ГО;il,ина ПI

аМ

-

11 (46).

Е;iI,ИНЪ брой 1 О ст.

Варна,

14 Апри..1.Ъ 1890,

ВАРНЕПСКИЙ ОБЩИПСКИЙ Вtстпикъ
ИЗJШЗЛ обикновенно KЪ~lЪ

отъ веiшии ~I'I;сецъ.

1

И

'15

Цtната на

ПИС'Ia, пари и

-

Вiетника Аа се праща ДО

за

ГРllAско-Общинското Управление въ Варна,

"

всичко за

24

броя:

2

други държави

31/2 "

Иа8.л7;цеuu.я;, ото р7;ше'Нu.я;та 'На Варuе'Нстсиu

ОБЩU'НС1i:UU ОZ;в7;То, сmа'НЛ\..ltu nрвво 1890 г.
ПРОДЪJlжеRие отъ брой

10 (45).

34.

Тепе презъ .лозята до 'кйошковет1; си, съ ус.ловие да
направятъ, сжщо на свои, разноски, v,ешма 'На

Са'Н

дровсн:ий nжmь, на която да отпуснжтъ поне ПО.10ВИ
тая вода.

Не се прне оставката на "мета Ер. J.1fupcкuU,
рззр1;ши

oтmycн;r, едшtо .tt'/юецо,

ка,ТО

се одобри да го зам1;стя неговий помощникъ Оп. д.

Сnасов'б,

а д.лъжностьта

на пос.лi;дннЙ' се въз.ложи,

привременно ,на 'Ч.Jlена Л.Пастиев'б.

ва

25. Прие се Х. Паспшя; Иваuов'б за Еупувачъ
rpaAcKoTO .~ttcmo УП А. :кв. м. 575 вм-Бсто д. Н.

ПровадаЛUС6'б.

отъ Ве.лп Иуссовъ га градсн:иm7з н:оие 100-т1;хъ ОIl:И;

5

..:t.,

30.
чевъ да

67

ст., а отъ

ст: и ярма по

ст., n.лtва по

Д. Втдчевъ

800

ua

10

ст.

JI. за посажданпе чрезъ

мъстностьта отъ

Русчун:о каnttя

II
54-42

уч., ср1;щу заведението
кв. м. да се продаде на

rn'брго като ltIa.1om-Брно между със-Вдит1; ъху.
Назначи се ЕОММ1IССПЯ оть чденовет1; на Съ

35.
в1;та

Я.

която

ВостанДИНОВЪ,

съ Градский

А.

3юмриевъ п Н;

Архитектъ

да избере

Боевъ,

.1ttCTO за

направа една Идll дв1; градски садхани. (Въ ,тая ком
миссия вае участие и Градскип .'I.1;ЕШрЬ А-ръ Ив. Ва

..leHAa);
Да се направи

36.
морето

отъ

сmoборr.

дома на Ив.

отъ ,дървета

ВаРJlОВСКИЙ до

Ераи

Фенеря•

37. Да c~ ходатайствува предъ Ilравите.лството
12 отъ закона за иджара
с.л1;дъ 31Августъ т. г. Ji да се . \аде наЙ-ГО~11;ма

за пъ.лното при.ложенпе ч.л.
само

г.ласность

въ

Общината,

ч:е вс1;кпu

при отдавание

недвижими имоти nОД'б нае.ЮS е ддъженъ да ск.лючва
nисмен'б КО1tтран:m'б, уmв'брден'6 въ Общинското Управ

13,.\. 97

3

rl.

36

я;v,.uин;r,

ст.,

по

с'/mо по

11

-'L.

97

ст.

моба

си построятъ една шJ1tсн:а ммпица на купе

III

д) при новит1; 11:0-

вачницп.

Да стане распоредба за снабдявание съ кр'ь

nосте'К?> ан:m'б Ив. Васп.левъ за Rупеното му . .градско

.w5cтO

600 кв. м. No. 35 Т.
32. Да се ПIJИГОТВИ п.ланъ

за наПРl:ва. грu..lI.аж?>

на Общuuсн:аmа nриМОрСll:а градина.

наказватъ се съ, опред-БJlеnата ВЪ

6% отъ Наемната стойность.
'38. Да со пдати м7зсmОТQ на А.

