Година Х.

ВаРИ;l.

1 10.11)11 t ~97

БРOl'1

г.
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22.
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ВАРНЕНСКИИ ОБЩИНСКИИ БtСТНИКЪ
!l3ЛIl3! ТР{[ ПЖТII ВЪ Ы'ВСЕЦА,
оБИIШОВf'ННО Щl ].

10

JI

20

ЧИ(".lИ.

На първа страница

лева.

Отдtленъ брой

10

ст.

~ ВСИЧЕИ д1>йствующи
вилничи
нието

и

ПрИЕази

пра

СТ.

рето

ооrцината,

имъ

еди:нъ

3
2

71

трета п четвърта страппцп

1

n

R:жпанието Ш\ конье

IY.

Съ паДflора

съ г.10()а отъ
ва

точното

8-и Май

1897

213. У Аобрява произве,1,евий на ;)·й и 6-и тиГО
СЪ тайна конкуренциа търгъ, fI<J. отд:шанuето на ПР-ЬА
приеМ:1ЧЬ направата на a6Jb OCU061l1t учuлища въ гр.
Варна, отъ които, eAHuTo въ кварта.tъ I1-й на НОВО
проеЮ'11ранит-1> В3 продавание Общ м-Встн въ IY уч.

левъ.

задъ жеЛ~8арска работилниц:t, а другото-въ новитi>
квартали при "Илджсъ-табия", KOll:TO търгъ ВЪЗol1аl'l),
Ц~Ba

ВаСllЛЪ

Нау.НО6Ъ

ва

прi>д.tожената

свои
за

което

Довi>рието,

публично

своята

е

покаввала

къмъ мень въ

качеството ми управитель на упоменатата аптека прi>въ
означен ий

5

него

бандармски

камъни,

RfШТО

тая

и ПОСТП.v1анието

u

П.10щадъ, така и

остаН;n.i'Шта часть отъ улицата ,.Прi>с.щвска", ОТ'Ъ
пом'hщението на Общин. У правление до Паметнпк:а
и шоссиранието улицата "ВлаДllславъ'" ц·п.1ата, - отъ
ковчежничеството до "Татнръ-кющя" и часть отъ У.1И

почитаемата Варненска публика
тя

отъ

лева.
214. Удобрява ПРОlJвведениll: на 5·И и 6-ll: того
търго, аа отдававието на пр-Вдприемачь YТJezy.zupaHUCJJlO

54600

съ

ивявя

ПО.1П

1,

годшш

площада ОКОЛО "Съоорнаnzа ЦърJi6а"

да

тоЯ

ИЗВОАЪ отъ рtшеНИRта на Варн. ГраА. Общ. Съвtтъ.

Като напущамъ управляваuата отъ мень въ тече
дъ.~гъ

.1сва.

1,..1.0 25

IlСПЪ.iнеlше

В.1аСТИ.

нието н:! петь години аптека "Г. Фокя." , ~qитамъ аа

КЪМ'Io

другад-n ее за

I~метъ: Я. Славчевъ.

Явна Благодарность.
нравственъ

7!

71

др. ЖПВОТНII ВЪ мо

стави и общинскп агенти, както и над.li>жнпт
ЦАИСКП

върху

благодарность

СТОТ.

11IИ ПlJиказъ, се натопарВ<lТЪ граДСКIIТ'В с~нитаРlIlI прп

распор1>дби на обп,ината, могжтrь
да си дocTaBЫiTЪ тия сборници,
Еато внесжтъ вr"Ь общин. Еасса
и

. ••

освiшъ при Анг.ШЙСR"ата ске.1Я,

Ог.

знаЫiТЪ ВСИЧКИ въ сила

стоиностьта

втора страница

р'Вдба. ще се накавватъ

отпечатани

въ два сборника, Сг:I:>СТОЯ:ЩП ОТЪ ПО
8 КОЛИ ВС'ЕКОЙ,
се продават'ь
въ ОбщинсICОТО Управление.
Интересующит1> се г. г. граж
дани, да

IJ

.
.

7!

браlIяпа.
Ст. Ш. НеПОВIIНУIOЩИТ~ се па Н:1стоящата рас по

по управле-

~

на

вспql\О що е за

За оБЯВJlения се ПJlаща за дума:

Цtната на вtетника за година е

4

n

Писма, статии, иари

в1;СТНПRа се праща до ГраДСRо-О6ЩПНСl\ОТО
Управлеппе въ Варна

годишенъ периодъ.

питi>:
който

Аптекарь ФРИАРИХЪ Июстлеръ.
I

"ПИРОТСЕ:а", "Съборна" u "-МИТFОПО.1IIтска",
търгъ въвлага върху }{аЙJlaJ,'Ь АхлсдО60, съ·
гласно плана, cMi>TKaTa, пое~JНlIтi> УС.l0ВШI u пр., за
пр1Щ.10жената

Варненското ГраАСКО Общинско УпраВ.'18ние

Haymt162

отъ него цt.на 36630 •• епа u 80 СТОТ.
215. 1. Неудобрява пропаведениii на 30 Апри."шii

н. г. търго,

за

отда'Ванието на ПР'В,1,прпема.чъ

ва на г. г. граЖАанит!; приказа по общината ПОАЪ ом

НiYiлата

ОТЪ

МИНiYi.,1ата година отъ Хр. ВоденчаРО67J,

1896 ГОАина.

