдtния,

.шри

турски,

ностьта въ граАа, съ обозначение видовеТ$ на бо.lБститБ

трi;ба, cъг~aCHO ч~.

и Т$МЪ ПОiJ,обнп; шt3арпи 1 t

цtни па ра:!ни преДИБТИ

рБзание )IOнеТII въ Rнлжеството, утвъ рденъ съ Указъ

сыращснпяя

праН'fте:rетвенни

ОТЪ

закони

и

;

распо

реЖ;J:ания (окржжни прсдписания и др.), узнаванието

отъ

27

конто навреие е необходшю за г-да граждаНIIт-Б. Въ
ВtС1'нпка щс се обнародва постъпенно

Май

монетна

веUЧКИ1"1> ЮННИ въ ОБЩИНСJ:ата библиотека, распреjJ,i;
ленил (ОТ'Ь У'lрсжденил, търговц[[ п проч:ал), като се

ио

]5

ст"

а ва

из.l$ЗJШ отъ

e.t-БДУIOЩlIт$ по

BteTHlIKa щ~езъ

10 ст. До
1888 г. шесть

сега

сж

броя (не-

съ ~отария,

теI'ущата 188\.) г. СdiЩО шесть брол.

того на

Е,ЩIIЪ

брой се

Пj)О;J:ав'\

/

г-;щ

и СЪ

Гшшазпл, Cdi сс по

вечс ВСJIЧЮ[ (;,'" распра13еНII, по

Отъ

IIвнtС1'ИЯ1'а

по-ваЖlIIIТ'Б работи

.'!.сти

Н

28

1. Отъ входъ за 6алътъ и ПОДflрЪЦН. веИЧБО отъ
••lena 898'75
2. Отъ ПРОАажоа па .1Oтариil:нu опсъбрана до сега .
691 _

.1.ица

J'pHIOTПI[ граЖ;13НИ. да

JЫ;Itз;штt до сег:! броеве

на

ба.1.Ъ

б'БДНИТБ уч:еници при с",щата

145

всички

1" шra чееть да СЪ
т. г., за въ ПО.ша на

ница, ,шл,Jшнвани по разпи видни

ее :JаПИIllЖТЪ
абопати
па
ВарнеЛС"Jlll
ОUЩИIIСКИЙ:
RtСТНIIКЪ, 1:(1,1'0, нъ 1'txeHOЬ IIИTC ресс·". се снаб;I;ЖТЪ

год.

Януарпп

.1.учи.ш:

Варна.

стотинки.

1889

на почитаеиата пу6.шыа, че отъ дадеНПlI

01';:1:,1110 ПО 10 ст. Нtстника за сега се печата въ 50U еt:земrмнра, отъ ЕОПТО 80 на сдна стра-l
~/$CTa въ

и

Ыартъ

гическа Гимназия "Фердинандъ

Градско 06ЩПНСI':О

]5

на

Диреыцилта на Варненската Дър<Fавна ПеДRГО
общ

J"пр:ш.ICllПС"), 1/ Ао

правото

Jm 336.

заlJПСШIO О'ГЬ 25-т'}; .uроя "ИЗВ-};СТIШ на Варпепс!,ото

Умо.1ЛВi1.'J'Ъ се

20

бу/,ви аа пръвъ пжть

40

за

ОБНВ.ilепие

.1.еIШ по впдове. ВЪ него се печататъ и частни обяв

П.1.аща на еДIШЪ реАЪ отъ

Закона

год., да се съставятъ въ 6ъ.lгарска

1880

единица, .1.евове

Г. Варна,

и спиеъка па

отъ

18

--"--~~-

аправенъ расходъ З:1 ба.lЪ'rЪ II.Iотаршпа .lCBa

1589'75
574'76

отъ т-Бхъ - прави.шпцuт1; и I1РlIыаЗИТБ, които
1I/0Жf' Дfl I1матъ за",:онна (;II.la много години наредъ, докл'н не се пздад.ж,тъ нови изиiшени и до-

Всичко чистъ приходъ

като отъ RСJпаннстоШIЪ МII031fна подпадатъподъ глоба:

СПОИОГНdiТЪ, за.;.,Чf!~НЦТ~.}~~i!Ц1i:о"!,1} ГШlН3 зилта.

Пъ.1нсШI, ще се препеч:ататъ постъпенпо въ Вtс'l'НИS:3,

за недържавне чистота прсдъ ДО~IOвеТ$ си JI ЩIОГО дру-

••lеш!. 1014'99
Еато съобщава това, Дllрев:циЯ'га пзраJЮ.Ja своята
сърдсч:на б.lагодаРR~~М'_""ВСИЧEl:II Г-да, r'~II п

Г-ЦII, които пос~~,~,бk~2@:~;~",

за напечатнанпе въ

lltCTRlIl>li:

FCогато има н-Б-

ЕОП праздна Е$)-,ща за даванпе подъ наемъ, за каквито

дохождатъ честО да llитатъ въ Общинското Уиравле-

ние; Iшгато иска н-БI~ОЙ да се явятъ иовеч:е купу-

it :•.:~

г~асяваПJIето

на r;:оито

е въ

интересеа

на

~
самить

жптс~и, I,aTo IIродавачи и прочан. ВctItIlЙ, който же~ О
В
лае да се абонира на "арпеПСJ:Иll
БЩIIПСJ:ИЙ Btc'f.

+ ~. ~( • -

'д.~

-'п

';. ,.:........

~lP ~:"'~АUр'е~тоП~~;~. I{озаровъ•

.' ".,' " " " ':

_ ',' "" I

Продаватъ\-i~~,J~!t.,~,
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