Година

Варна. Сs1~бб()т(}

Xl.

г.

2S l\IapTl> 189S

-.

Брой

11.

........

ВАРНЕНСКИИ ОБщинекии Вtстникъ
Jl3Лll3А ЧЕТlIРП ПЖТlI ВЪ М'ВСЕЦА,

llвCMa, статии, пари D ВСИЧI!о що е за
В1>СТНИRа се праща до ГрадСRо-ОБЩВВСRОТО
Управление въ Варна.

Обинвовевно вс1>ка Сл.бота.

За обявления се плаща

Цtна на вtетнииа за година е

4

На първа страница

лева.

Отдtленъ брой

10

"
"

ст.

Изводъ отъ рtшенията на Варненското Град. Общински

27-й Фовруарuй

1898

6евъ

Щ:\ НО 20 .lеяа ыrВсично на вс'вко. Нуждп(\та СУШ,lа на
тая Ц1ЫЬ да се ннеме 01''1: § XI :М. 1 на ТЪНПГОДПШEIИU:
бюдж~тъ.

Aft

70.

трета п четвърта страници

се ОТl.lустне ОТ'Ь общинската

отъ МIIТНИЦf1та

KOll'fO

касса помощь

С'1'от.

2 "
1 "

се 'говарЕЖТЪ

п по новопостроената

пренаСh1'iТЪ до же.'I1,эноп".тната

69. 31\ UopJteuuemo II r.liAtlHlleTO на граДСЕI':И'г-h
подхвърлете дшnща, Дl\дени въ qастни Н:ЖЩLI, да се LI.Ш

3

• • •

ТрОА., ОJ.ЧЪ И др. щ\ да му се доаустне да събира ба
стоки

lOднuа.

дума:

втора страница

риерно право и 01'"1> пагоннт1J,

Съвtтъ,

за

СЪ

.пшия се

станция, да се ОС'ГI1ВИ

послiщст вие.

77. Удобрява протеста, паllравенъ отъ Г. l~MeTa,
протнвъ ОТIСУП'IИка ГраАстент1> берии Христо 110. Гeu
дОБU'lЬ, за нарушение Ч~1. 12 отъ ск.почениi!: съ сжщпU:
ва тия берии ЕонтраЕТЪ съ вапuзвание правото на Об
щината ва посл'Вдствията но СП.lата на Ч.l:.

13

(Ы.

11

11

отъ С8iЩUИ ЕонтраЕТЪ.

ва УСtlлваuuе фоuда на "Волtаvско Отечестоо" (100)
сто .leBa. Т<lЯ сумма A>l се ввеме 01'Ъ § УП на тъв

3-11,

годишнии бюджетъ.

lИарmо

годииа.

1&98

новостроящето се отъ 1'. Ховасаnнлuо въ 1 уч. "Ба
.'1ЪЕЪ пава ръ " до ICасаПСЮJт1> дюгени, вдание. Да се на

78. Навначава ва геометри къ по Юlдастра ..1ната
снимка Hf\ града досегашнпii И. д. ПОМОЩНIIICЪ На
ча.'Iюша на ТехничесICОТО ОТ,J,'В.'Ieние Велко ро ЖUб

прави отъ 1J'ехничесICОТО Отд'Вдение СМ'ВТЕа на това У'

'КООо, съ ~50

равнение, сл'Вдъ Еоето, ва Iнщършвавието му, да се про

отъ ICРf'дита,

Да се уравпи терена на УЛИЧICИТ'В, ОICр,nжающи

71.

ивв'Вде, въ най непродължите.lНО вр'Вме,търгъ. Да
надължи Г

Ховасапиявъ да ПОДllР~ пръстьта ПО край

У.'Iицит1> на ИСICопанит'В му основи, ва да не

и огровява
ни ци

въ

72.

се

СР, рути

KaR:TO ПРОХОДЯЩИТ'В, '.raICa и самит'В работ

вданието

му.

Р'Вшението Но

482

отъ

1897

Г., ва събира

~Э.

JJ.

м'Всечна

ваП.lата,

прсдвиденъ

ICОЯТО да се исп.щща

въ бюджета,

за. тая СLШМfCа.

i. Прошението на Х. ЩерlO ЗахариеОа u др.

да llМЪ се дад,nтъ подъ нае:llЪ

об;цинсICИТt.