П. Да се отдаде flВвършението
:r:I:F:Е:Е.А..Э~
Л

162.

Гр. Варна, 2-й Юлий 1896 година.
Подписанний Еметъ на гр. Варна, на основание
чл. 88 отъ закона аа градскитi> общини, въ интереса
на общественото вдравие и добрит~ нрави,

ПООТАПОВИХЪ:
Ст. Т. Ония, които не же.iIalЖТЪ да се КЖПlЖтъ въ

морскитi> бани, кжпанието около посл-Бднитi> се допу
СЕа на мжжет~ отвждъ постанения на ИСТОICЪ отъ жен·

СRИТ~ бани стълбъ, а на женитi>-отвждъ стълбътъ

-поставенъ на вападъ отъ мжжската банз.

Воденчаровъ,

~ожение

оста

недовършена часть на прi>дпрпетитi>, прt.зъ

но

Hi>Ma

Д!i

подъ ус."'IOвия,

се

.1fOPCAll

банu.

на тиа работи на Хр.

отпущатъ

че въ негово

никакви

распо

сумми,

по

трi>бнп ва материяли и работници. 3а всички материа

ли и работници ще се плаща направо отъ Общината.
Посляднята

си запазва

прано

да уне.,1пчава

ЧИС."'Iото

на работницитi>, разбира се, на см-Втка на Воденчаронъ,

ако види, че не ще могжтъ на срока -

20 Юнип н. г.

да се иавършатъ окончателно всички казани работи.

216. 3а отстжпеното на Д1t.lштр'О даааРО6Ъ п жена
Mi>CTO въ IV" уч. отвънъ
"Татаръ-капия" кн- ХХ подъ J,! 284, да се снабдъьтъ

му Мариз Христова празно

съ крi>постенъ ав:тъ Димитръ .ilазаровъ и дi>цата
му Лаваръ и София, а не и Мария Христова, изхвър
.'Хена отъ това сем-Вйство, по законенъ p~дъ.

Браи 22.
B~'
=SС~·Т4р~2~.==============~,,~В~ар~н~ен~ск~ц~и~J=О~б~щ~И~Н~С~К~И~Й~~'Ь~'~'т~в~и~к~ъ~"=================_
той се глоби до

При вземанието ва това рi:>шение Е1IIета Жеко
Жековъ, ЧJIеноветi:>: Д.ръ Есантовъ и Х. I-'УХИ оста·
НЖХi'b при особевно мнение. Тъ вастояватъ щото, съ
rJIaCHO ааконитi:> на страната, и Иврия Христова да
се снабди съ крi:>постевъ
понеже

тя

не

може

да

актъ

се

аа въпросното

."lИШИ

отъ правата

-50 JIeB<t,

нит'k, СЪГJIасно
За таквивъ
ровани

си върху

ваписватъ

отъ тия

които

ще

ще се дадi'j;ТЪ прошно.

се

ДЪрЖы>ТЪ

могжтъ обиденитi:>

спорове

отъ него ба

УСJIОВИЯ.

и заявления на наематеJIЯ

Управление

ваЯВJIението

ВСИЧR:И

въ "IIJIaHoBo'", състояще отъ 4
декара, фигурирующе въ счетоводнитi:> кн.ги на Об

217. 1. l\li:>CTOTO

ю\

отворено,

пUC'hтитеJIИ да

си.

по Тi:>8И ааЯВJIения

и ОПJIаквания,

ще се равр'kшаватъ О'l'Ъ Общин. Управление.
Ч'I. "т. НаематеJIЯ е ДJIъженъ да държи

щината върху пов:оивий Иванъ Минчевъ, да се заJIИЧИ

Ншсола Ява

RНИЖКИ,

пжтъ се отнематъ

ОПJIаRвавия

видно ь-Всто, ва ца

СЖЩОТО M'hcTO, по единствеввата причина, защото БИJI3
развiщена съ Мi'bжа си.

и запише върху синовет-В му Георги и

§ 1'"1

отъ Общинс.ото

Mi:>CTO,

ва пръвъ пж.тъ, а за вторий

25 JIeBa

а на третий

въ
хавлии и пеш~

всi:>в:оя отъ бавитi:>

чисти

нови, които и да се снабдБУ.ТЪ за него съ в:рiшостенъ

кири

КОJIичествu.

актъ, и П.

ГОJIi:>мъ цифревникъ чаСОВНИR:Ъ, по единъ термометръ,

bli:>CTOTO въ "Еадиръ-баба", отъ 150 кв.

I

.:м., фигурирующе върху името на Русса Георгиева, да

по

се аапише върху името

на

които

и

да

се

на

u Иовчо

сива

Георгиеб'О,

снабди за него съ крепостенъ

ав:тъ.