З:ЩОIЩ

3юыl10въъ 157'41

:кв., М., взето за у.лпца Гол1J.на Лр'fJC.JtавСlCа по

95

ст. :кв. м.

16

.'1.,

,

39. Прочете се писмото па г. Варн.Окр. Упра
No.' 565 ОТ'Ь т. Г., съ което е дадено попска·
ното съ рtшениеNо. 17 разяснение, II се р1;ши да
вптс.ль

се ПРОДЪ.'Lжи ла со

освобождаватъ отъ октроа антре

П03IJТНlJт1; стоки, изнасяни за навс&ду,отъВарна, бшto
за градъ нди за

40.

Даде се

COJlO.

omnycн;r,

ееАОllJЬ

деня' па кметскцй

ПОl\IОЩНПКЪ П. А. Пonов'б.

41.

Да се купи отъ Шакиръ Якубовъ Mtcmomo

му 137'95 кв. м. :въ Пуч. ср1;щу магазиит:h на Ив.
Гпневъ заедно съ постройката за 3869 .л. , 25 ст.
(М1;стото е пресм1;тнжто по

е оцiшено за

15

.'1.. кв. м., а зданието

1800 0'1.).

30 fIнуариЙ.

Разр1;ши се на Ив. 'Адо.'l.ФОВЪ И Д. По' Гав:

ното' IJМЪ' отъ Общината' м1;сто

31.

ll.\аща

ет., а ва мiдующптi по

Градското .чtсто

влТ'Ъ туй,

26. Уси.лИХJi се чрезъ ДОnОЛUШllелеu'б Kpellumr.
§ '2 отъ текущий бюджетъ съ 297 .л. 25, ст. IJ § 7 съ
227 .'1.. 75 ст.
, 27. Одобрп се отдаваннето nОД'б uае,чr., иа Н.
Цuцuлиаuоnу.'tО за 438 .л. 10 ст. градский ДЮU'Н'б уч.
1 No. 387 за отъ l-й Януарий до 31 Ю.лий т. г.
28. да се ПJlататъ отнетит1; га урегУЛltра'Кuе
У.'tи'Ци Jlt7зста: въ уч, 1 No. No. 517, 518 на Ф"\ори
Ив. Ф.лори (п.лощьта ср1;щуl\!адамъ Фани), 99 :кв. м.
по 25 .л.; въ Il уч. No. 1013 на Мария Х. Тодорова
30'52 кв. м, по 6 .l1евз и въ III уч. No,1003 на Мадамъ
Ж. Фрайнтъ 65'77 ~B. м. по 8 ,.лева.
29. Одобри се търга за досrnавн:а презъ 18901':
трици по

се

БУКВl1 за първия ПАп.

в.ление и.1И отъ Нотариуса, н че ОНБЗП, които не пра

25 fIвуариЙ.

7• .l1. ,11

Аспгнувахж се

Д'брвemа въ

на Андонъ Нед-Б.'I.КОВЪ

свои разноски нам1;рената отъ тъхъ вода nОД'б Турна-,

.а. само ~y се

15

I1

40

lt'ЫIIЪ же.л-БЗllопжтната станция.

23. Разр1;ши се на г-да В. ХрuсmО87> ,ll Гр. Еа
рабаmан:'б да проведжтъ (чрезъ жм1;зни тржби) на

24.

33.

оБНВJtенип

единъ редъ отъ

JleBa,

търгъ

17 fIнуариЙ.

ната отъ

Ва всiкакви

11

:Княжеството

42.,
направи

Да се помо.лп г. Варн. Окр. Управите.\ь да
нужното за

onрощuва"ue

Д.\ъжимпт-В

б1;дната Русса Антонова за e.1Ц/l~ до т. г.

оТ'Ь

347 .'1.; 70 СТ.
43. Одобри, се прпеманието J,lluxau.7la Браmоевз
за :купувачъ на zpallcl>omo .:и'lJcmо lаАЪ Вазарма.та No•
40 кв. м. 477, вы-Бсто .Д. Дашеаъ.
44. Да се ОТГОВОР,и на Ю. Ж. fl.л.аUU"СКltU,' че

Брой

8даuаето му въ Ш уч..
Общината. ТЪЙ като

N D. 893

Hi>Ma

.М

Въпроса за учредавание Фондъ за постройка

ОбщUUС1Са БOJ!mща 1t учебна' ваuаяmЧltй'Нuца,
ИЗС.llушванпе

ДOК.llaдa· по книжката

:М-то ва Н-то

Просвi>щение

иаатитВ въ БЪJlгариа"
права заеиъ, да се

46.
у

~ИЗ.llожение на

зеМJlед-Б.лието и за

и по проекта ва К1>шта за на

pasrJleAa

ва идущето sасi>дание.