1taCanCl('~

дюге1tll въ "Бя.'Iыс-пинаръ·'; l\I'ВЖДУ цитадеw'IЯ и ново·
строящето се 8данпе на г. Ховасаrшянъ, да се остави
бен ь ПОС.1'Вдствие. Да се събире наема на тия дю гени
m!. исте~.шт'В

два

:ll'Всеца отъ настоящата

година съ

нието напълва Оl'Ъ А. Г. Ла.нукооо наложената му, съ

50% пО ДО,;'IУ отъ 1IШЮl.'Iогодпшната И1l1Ъ нае:lша пда·

ПРИICави подъ .A~ oJ~

та, а ва НСИЧЮI други -напъ.'IПО, СПОР'ВДЪ тая с,У:..щата

ва

266 и 274 ОТЪ 1895 род., глоба

нарушение праВИ.1ата

ва

СТРО8ние частни

~щанил,

отмЪнява. Да се вама.1И тая глоба на 100 .1еВl1, ICол·
ЕОТО и да се· събере отъ СЖЩIIЙ ПамуICОВЪ, ~aTO ва
това се направи ВУЖДН>lта ваб'В.l.'Вжка пь пад.'It.жнит1J
счетоводни I~НИГИ на общината.

73.

~'Iищата: "Отецъ Паисий", "Св . .ilаврентиЙ-, "Св. Сав,

ва" и "Св. Аагенарии" летвu отъ 21/~ сантимеТр>t де
бсдина, в:м'Всто отъ 31/2 С':М"

Еакто е въ плана 8ft

c,n-

щит'В. Еато при пр'Вдставянието C1lliTKa отъ Техничес·
ЕОТО Отд1>левие, ва исплащание су;\шата за ПР'ВДJ\I'ВТ
ното пр'Вдприятие се има предъ видъ сл'Вдуемото се
съгласно девина намаление Ба СЖЩИТ'В .leTBll.
Натоварва постоянното llрисжтствие да доста·

ви вуждниl' 1; ва градс~ит1; водопроводи 200 1lOZ0111Иl
.~tempa zалва1tuзuраuu же.UЬ3UU mрл..О1t, по нач инъ ка
:в:ъвто наJ\l'tрп ва наи ивносенъ и въ

интереса на об·

Пловдпвъ, ва ГраД/'Юlт1~ бе(>11II: OI:l'роа, б:l.ЧЪ и др., па
l\Пlра

Шt

НСОСIlОВiI'Г~ЛIЮ.

~ 1. ~ТдобрЯВ;I еl:.1Ю'1OIlОТ()

:ll'!"fC,\y 110е ГОЩШОТО щm

СiJ.тствпс п ОiНШ'ЮЕIIIТ'!, 11 1, топа рt.шешlC .l.пца
ООЛ1tо coг.zacue на нае;шшието отъ 1 nlартъ до

до6ро

31 Де

ке1lшрнii Н. год. ОБЩIIНСКIlТЪlшсаnСlm ОЮZСllU, търгопет'В
за I,ОIIТО съ р'Вшение Но. Н6 отъ П. г. пе се удобри
ха, и пъздага тия дюгени CЪГ~1aCI10 ПОЮПIIIТ1J УС.I0ВИЯ
върху СiliЩПТ'В .'Iица.

82. Прпвнава ОбщпнсICОТО мъсто, нuходяще се на
жгiYi."Щ на у.'Iицпт'В: ,,6 . i!: Септе:IIвриii:" и ,.С.ЛIВнича" ,
купено, въ прошш1>денниП: nр1>ВЪ :lшва."щта година

Ба

продftваНIJРТ() му търгъ, отъ Д. И. Маиооо по 95 .'IcBa
КВ. 1IIeТРЪ-Н3.

състои

181'97

СПОр'В,J,Ъ

кв.

111.,

ПОС.l.'ВАнето

отъ

KO."lKO'J'O

въ

с,nщность

а не отъ
пъ ПрUВр'В1I18нната, пuбър,ю снета съ
мо ..'IIШЪ. скича, е погр1>ШEIО 0значена. П. Да се събере
отъ .манова стоii:ноетьт:J, ыу по 95 .'Iещ\ lШ. :11. ЭR 180'95
ЕВ. 111. Иw'Il\ H11. ВСllЧЕОТО 17,192 .Iепа и 15 ст., 1;:11'0 ва

1I1Y

IlЮI'Врвапие,

149 '54, -1:O.1ICOTO

щината.

75. Писмото на О}}lКУJl'Ч1tllа ГрадсICИТ:В берпн:

OI-:-

троа. бачъ и др., да му се прпхване, срt.щу вноса на
тия берии

на текущии

ХО6асаnllл1tо
рие на

80. J71шчmО:J/сеU1lеmо 1.0llmранmа, СIС.'1IО'НШЪ :ll'ВЖДУ
ОБЩlIнеlСОl'О УпраВДСШIС п Хр. Ив. Ге}{дооuчь IIВЪ гр.

Да се приематъ нарiщанит'В, отъ пр'Вдпрпе:ма

ча Арuфъ Хасаuовъ, ва оградпт'В на дпоровет'В на учи

74.