218. Градсв:ит-h JЮРСК1t 6аии, КОИТО съ кабинитi>,

въ

дв-В

60

Д' ,статоqпо

огл'hда.lа

вrJIичива

единъ

най

степенъ съ

MaJIKO 40

с. м .

щинското УпраВJIение,

зазаписванието пр'kдявепиТ'h

му ОТ'Ъ

въ

посi>тителит-Н

ц'hнни в'kщи.

дж.тъ подъ наемъ ва три години

двама

С.li:>дующитi:>:

по

с. м. И по една книжка ПРОШElорувана отъ Об

които ще се прибавЫiТЪ до 20-и Юний н. Г. къмъ жен
ската баня ще състоятъ итъ 240 кабини, да се отда
подъ

отъ

пещемали,

Осв'hеъ това
СJIУГИ

въ

той

вр'kие

ва

кжпание разни

тр-Вбва да има най
баня,

Bci:>Ea

отъ

които

MaJIKO по
по

едив'Ъ

кассиерь.

Поемни УСJlОВИЯ

За отдаванието подъ наем:ъ тритi:> Градсв:и леор

3абtдtшка. IIещемаJIитi> или гащит'.& могжтъ да
бжджтъ И отъ памучно ПJIатно (американъ), НО отрив

(аа прi:>въ JIi:>тнпт-k сезони на 1897, 9ti и 99 години).

нитi> кърпи Tpi>6ua да сж въ вс'kкой сдучай хавлии,
макаръ и бевъ ки тъ (дюзъ).

СIШ батl, състоящи отъ 240 в:абини, аа три години
3а6tJltжка. 1.•iНтнии: сезонъ за прi:>въ н. година

ще се счита отъ 15 IОнии ва готовит 11 170 кабини,
а за т.hви, в:оито ще се прибавы>тъ сега :на брои 70-

отъ 1 IОний, а за прi>аъ другитi> ГОДl.Iни-отъ 15 Юний,
за всичв:итi>

кабини.

3абtлtжка

2.

Старитi>

значени за мжже, а новата

-

дв'!;

бани

сж

пр'kдна

съ кабинит'k, които ще се

прибавштъ къмъ веш, ва жеви.

ЧJI. П. Отдаванието подъ наемъ бавит'k ще се

иввърши

чрi>въ

пуб.Аиченъ

търгъ

съ тапна

КОНЕеУ

ренция, съгласно вакона ва пуБJIИЧНИТ'k търгове.

ЧJI.

IX.

3а R:i'bпаElие наематеJIЯ ще взема отъ BC'k.

ко JIице и отъ трит-В бани С.li:>дующат&.

Отъ

възрастнитi:>, само

такса:

еъ гащи, безъ

отривни

кърпи по

211 стотинки, отъ 7- 14 годиmнитi:> по 15
ст., а отъ 4-7 кодишвит'k по 10 ст. Съ кърпи (пе
щuма~'1И и гащи), отъ uъзрастнит-В по 30 СТ., отъ 7-14
годишнит'в по 20 ст" а отъ 4-7 годишнитъ по 15 ст.
Спора за възрастьта на маЛОJI'kтнит'k м'kжду на

ематеJIЯ ИJIИ пр-hдставите..1Я му и JIицето, KO~T() е до
BeJIO МI'1JIОД'kтнит'k, що р'kшава минутно еДIfВЪ граж
данинъ отъ тJ,зи, в:оито би се СЛУЧИ.1И въ бавята~ у

Търга ще се произведе ва кабина съ първона~

добренъ по взаимно СЪГ.1асие отъ спорящитi>.

Ч~'l. Ш. За право уч~стие въ търга отъ конку

по

ЧSJIна цi>на

40

лева.

рентитi> се исв:а а)

ЗаJIОГЪ

ц'kва и б) Сuпд-Вте.'1СТВО

5%

отъ първоначаJIната

за честность. ЧУЖАИТ'k по

данници, освi:>нъ тия книжа, прi:>дставы>тъ и деКJIара
ция подписана отъ ЕОНСУ.'1СТlIОТО имъ, че въ СJIучай

на споръ за това прi>дприятие, ще се сждштъ въ БЪJI

гаРСRИТ'k СЖДИ.1ища, бевъ

KOBcYJICKa ващита.
ЧJI. П". Търга ще се счита ва окончателенъ СJIЪДЪ
удобрението му отъ Общински Съв'kтъ, и утвържде

,нието

му ()тъ

наДJI-Вжната

В.1аСТЬ.

Ч.'I. У. Наема за банптi> II:\e се исплати въ шесть

сров:а, по 1/6 часть отъ цi>.'1ата му сумма, плаТИ!1a
Bc'kKa година, ПОJIовивата (т. е, I,/'J часть) на 15 Юний,
а другата u ПО.10вина-на 15 ЮJIИЙ. З<l.iога ва право
участие въ търга ще се прихване при испдащавието
втората ПО.lовина на

ваема.