Одобри се за купувачъ на граДС1Соmо .м1зсmо

в:вартаJlЪ

Br.ri>cTo

по

мi>дъ

No. 44

кв.

ъс.

640

Люща Стефа'Нова,

ВЪJlЧО Панайотовъ.

47.

Да се предяви исК1. Лаuайomу Сmаmеву, ж.

отъ с. Дерекюй,

rAi;TO

е t/c1Copemt.7l'6 безъ разрi;шение

OKOJlO четnре уврата градска гора въ "СаЗJlж-теhе".

48.

Да се обави търгъ 'за omдавание

'На Bahy-

nува'Чо сбора отъ градсв:ий НtlJlОГЪ "тма.7lие" за оТ'Ь

1 Мартъ до 31 Декемврий т. г.

49.

Дежурството

на

ФеJlдшеритi;

щински СJlужащи, установено

и други об

съ рi;шение

No. 8,

да

се отмi;нп, като еППАемиата UUф.7lуе'Нца се е ирев:ра
ТПJlа. (Рапортъ отъ г. и. А. Общинский ГJlавенъ

Jl.i>-

каръ, съ дата 23 .ннуариИ т. г. No. 43.)

50.

Да стане распореАба за ИЗАавание 1Ср1зnоr:те'Н'6

alCm1> на Роза Иванова. за подареното

uградс1СО

..1t1зсто

въ' 1V уч., JlПНПЯ 25 ь.'В. м. 170'19.
51. Да се ПОМО.llП г. 'Варн. Оь.'Р. УправитеJlЪ за
нужното да ct'saтBopU lCJI?i'Ч.мата на

нъ уч.

1 No. 286,

СЪГ.llасно съ ЧJl.

Н.

АПРИJlЪ

52. Да се ходатайствува предъ ПравитеJlСТВОТО
нптi; пмъ нае!lате.llИ: Стерпо ДИ!1ИТРОВЪ (1-1312) и
Воста НпкOJlОВЪ (1-1323), а сжщокаФенетата,нахо
дящи с2Ь въ 1П-й уч, и съдържани отъ Ахмеда Ха

(No. 848), Юмера Реджебовъ ТаПТ2ЬEJlЖ,. СаJlП

1889

Г.

подъ

съ дата

СЪГJlасно

No. 96,

съ

мпi;

нието на г-на Вар'не'нсв:ий Градсв:о·ОбщинскиЙ T"l.aвенъ Jli;карь отъ 10-й текущий мi>сецъ подъ No.
на основание ЧJl,

88

отъ

15

Санитарний аав:онъ

162,

Ц ЧJl,

отъ Закона за градскит"h общини, поетакових"Ъ:
Ст.

1.

нитi; ва

СТрОГО е запретено продаванпето донася

Пристанището съ JlОДВ:И

ИJlИ по в:акъвъто

и да БИJlО АРУГЪ начинъ каквито И Аа
преди

MUiltt,

Ti>

да

б2ЬДЖТЪ

M-E'~TO прег.'tеданп ОТ'Ь
поне

отъ

санптаренъ

тамъ,

Hi;KOn

БИJlО

pu6lt И

т. е. ва

самото

Общинскиii

Jl-Екаръ ИJlИ.

прпставъ.

Ст. П. Щомъ се укажжтъ нi;в:ои риби ИJlИ миди
раЗВaJLени,

ступанитi>

И!IЪ сж ДJlЪЖНИ незабавно въ

прпсжтствпе на пристава,
ма.Аки

кжсове,

да

ги

заното за това отъ
стори

ступана,

c.l.i>A'},

ХВЪРJlЯТЪ

пристава

извършва

на

като ГИ нарi;жжТ'Ь на
въ

морето

на

в:оето,

!li>CTO,
негова

пока

ав:о не

Cr.Ii>Tв:a

самий

приставъ.