ЧД. У!. Въ С.1учаЙ, че ваемате.1Я до три дни отъ

въо.1агавието върху му ов:овчате.1ВО търга. не СКJIЮЧИ
Еонтрактъ, П.1И не внесе cBoeBp'kllIeHHO н'kКОЙ: отъ на

емнитi:> такси, Общинското упраВJIение ПО администра

тивенъ начинъ отнема отъ вего бапит'k, уничтожава
търга, и проиввежда НОвъ търгъ, И.1И ще ги CKCnJIOатира за негова cM'kTKa, въ който С.'IучаЙ тои, наема.

тедя, осв'kнъ че губи аа.-юга си, но и каквито загуби

ПОС.'l$дватъ Общината, отъ нарушението па контракта,
се ивискватъ отъ него ИJIИ отъ порж.чите.1.ИТ'h му.

Ч.1. ,/ОП. Всичкитi> С.1уГИ въ бавит'!; сж Д.тьжви

Аа се

отнасштъ

спрямо

пуБJIиката

об.1еченп ПРИ.'lично п чисто.

учтиво и да еж

3а вrичкит'k ОП.1ав:вания ва пос'kтите.'Iитi:>

про

тивъ ПРИС.'Iугата, цiшпт-В И.'lи за нi>какви вепри.1ИЧ
ности, н:tемате.'1Я е Д.'Iъженъ да взима наД..1i:>жнитi:>

мi>рки за неповтарянието имъ; въ Противенъ С.'Iучаil

Не се СЧита аа нарушение тоя ЧJIенъ, ако нi:>кой
желание безъ да е пр-Вдизвиканъ отъ

соБС'l'вено

наематеJIЯ, би заПJIаТИJIЪ по вече отъ тав:сата.

ЧJI. Х. НаематеJIЯ бевъ съгласието на Общинский:
Съв-Втъ не може Аа отдаде другям.у подъ наемъ на·

етитi:> отъ него бани.

ЧJI. XI. Въ зданието на банит'k не може да се
продаватъ, както спиртни

питиета, тъй и кафе,

чай,

JIимовада, СJIЗДКО, ИJIИ пъкъ друго каквото и да БИJIО.

Забранява се СЖЩО държението и употр-Вбениато отъ
посi:>титеJIИТ'k

въ

зданията на банитi:>, ~aKBOTO и

дв

било друго, осв-Внъ НУЖНИТ'В принаДJI'kжности за JCж
цание и чистени е! както и ВJIиванието

въ

банитi:>

съ

кучета.

3абt"tжка. Овия посi>тите..1И, които не искатъ Аа
се Подчнняватъ на тая распорi>дба,

Пж.ть има право напомнювание,
не

може

да

наемате~'IЯ ва пръвъ

а при повтаряние, той

ПОВВОJIИ ВJIинанието

имъ въ банитi>, до

като не се освобоДЬYiТЪ отъ другит'h
и останж.тъ само съ принаД..1i>жностит-В

ако равбира се, носятъ такива.

У

тi:>хъ

вi:>щи,

си за кжпание,

ЧJI. ХП. Десетъ вани-5 въ мжжската и 5 жен
ската бани, които Щ6 се поставЪБТЪ отъ Общинското
УпраВJIение, ще се ТОПJIЯТЪ отъ наемателя и ще сж
на

раСПОJIожението

винжги па пос'kтитеJIитi>.

3а ва

нит'!; таксата ще бж.Ае единъ JIевъ и Авадететь сто.
тинв:и

на

ванна.

Ч..1. ХШ. НаематеJIЯ е Д.1ъжевъ да държи каби

нит'k п всичко въ банит-В въ най ГОJIi:>мз чистота. За
вС'Вко счупвание ИJIИ поврi>да па дървената час'DЬ, ос
в'kнъ въ С..1учаЙ форсъ мажоре, oTгoBapЫi и е длъ
женъ да БУ. направи на свои разноски ТОИ самъ.

ЧJI. XIY. Поставянието и вдиганието

става

отъ и за см'kткз

на

Общинското

кабинитi>

УпраВ.'Iение.

Брой

,,8арневев:ий Общивсв:ий Вi>етвив:ъ"

22.

Нл. ХУ. Чистението на МОРСВ:ОТО дъв(\ отъ в:амъни

Стр.

3.

и равни нечистотии е длъжноеть на наемателя, в:ойто

Настоящетоpiшxение СЪГJraсно П. 4 на ЧJI. 48 отъ
вакона за Градекит..в Общини, ще вдезе въ вав:онна,

съ приеманието банит-В, още пр-Вди да почне в:жпанието

СИ.'1а С.1-Бдъ утвърденпето му съ ВuсочаЙЩll УКОдО.

въ

т-Вхъ,

е д.лъжеаъ, пр-Вди всичв:о, да извърши

пръвъ пжть,

въ присжтствието

ва еДflНЪ

ва

общию.:в:и

Да

се

продаДibТЪ всички находящи се на

ОептеJlВрИЙ" 06ЩU1lС'К1&

.шьсmа, като ма.10М..врнитВ отъ т-Вхъ се присъедпнзтъ,

чиновнив:ъ.

Ч.'I. XV'I. Наема'l'еля е длъженъ да държи на свои
равноски при банит-В дв'h спасителни ЛОАВ:И.
ЧЛ. хvп Гербовит'h марв:и по сключвание кон
тракта Сд. ва

N

229.

улицит..в: "Оливница" и ,,6-и

cM'hTKa на наемателя.
219. l\HCToTO въ Ууч. при "Илджвъ-табия" подъ
N 96 и 98, състояще отъ 240 кв. метра, фигуриру

с,,'11ЩЪ ваП.1ащанието д..вllствителн.ата имъ Ц'Вна, опр'n

дi>лена отъ една коммиссия HaBHa'JeH" отъ Общинскип
съв.втъ, а обравующит'h пълни строитеJlНИ участъци,
каквито сж ЖГ.1Ит..в на улица "reокарджа" и ,,6-й Сеп
темврий", да се продаджтъ съ търгъ.
Настоящето р-Вшение заедно съ П.'1ана и

еписъ:ка

ющи въ счеТОВОДНlIТ-В В:НИГИ на Общината върху Ор

на тия м..вста, да се испрати съгласно п.

mодоксо К~'lnUlКО60 и жена м у Петрана .янева, да се

от'ь Ва:кона ва Градскит'h Общини ва утвърждение съ

валичи

ВUСО'lаЙllш1t указо.

отъ

името на първий

и вапише само

нърху

жена му Леmраuа Лие6а, която и да се снабди ва вего
съ кр'hпостенъ актъ.

220. Ва м1ютото на Дu:mшzро ЖеКО60 подъ No.
въ П-й уч. което се отчувдава ва урегулирание

1197

улиц:-\ ,,27

Юлий", състояще отъ 9'96

КВ. м. ваедно

230.

За

на чд.

4

48

ПрЕгл'hжданието, ц оЦ'kнението, м..встата

на Т. Рамо и Л. ЧаЛJY.КО60 и др. както и тия на у.'1,
" 2 7-и IО.1ИЙ" , сл-Вдуеми, съгласно общий планъ на
града, да се отчувдЫ'iТЪ ва урегулпранпс улпцпт':h на
които

се

находЫ>.тъ,

назначава

КОМИIlССИЯ

състояща

по ::!О лева Е:вадратнuй му метръ, и.ли ва всичкот() 197

отъ П. Емета К Мпрослаповъ, Г. г. Оъв-Втницит'h:
Х. Рухи, И. Сукивиянъ И Град. Инжинеръ. Иввър

лева и

шеното отъ тая Коммисия Аа МУ се пр-Вдстави въ едно

съ находящий се върху него дюгенъ,

да сс

ваплати

20 стотинки.
221. Да се усили

кредита на параграфъ Х V· й на
бюджетъ съ ] 0000 лева, която сумма

ТЪВГОДИШНИЙ
да се ввеМЕ: отъ параграфъ ХХП (вапасний фондъ).
222. Исплащавие суммата 20000 лева, която Об

щината длъжи на АкцuонериоlnО ОnесmО6ио Дружество

отъ DOCJJ-ВДУIOЩИТ..в му зас..вдания за удобр'hвие.

Руссенско Окржжно Фннансово УпраВllение.

"ГИРАап'Ъ", да се отсрочи още три м-Всеца. Упълномо
щава Кмета да иввърши сл'hдуемит'h се по това от

окр.,.жно

.Лi!" 6372.

срочв~ние форма.лности и подпише над.;\.вжнит'h книжа.

.:!23.
СИРОВII:Rта
.мЪсецъ

Да се продъ.лжи срока ва ИiJвършванието ша
на У."lица "Червенска" до 15-й текущий

МнЙ.

Да се построятъ въ публичний домъ хоmмо

224.

Адрuаноnоло още д61Ь стаи, ва :които съдържателката
тоя

домъ

да

се

вадължи

да П.1аща годишенъ

колкото Общинский Оъв-Втъ 01'lP-ВД13ли.
225. Удобрява оц..внката 6 .'1ева на кв

дена на M'hCTOTO на СофUКо Х. АрmЮ1l06а

1150,

съетояще отъ

плащанието

59

9'90

наемъ,

П-й уч. М

оц..внка, всичко

лева и

226.

40 стотинки.
Да се ваплатЫiТЪ половината отъ Iматенит..в

отъ RалудUJl Д~МlШnРО6а и ЛаАt60 Хрllсmофорово нота
риални разноски, ва снабдяванието съ кр-Впостенъ акгъ.

първата Общината, ва ОТЧУВАеното

u ва

26 Априлий 1897 год.