Ст. пr. ВИНОВНИТ'F, по наДJl"hЖRО съставени ак·
тове, ще се накзвватъ незабавно съ ГJlоба до

25

JleB3,

и..\п ще се предаватъ на сждъ за ПО-ГОJli;м:о наКАза
ние, според'Ь'кав:то предписва закона.

Вметъ: Ер. J}[uрсюtU.

ИЗВОД'Ъ От'Ъ Приказа

-

63 отъ Зав:она за

ва sатварЯ'lщето 1Сафеuеmаmа, съ.цържавп оп сегаш

JШJlОВЪ

Въ ДОПЪJlнеиие прив:ааа по Общината,

5

Патишевъ,

берпитi; върху питиетата.

81.

Варна, 12 АПРИJlЪ '1890.

отиде.

45.

2.

ПР.ИRАЭЪ

не може сега да в:упи

още рi>шение да се отвори

всец-Б.ло у.,шцата, подъ коато реченото здание ще ииа
.ца

Стр.

Варненский ОбщинCI~ИЙ В-Встникъ

11 (46).

Ст.

1.

данъ ПJlИ

_риба,

No.

Строго ('о забра'/{еuо

96-1889.
шщас.янието за

nродаваюtеТQ въ Варна разваJlена

раци, МИДИ,

стриди,

в:акто ~

вс1з1Са1Свu

про

прi;сна
други

'н:Ьща за i>дение и пилние, вредни ва 8/{равuето ~tJ&U
равва.7lенu.

Ст. П. Вспчката nрЬс'На риба, що се изнасл въ

Варна за продапъ, може да се продава само "а С1(е
.7Iята {~' nplt zpaltCl(unit 1СасаnClCИ дюгенu, и пе ..1tQ,Же'

Ага Хюсепновъ, БeJLберъ Ахмедъ СаJlИМОВЪ, Хюсеинъ .да се Д1>ржtt повече от'6 един?> де'Нь. Ав:о' до nетьчаса
.АJlJlевъ (No. 960) ц Иустана Пом. Ахмедовъ, като вечеръта _презъ деня, въ който рибата е изнесена, не
тiJзи JlDца оставя.1И Аа се събиратъ въ тi;хъ (каФе се nро/{аде, то тя вай-в:ъсно 'Часа до седе.мь с,кщата
нета) маJlОВРЪC'!1lП JlИца; да r.lО~ЖТЪ аа напредъ паи \ вечерь, трМа да се uаСО.7IЯва, и.7lи въ протnвенъ CJlY-

завеАенпа да се отворятъ само отъ други Jlица.

53. Да се размi;натъ едно срi>щу дРУГО м1зеmата
по 11'48 кв. м., първото ПРИНЭДJli;жаще на Общnната,
а второто на П. В. APXlt1C.7Itt, Jli;жэщи въ УJlпца "На

брi;жна 11, ЕаТО ИСПJlати

ПОСJli>двий

ОТСТ2Ьпеното му

повече градс1СО м1зсто

13'03 кв. м. по 14, JleBa.
54. Да се отст.жпатъ аа расmирение ДBopOBeтi>
лмъ, гpailCh'umt Mtcтa при "ИJlДЖiаъ-Табиа" No. 139
на Ив. ВаСИJlевъ 90 кв. м. 1 .'1. И ио 20 ст., на ВасПJl3 Ди
:иптрова другиТ'k 90 ЕВ. М. отъ. CЖiщето м-Есто, тоже
по 1 .'1. 20 ст., на Тотя Атанасовъ No. 69 В:В. м. 160
по 80 ст. и на Ст. ДимитровъNо. 52 кв. м: сжщо
160, тоже по 80 ст.
55. r Jl3CYB3 се и прие I1pa6tt.7l'НU1Ca ва Bap1le:н
ClCaтa' Градсхо-ОбщU1ft1Са Бuб.7luотека, обнародвапъ в'Ь
No. 8 (43) на mс .'тнпка.
(C,.,iI\8a).

.

чай; да се UСХ6?iр.7IЯ отъ ступанит-Е и.ш надi-Ежвит-h
ДJlЪЖНОСТНИ Jlица (КОМ!1иссариn

Or.

и др.).