ДО Г. г. ОКрJY.жиUJ1lJЬ Уnра6ШnМU и СОфllЙСКllU
ГрадоначаЛllUКО.
На l-й того Секретаря при Руссенското Око.'!.
Управление, като истег.1ИЛЪ О'l'Ъ Руссенский Банков'Ь
клонъ съдьржанието на служащит-В, при

метръ да

кв. метра, И разр-Вшава ис

стойностьта ~IY отъ тая

Гр. Руссе,

урегудирание

улица ,,27-й IОлий" М-ВСТО, а другия-отъ Общината,
ва купеното му отъ Hem МЕСТО дО кжщата му пъ 11-И:

ето на заплатпт..в нам..врилъ
ср..вбърни монети, :които се

ИСП."Iащани

AB'h фалшиви 50

стотинки

ОТ.1иqаватъ О'l'Ъ сжщин

СЕ:ИТ-В въ това, че т..в еж по тънки и по ма.'1КИ, и сл-Вдъ
маЛКОТD имъ

истривание съ ВЪ.1ненъ платъ се показва

единъ червеникавъ металъ, подобенъ на медьта и по
вс..вка в'hроятность т-В сж паправени отъ

такъвъ ме

талъ и ПОС.'I'h га.'Iванцирани.

I~aTo Ви съобща.вамъ горт.изложеиото, модя рас
пор-hдете да се

равглаСII между насеJlението за да се
предпазва отъ такива фалшиви монети, а Адмипистра
тивпит-h И подицеii:скит·J. Uо1асти да пр..вС.1-hдuатъ рас

542, състоящи тия равноски ва пър пространитслпт-В ц фа~lllифuкаторит..в имъ.
30'70 СТ., и r!a нтората - отъ 28 л.
(Подп.) ФиваНСОI1Ъ Наqалпикъ: Добриновски, св-В
ПОЛОВlIната имъ 29 дева и 60 стотинки. I рилъ Варнен. Град. Нача.1ПШ:Ъ: Ст. Ве.1ИЧКОВ'Ъ.

участъкъ подъ Jf1.
вата продажба отъ

50

СТ., или

2:27. 1. Отъ отеТffiпенит..в 06ЩUНСКlt Аиьсmа ири "Та
таръ-капия"

IV'-й уч. RЪ вам..вна на отчужденит-В, впа

дающи въ КОТ."lовината

(гьола),

съгласно

рi>шението

N(I 65 ОТЪ 1881) година, да се даде на Ue:At6e Ю,,,е
рова празното Атсmо въ IV-й уч. буква 9 отъ 250
:кв. метра, l\Ii>жду съсi>ди: Деню Петровъ, Георги То
доровъ, правдно градско

M'hCTO

и пжть.

И П. Отойностьта на разликата

228. Да се продаде на ВаРllеис'Каmа 3елледlьлче

ска Касса ва съграждание ПОl\l..вщение въ новооткри
та.1Ъ, въ и

продаванпето отъ

военнит..в Б.'IaСТП Е:вар

около казармата м-Вста, Общинско M'hCTO

(ЖГiYiлъ) на у•..шца "illуявенска", ср..вщу вданието на
Г. Шкорпилъ съетояще отъ OKO."lO 353 :квад. ~итра,
по цiша каква'го опрт.дт..ш една

<>тъ него (Съв'hта).

Секратарь ПрИ Варненското Градско
Управление: Т. Джезаров'Ъ.

ОКО.1иll:сICО

ВАРНЕНСЕО ГРАДСКО ОКОЛ. УIIРАВ.i1.ЕНИЕ

въ повече, м:'hжду

отчувденит-В въ котловината ы..вста и отстжпени.т..в
()тъ Общината въ вам-Вна на т-Вхъ, да се заставЬYi.ТЪ
притежате,7lИТ..в имъ да платьnтъ спор-Вдъ оцiшението,
каквото имъ се даде отъ Общинското УпраВ.1ение.

тии с.,..вдъ

в..врно:

:коммисеия назначена

Съобщава се

ва

прт.Дllа.ввание.

че

въ

с.

Хър

сово, ЕамеН.1арска ОКОo"luя, Равградски окрiYiГЪ, се е по
ЯВИ.'Iа по овцет..в БО."l':hстьта "ШАР~А".

Съобщава се ва пр'hДШlВвание, че въ с. Пири
фака>., ДоБРlIчсв:а (,КО.'IIIЯ, се е ПОЯВП."lа по RoHbe'l"k

бо.тВстьта "ШАПЪ" .
П. д. Град. Началнив:ъ: И. В. Икономовъ.

Секретарь: Т. Джезаров'Ъ.

Брой

22.

Неофициал~нъ отдr:Влъ.
ИЗВJltчение отъ закона за Филоксерната зараза (чума
на ЛОЗRта) и за възобновлението на опустошенитt ОГ'Ь
нен ЛОЗА.

RаРУUtе"лtlt

'It

'llшкаааЮtlt.

(Продъ.u:еиие o'l"Ь брой

2Q-21).