Ш. Рибата 1Са.7l1Саи1>, гIOМЮШ'6, барбунu, 1(UЯ

и др. тав:визъ, В:OnТO не ПОДJli>жжтъ на

~д'6 nemь часа вечертта трi;ба
хвОр.7lят?>"

Ст.

в:ато

вече

ОСОJlлвание,

uenpeM'lmuo да се;

негодни.

IV. Каквато и да БИJlО рuба, изнесена на

Скемтаравва.7lе'На отъ ПРОДЪJlЖИТeJLНО държание :въ
Jlодв:итiI, да се хв1>р.7lЯ в1> .1topeтo OТ'I; ступанит-Е

на

ри5ата, ИJlИ отъ. на·м-Ежнитi; д.;tъжв()стни Jlица.

Варненската Градско-Общинска
визиата на 4-й Априлий

Касса, според'Ъ ре·

1890.

1.. ПОСТlf\Пило градсв:и приходи'отъ
1 JIнуарий до 31 Мартъ т. г. съ
НaJLичностъта O'.LЪ 31 Декемирnй
1889 г. Jlевз 22620 и 74 ст.

96.683 .'1. 40 СТ"..

Брой

11 (46).

Израсходвано превъ ЛJIуарий, Фе- }

вруарий и Мартъ 1890 година.
Постжпи.!lО

lI'accara

на

Отъ градски приходи
Отъ оставени депо"ити

•

когато ю[етовеТ'h откam.жтъ да ги зап.\атлтъ доброво.!lПО.

По-важни публикации въ Държавенъ Вtстнмкъ.
Година

1890, ПРОДЪ.!lжение отъ брой 42·Й.

Отъ,тi;хъ на 4-п Апри.!lИЙ т. Г. въ БанItата градски

14,394

.л. и депозити

Февруарии:

.л.

11859

Ревизиата е направена от'!> кмета

Кр. Мирский И

и

ч.леговет-В на Съвi;та Г. Чирпанлиевъ и ~. Авгерениди.

20

и

и

21

21

того Апри.!lИП ще се прои::веде

ТЪр1''!> "а QТ,1\авзние подъ наемъ

Градско.

ABi;Ti;

ОБЩИПСRИ градини "а 1 И.!lИ 3 години, като се счита
наеМlJИП .срокъ отъ текущий JII-Бсецъ.
Отъ конкурентит-Б за право-в"емапие участие въ
,[ърl'а се иска за.!lОГЪ 5% отъ първонаЧЗ.!lната цi;на.
Поемнит::Б ус.ловин ~iогж.тъ да се видлтъ вс-Бки

присжтственъ

въ

день и часъ въ Общин.

Бнесено държавни берии

-

Варненското

Мартъ

1890

Оttр.жжно

I 2-й

1890 (42).
No. 5475,

Он:р;r.ж1Ю

-

ко~щссщt.

Hum'l>

настав.'!.еЮIJI за KOllmpO.l-

Вижъ .Правv",ппка

по еМ;fяка за

5-годпmенъ периодъ.

24. ОКР,КЖ1tо No. ·841 за разлсневие Ч.!енове
161 и 164 ОТЪ Т?>рговС1(ий BaKOll~; да се назначаватъ
сж.АОВНИ Ч..lенове "а д'l>.ловодuТе.пu ПО д-Б.!IЗ на несъ
стояте.!lВlI Д.!l'Ъжници, а: не частни .!Iица (43).

УираВ.!Iениь.

ЗаКОll?> ·за

27.

отъ града Варна

:Ковчежничество

Лрикав?> за чис.\ото на фuuансовuтб 'НамI'.Д

'ltttЦи презъ

Търгове въ Варн. Град.-Общин. Управпnение:

На

9. О"р,КЖ1IQ No. 120 за разаснение п. г) па ч..'!.. 5
6 отъ вакона ва адвокатиm'Ь (32).
23.

ВаРllенсюtu Гра.?{CJ(о-ОБЩUllСКUЙВирпи/С'О: П. К. Шиwковъ.

-

който

се събиратъ данъцитi> отъ веисправнитh даноп.\атцп,

. 32,976.\. 27 ст.
• 42,475.л. 77 "
4 Априлии 1890.
. 19,338 .л. 15 ст.
. 12,960 .л. 81 ст.

Израсходвано
Ш. На лице е имало въ

3.