Ч.1. 38. Онзи, който внесе И..1.и стане причина за
внасянието uтъ странство въ БЪ.1гария на вабраненит..в
пр-Вдмети, изброени въ '1.1. '1..1.. 1, 4 И 5, скришно и.1И

съ ..1.ЪЖ..1.ива АеIмарация
ваказва C~ съ затворъ отъ

5-500
СЪ

отъ

M-ВСТОПРОИСХОЖАението,

1 АО 15 м-Всеци п СЪ Г.10ба отъ

.1ева и У.10венит-В пр'ЬАмети се уничтожаватъ

огъвь

и..1.И

по

АРУГЪ на'1ИНЪ,

И.1И

се

повр.ж.щатъ

назадъ, споредъ важностьта имъ, бевъ право, uбаче,
ва никакво обезщетение на ст"паНИНIt И.1И испраща
чътъ

и:мъ.

Сжщото насавание ПР'втъраява и онви,
какъвто и

да е

начпвъ извася, ПеАИ

който ио

У.1еснява изваея

нието на вабраненит-В пр-Вдмети, СЪГеАUСНО '1..1.. '1.1. 1,
4 и 5, отъ наmит-В заразени отъ ФИ.10ксерата MohtJTHOсти въ

вапавевит-В.

Ч.1.

39.

Еогато н-Вкой отъ МИТЕическит-В. санита

рнитт, полицеЙссит..в и портовит'в чиновници И.'IИ е.1у
жащи

се

У.10ВИ,

че

по

не.uар.1ИВОСТЬ И..1.И

друга

при

чина е у..lесняваеЛЪ, или спосоБСТВУВIЫЪ за инасянието
отъ странство на вабраненит-В пр-БДnlети, изброени въ
ЧеЛ. ЧеЛ. 1, 4 и 5, както и т-Вхното иввасяние отъ
нашит'h ФИеЛоксерни .10ЗЯ въ здравитo:h, той ведв.ж.га
се УВОеЛнява привр':hмено и се дава подъ с.ж.дъ ва Аа се
накаже, СЪГ..1.асно

'1.1, 37,

д/"

ДЕ.х6/J.Е.VОV "c~Y осnо 14 'lоиу{ои k~ Е. OCt't'r,O"/\/ 't'oo 'Ар/О""Со
'tЕЛОU; 'I. 8otуеои, 1tЛ'1JрЕ.~оuа{6u 't'WV ~y NupE.)J.6ipY;J ~6cxyx.cC
оиаЕ.Й 'А~о.ЛIrJWV Фр!~ ха! "С<1>у ~y Touptv'P Мор!6У60 ка! K::::p6).to,
г'к "YJpuO"aEt
т "Сои; '1'
'
aCXClK Г'
харашv XClt. N
taa/!JкосраШ\l,.
bn"YJK6ou: "ЕЛА"YJ\/а~ ~[J-n6pou;, ~д[J-Е.\/оv-:;ос, ~'/'t'ocO~x, -t; x~'ta-

r

"
'tij; 1t'tWXE-UjЕ.W; 'ПJV 1О ФЕ6.
раисхр!ои Е Е.,
."
_ "
Дtор{~<:/ E.la"YJY"YJ't'1Jv 'tij~ n't(l)XE.IJ7~W~ "Соу 1tpOE.~~OV ",ou 0/)(oca1'"YJ~{ou re.cvpy!Ov Е. ~ОСn~УЕ.(I)РУ!(ХО~~, 1t~oj'~P/'/o.u; Оо. ~uv
~{)(ощ 'То и; 'A@,a'to't'O\"YJ I ~iveov хои Ap/a'tE.lo1jv loc)(w)J.{O"YJV.
дlос'totааЕ/ 't~v ~1t{6E.atv 't<1>'J aep~cx)"~ыy о.!; 't'o )(сиtXО"'t'1j[J.ОС
jщ! "C~" ло/n-f)v x/v1J't~v 1tEp/oua{oc\l ,"БJУ n'twXEuactv,:wv сй; ".ос!
"c~Y аиЛЛ "YJ~/v KOCt ~y 1'a.t~ ерUЛакаr: '"ОО Про~о.VЕ.{аu xpci't'1Ja/v
au't'<1>v.
·Op{~E./ 't'-f)v 7 '!ОUЛ(ОU ~. Ё., 1)[J-ЕрХV 6Щ'ti~IX'1 ха! Щра.v
1О 1tpO /J.E.a'1J[J.6~{a~, '"ОМУ O~ 1'0 x!X't'ci'7't'1j[J.a 1'00 ~v't'cx06oc
Пра~Е.'IE.{СU 'tij~ 'ЕллtXЬо"
onы~ хсх,,;' cxu't1)v :rUVЕЛ6wО"/'/ ~y
iXU't'ij) ~Vblit/OV "СаО Eia"YJ)'"YJ'toO at n/O"'t'w't'lX! 't'ij= n,wZEU:HW; ха!
3ыО"ыа/ пЛ "YJpoqJop{a; 1t?0; auv'ta~/v 'toO кос'tосЛ6уоu "С<1>у E.Excx~o
[J-ivwv 1t,a't'w1'<1>v ха! 1tpO; o!op/a[J.o\l op!a't'/x<1>v auv~{xwv, ~1'Y)
[J-Ер{ООС ЬЕ, 01' 1); Ылаuаt У{УУЕ.а61X/ аЕ vE.Vo[J-/а[J-Еvсх/ xo!vono/iJащ ха! 6"YJ[J-Оа'tЕuащ 't~v E.v1'aQe" ~x%o)J.iv1jv ,,'El'"YJ)J.Ep{ba 1'00SiJ[J.ou Botpv"YJ;" ка! ~1t/е)ci).ЛЕ./ E.t, 6ctpo~ 'tij~ n'tw/"E.uaE.w, '"сХ.
o/Kaa1'!)tCt ЁЕооа ха! 1'ЕЛ Yj.
'Exp{0"YJ, a:no.tp"a{a6 "YJ ха! ~~"YJ[J-оа'Е.u61J itОСР"Х~'~[J-" ~1t' а:хро
a·t"YJp{ou Е\I BtXpv;J '"~" 17 'Iou\/{ou 1897.
'О nрОЕОрО;