биратъ отъ виновнитi> кметоnе по начина, по

77,345.!1.25ст.

П. Отъ горнята сумма въ Марн т. Г.

сумми

Стр.

Варненc:r~ий ОБЩИНСRИЙ В-ВСТНПRЪ

амнuстия

(прощавание)

h-БI>Оlf

преСТЖП.!liшпл, 'и"в'Ършени от'Ъ ЧИНuВНИЦИ ОТЪ 9 Аято.
86 ДО 2 Авг. 1887 (45),

презъ

г.

СnUС1,1(о на адвокаmum'l>

-

и адвО1(аmCJ(Uтб no-

мощници на

1 Януар.. 1890. (ВСИЧКО ВЪ Княжеството

е ИМa.!IО

адвокати и адвокатски помощници.)

422

Наименование на АalКAИRта

Мартъ:
ПовеиеJlенъ Н!LJIОГЪ -

виt-

СТО "еСJIТЪ'Ъ:Ъ

ПовеиеJlенъ на'АОГЪ отъ

вата и абопамеuтъ
ЕМJlя1tъ
И"жаръ
.'
Патевтъ
ПоУ.тна повп:вностъ
Серчимъ
БеГJIИRЪ
Мурурие.

I

I
10 -

-

-

•

общuна за 18!Ю г.

21 04

.'10-

•.•

I

104427
89343
82808
77925
174 -

-

-

-

Хр. Юрданов~.

бюджето ва Разгра;r,С1(ата

(49).

3акО'Хо "а по.лпцията на Жe.'I:fJзнuт'l> n;r.nlltща

5.

305 40 1349 67
951 зъ
07 10 1901 88
689 73 917 81
38043 1242 20 2401 88
68 -;42461 89 1 89
10680 10680
375 375 -

вCn:Ш;;- ""3230,01 ""268т 180 ""i4i'Ojiii 7"32"i 197

Помощникъ-Бирникъ:

Прпходо-расхРднпIl:

3.

I

11 04

ВЪ БЪ.!lгариа

(50).

Прпходо-раСХОДНJIIl бioджеmо на Вургавскаmа

6.

общuна за

I

1890 Г. (51).
9. Правu.лllU1(~ ва учu.лuщnnтt uж:nexmорu (54).
- YKa8~ No. 39 "а изм-БнеIIие н-nкои ч.\сновс
отъ устава на шгарската Народна Баюса (54).
10. Закон?> "а изМ'hнение ч.!. 9 01'Ъ заКОН8 за
рuбмовсmвото (55).
ОКрЖЖНО No. 1055 върху дl;.лата З8 търгов
ската нес~стокmе.л1l0сmь, "а които се обяснава,

-Съ окрж.жноотъ

21 ]ll.М. No.3006, г.Министръна
Вmтрiиiшит1> A-Б.!Iа предписва,щото: 1) На М.!Iадежит-h,
1Соито еж ваети ва 'Новобранци въ тан

боръ,

може да се ПОЗВО.!lлва Аа из.\азлтъ задъ гра

ница само ако
парична

ве1>RИП

отъ т-Бхъ

2)

ако

utKOlt

такива

rAi;TO

м.ладежи

'не

е
се

споредъ Ч"'.

ще се

назначенъ,

иродавание пития и тютюнъ сж както и ВСИЧКИ дРУГИ

здрава

квят~

БЪ

частит-В си при n~pвo nовикваllие, тр-Бuа Аа се пре

общttnа "а

патенти, nрlщu даждuя, а не 1(освенmt, като

23 Иартъ Т. Г. г-нъ

ми нистръ на:Вж.трi;шНиТ-Вд1>",а разлени, че пжтв:итi>

.. дневнит-h пари на чиновН1ЩИт::Б, командуеми съ
г.ласпо чоло 98отъ Закона за грмекиТ'h общини и ЧоЛ.

73 отъ Закона за. се.лскитВ общини. трi>ба да e~ съ-

акциза,

бандеро.\а п прч. (57).

мeдвam~ като деверmирlt и суымитi; по гаранцпиТ'h
имъ да со "здържжтъ"а въ по.ша на хазната.

-СъпредписанпеNo. 31д3 отъ

150-180 и др. ОТЪ Търг. Законъ.

Приходо-расходний бюджеm~ на Аиmoскаmа

-

1390 г. (55).
12. ЗЙКОll'6 за иощит-В и тмегрзФит-Б (56).
13. Окр;r.ЖНО No. 6258, че nameHTumv за право

представи

гара нцик, че, при първо повиквание,

лви въ онал часть на вопската,
и

годиmниЙ· на

че не

сж чисто граждански,·ашштъ общественъхара.li:теръ,

,
eж.7tЯ/С'О

с.м.ля"а

-

ОКР,'iiЖНО

No. 4825

отпосите.;ШО

АаН'Ъ!>а

(57).
Сжщо

No. 7164 38

ч.\.

23

ОТЪ вакOJШ

ва

(57).
Приходо-расходний бюджет'6 на lWm.л~нсната

община за

1890 Г~ (57).
15. СJiЩО на ..4НXt&ЯJtсната оБЩttlш (59).

Броii

=

20-й ПЪШ. ДОБРУДЖАНСRИЙ ПО.i1.КЪ.

16. ОWPJl\.Ж1WNо. 7240,наста8.7!екuя :за д-Вй
ствията на пжтующитi> Вe.м.JteД'ЬJ&чеcкu учuтмu (60).
17. 3акон'6 ва lopum'fJ (61). Обнародванъ е по
вторно,

понеже

no,м'fJcтeuuu

61>

ОБНВJ1ЕНИЕ.

26-u брой тексто на

:Ni

тоя з~конъ ие е БUJl,1> nмен'6.

20. Приходо-расходний бюджет'6 на Topue-ОрiJ
ХО6ската ~бщuна :за 1890 г. (63).
22. ОWPJI\.Жuо No. 7828 за неокдадний патентъ,
че може да се внася и не чре:зъ кметовет-В (65).

търгове, ~Ю' п-Вш. До JРУАжаНСКII

ТЯЖЕСТЬТА на BмгapCKит1J сре6'6рНU и

раз,мtннu ,,'!OHeтtt въ граммове (1000 грамма сж 3121f 2
~paмм:a, а

1 грамиъ е равенъ на 0'3125 драмма.)

подка ще се прои:зведе търгъ съ

5

конкуренциа
на казармен

нит-В пом-Вщенпя на ПОJLR.a.

Св-Вд-Впия :заУCJLОВИЯТ3 п C~l-ВTKaTa

I

ЖеJLающитf. Г-да да взеиатъучастие въ търга,

тр-Вбва да се авятъ 'въ ГОР-ВОЗН3'Iенотовр-Вме и м:-Всто,
като

.лева

•

. 25

"

"

"

Вижъ 3ако;"а. отъ
Маи 1880, утвърденъ съ Указъ П-о.

27

229,

напечатанъ въ

2-ии сборпикъ на
БЪJtl'. закопи, страница 25.

се пска

133

А.

81

t·,T.

Зад ога

-

се

АПрИJLИЙ

1890

1890 r.

Rоыандующиii по.лка Маuор'6 PaJ&yuCКltU•
Зав-Вд. Домакинството ]Jfaйop'O Обpt;UtКО6'О.
Д-ВJLоводитеJLЬ Да'Чев'О.

8·Й П1:>ШИИ ПРИМОРОЕИИ по.лЕЪ.
ОБНВ,IЕНИJ~
3

904.

отъ закона :за' пуб.личнитi> тър

търгъ съ авна КОНItуренциа, :за

отдавание

отъ

на

пред

казар~Iеннитi;

пои-Вщения.

год. на

2

часа

ПОСJL-В

25 ООО траверси за държав

ната же.лЪ:зница Русее-Варна.

ЗaJLОГЪ за участпе въ търга се иска 5000 Аева.
ПоеМiIИn УС.l0ВПЯ иоrжтъ да се впдятъ вс-Вки

n

АПРllJLПЙ

приемачъ поправката на н-Вкой

тьргъ съ тайна конкуренция, за отдаваппе .па пред

прпсжтственъ i\ЩIЬ

7

СЪГАасно ЧJL.