(b1toyp.) Г. Е. Псх1tаУЕ.w?)'tciО'1J~

ПЕ:сението на п..вв:ое частно ..1.и~е, иОеЛовивата отъ геЛО
бата. КОЯТО се нзема отъ оногова, който е внееъ.1Ъ

ир-Бдмети, както и оТ'Ъ администртивви
тв и пр. чиновници и с ..lужащи се дава на ..шцето.
Ч.1.

ОТСРИ..1.0

(Ьnоу?) KwvO"1'cx\/'t'!VO' N, KouA[J-tXа"YJ~,
nO't~ a:xp/6~; a:it6anoca[J-ос,

нарушението'

'Ev Bcipv;J, cxue"YJ[J.EpOv.

41. Безъ пр-Вдварите..1.НО внавие и равреше

пие ()тъ наА..1.ежни'r-В KOMneTeHTBff IblaCff по .10зарството,
СЪГ..1.асно ЧеЛ. 20, новопосздевит-В иеЛИ напраВI::НИТ.в

'О 1t?OE.OpO;

(Т, ~.) (аnоу?) Г.

ПОПЪеЛвания СЪ пръчв:и въ старитi> ..1.0ЗЯ въ варавени

т-В м-Встности се ис&убватъ (ffссореняватъ) В'hднжга
ва см.втка и безъ обезщетениа на стопанит..в имъ.
Ч.1. 42, Нарушениата .ва настоящия ваконъ и на
всич&иТ'"h распореЖАания ПО ФИ..1.0ксерния въпросъ,

'0

ВЪ

КОUЛ[J.riа'1J;

ВАРНА

ноработилница.

За притtжателитt и прtдприемачи на здаНИА,
Единъ отъ най ва:жнит':h матерИЯJIИ ва построя
вавце вдания е, несъмнено доброкачественвий циментъ.

и

КJIиев:тит~

си?~Еyuете си отъ цимента ЛорmJШ'Ндо, со :Лlарка
,,5 'КОрО1lЛt". Качество неоспоримо по добро, отъ съ
марса "ржка".

Опитайте, и ще се ув-Врите.

Г~'Iавенъ депозитъ при Савва Иитринопуnо.
Въ гр. Варна.

N.

Най .старата и най прочутата въ България сапу

ОБЯВЛЕНИЕ.

3-1

ypa[J-[J-сх.'t'о.u;

вр1 ТИЯ ФОРТVПА

цеuс&и и митнически В..1..асти.

си

П!ХnаУЕ.wру/ciО1J;'

СЛПУНОРАБОТИЛНИЦЛ

п Районип Инспеъ."Тори по ..1..05аретвото, Мировитi>
Сждии, както и отъ ВСИЧRит-Б административни, по.1И

вадово..1.Ит-h себе

g.

(иnоур.) KW'Ja't'cxv'ttva;

2-2

могжтъ да се Rонетатиратъ отъ Г..1.авния Инспекторъ

Искате JIИ да

)'P!X[J-[J-а.,:Е.U,

'0

вабраненитъ
е

'

a'tocatv n'tWXE.UaE.W;.
Opt4o./ i))J.EpCXV ~Vcip~o.W~

Ч..1.. 40. Винжги, когато ввасянието на забраненит-В
пр-Бдмети, СЪГ..1.асно чеЛ. '1..1.. 1. 4 и 5. се открие ио ,1,0-

което

'!ClO';Cl

Наградена съ златни медали отъ изложенията: въ
П.J10ВДИВЪ 1892 год., Чисаго (Америка) 1893 год.,
Анверсъ 1894 год. и Брю:в:се.7lЪ 1895 год.
Изработва най доброкачествев:ни сапуни отъ чИС
то дървено масло безъ никакви врi>дитеJIНИ си~си съ
напечатани горiкаванит-В иедаJIИ.

llр~пор.ж.чнаме тоя сапунъ ва най иЗносе:нъ на
всички домакини и вс-Вкад-В въ общежитието

пай ум-Врев:а.
да се уб-Вдите.
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Внимавайте ВЪ фирмата. Опитайте, ва