канцеJLарииn на Руссенската и Софий

приеиачъ доставката на

гр. Варна,

гове, 8 п. Приморский ПОJLКЪ обявява на IIнтересую
щит-В се JLlща, че на 15 Ыай т., г. въ9 часа предъ
об.:вдъ, въ канцедярията на ПОJLка, ще се проюшеде

ската Окржжнп Постоянни RоМ:мисспи, ще се открие

Жмающит-В JLица да взеиатъ' участие ВЪ търга.
да иматъ при себе си 'и:зискуемит-В се документи
споредъ ЧJL. 6 отъ :зак()на за .пуБJLИЧНИтi> търгове.
ПриБJLIlзитеJLната етойноеть
ВЪ3JLи:за на 4090 Аева.

на

пр.едприятието

ЗаJLОГЪ се иска 204Ч2 лева.

Подробната си-Втка' на

работата II поеИНИТЕ

уCJLОВИЯ, иогжтъ да се' виждатъ bc-ВEtи работенъ день

ВЪ ,IlОАковата ,канце.лярин. ПретържЕШ ще пма на'
CJL-Вдующий день.,

Гр. :Варна 10 Апри..\иЙ: 1890 година.

Rоиандующий ПОJLка ]Jfauop'6 Тошев'О.

часъ въ канце.ларииn на спо

За Зав-Вд. домакинството, Майор", Т. О. к.лУ1I,жа1WВ'&.

м.ътпт:Б Вомм:псспn.

Переторжката ще стане на

Дi>JLоводите.ль АнтоuО6'6.

24 сжщий м-Всецъ.

СОФПЯ, 17 Мартъ 1890 г.

2-2

въз.лиаа.

ст.

31

ом

No. 2402.
18-й

Аева

-1887.

ОБЛВ~IЕПИЕ.

На

2676

отъ

--

ВИЖЪ 3акона отъ
16 Ное.мвр. 1887, у-'
ТВЪРАенъ съ Указъ
И-о. 239, обнародванъ въ ,ll,ържавенъ
Вi>стниК'Ь, брой 134

Дирекция на Общественнитt Сгради.

ПJLадd въ

предваритеJLНО се еъобразатъ СЪ ЧJL. 6-й

ежщий законъ.
Общата CYM?tra на см-Бтката :за ремонта

ската Народна Банка.

"

"

ыо.ъть да

се видятъ вс-Вки присжтственъ день вЪ Щаба на
ПОJLка, сутренъ часа отъ 8-12 и отъ 2-5 ПОСJL-Б Об1>дъ.

приема ИСЕЦючптеJLНО въ удостов-ВреюtJl отъ БЪJLгар

1
2
11
" 2 , , . • 10
. 5
3
" 1
"
;," (50 ст.) 2'/2
4
" '1"
5 1\НД1lП по 10 стотинки 10
5
5
6
"
2
"
2
7
""
5
" "" 20
8 НпкеJLОВИ
4
10
9
"11
""
5
3
10
" 21/2
2
11

"

настоя

явна

За.i1.0ГЪ

монетитВ
Сребърни по

съ

:за отдавание на предпрпе~raчъ ремонта

на

Ilаименованиена

ПОJLКЪ,

щето си обявява 'на пнтереСУЮЩI1Т-В се, че на, l-й
Маий т. г., въ 10 часа пр-Вдъ об-Вдъ, въ Щаба на

дща по парушение nасnортнuи вакон'6 (68).
27. ,ОWPJl\.ЖНО' No. 69 за пре'Iиствание до 1 Сеп

теИВрШI т. г. недобора отъ данъка те,метуаm'6 (69).
28. Приходо-расходпий бюджет'6 на общината
CтaHUМJII.Кa ,за 1890 г. (70).
(Сд-Вдва.)

880.

Съгласно членъ 3-й отъ Закона :за пуб.личнитЕ

24. 3аnои'6 за uаСТoUuutte(;твото (67).
26. ОКРJl\.ЖНО No. 1513 за бър:зо ра:ЗГJLелвание

_

\.JTp. 4.

ВарненсlCИЙ ОБЩИНСЕИЦ В1;стниlCЪ

11 (46).

За Секретаръ: МОМ'ЧU.I&Oв?>

Сеь.-ретарь: Ив. д. Гmае6?>.

~ ГраАссата Виб.шотеса

се преМ'hcТll у

Нова.та Общинсса.за~а въ ГраДСlCата
граАива ср-Вщу Правите~t~венний АОМЪ'

Печатница Хр. Н. Войниковъ. -

Варна.