пдата.

&

м'Всецъ, депонираната

отъ г. Г.

ЛаnаЗltltUЪ сумма 3000 леви, ва канта

продадеНПТ'h имъ

въ други градове 1tа.1tеШt2t

вйглuща,-да се остави бевь посл'Вдстние.
76. Писмото на ОТICупqи~а ГраДСЕIIт1> берии:

това t:e юшравIЖТЪ НУ~I'ДНИТ'В заб'В.1'hЖICII въ наД.1'ВЖ
нит'В счетоподни ICВIП'II на общината. Прu: В3е.:1Iauието

на това
ОЕ-

не

рiшеНllе

прис,nтствупа.

ПШ1. Еыеl'а Г.

Георги Ив. Ноевъ

Стравица

ВАРРЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Но.
Гр. Вnрнн,

ПодписаННllii l\'Me'poь на Гр3дlt

В:1рна, па

основа

] 7-ii Деке.\IНРИП 1~9H .г"ДlIна

IlОШЮ.1ИТf'.lНИ

UИ.1етн

просия въ Варнй,

ml

ОБЩИПСI;;UТО УllрИВ.lеНlIU ще iщва еаllfО ип

воне

H~

BapBeOt"KHTft

.1ИЦ::l--чле

Градека ОБЩlIна, кои'}'n не сж

поднаСТОИПI1честно 11 е ,у, .1l1ца бе'1[J()М( 'IЦНИ.
С.IIЩТИ,

въuбщр

на

Uf'НП.l:tТНО

lI;;даВНI1I1НТ"

II

лфкъ и

2)

ва къмъ СЪС'ндитъ

1I3InT'!> 1·11.11t

3ft

Ст,

m.

Грижата

OTдooВ.leНlle

Ст.

111.

J1.1II

JIl1цатu,

връменно

Ст.

съ ПОЗВО.lи'геДНIIЯ

IV.

Д.1ЪЖПО съставени ю\:товс,

cъг.~aCHO

01'.

билетъ.

НарушптеЛIIТЪ

на тоя ми прш\:азъ, пона
ще се IIръданзтъ

на сждъ,

'1.1 457 отъ Наюнщте.~ниЙ SaI'l':OHOЬ.
У. 3а точното иеПЪ.1нение на тая lIШ

ръдба се Нi1тс:Н:tРВilТЪ

06щинсl'ШТЪ

распо

CaiJIl'l'apliH агенти

и наД.1ЪЖНИТЪ ОО.lI1цеПеЮl чипове.

Но.

Гр. Варна,

24

които СБi наПЪ.i'IНИЛИ

17 -годишна

женъ да ПU.Ауqи свидътелство,

не п ритежаватъ

ще представи на

и

за

отдаванието

имъ

СБiДЪ,

съглас

подъ

6аковъ.

ОБЯВJtЕНИЕ

3668,

Гр. Варна, ~I-; Ыартъ ! 898 година.

BnpaeHC1'OTO Гр;Jдекv Общинско ;}' правление
вява,

че нъ пока::Jанит1>

Г:IЪДУЮЩИТЪ

подобни овощни

по до.1У общини

беsстопаПСI\:И

добитъци

обя

се вамиратъ

(юва),

Въ Р)'СС.lаРС1'ата Ce.~CI\:a Община, Варненска око
една биволица, 4 год., I~OCЪMЪ че

КОЛ'ГО пе С;;;. СЪОUР:13ЯТЪ СЪ тая l\ПI распоръд

.'IlIЯ, се намира'гъ:

72 отъ ,,3акона за
:;. до :)0 .'юаа.

ренъ съ бълъзи: абрашеста, caKapeC'Т:~; задни тъ крака,
опашката,

Ст. Ш. Н»дзора за I\(ШЪ.1нението на тоя ми при

дъсната

lCитка. на дъсния пръденъ

кракъ

има'гъ БЪ,J1О; една крава, 10 год., косъмъ бi>.1Ъ на д1>с

С.lужащп.

ния бут'!> дамга съ черна боя"Г 11.", на десния ОУт'ь

дамга съ желта боя "Н." и СЪ д1>снии
I:УЦЪ;

едно

l~арагьmзеста

юнче

ва

четири

год.:

и рога напр-Вдъ;

заденъ кракъ

косъмъ

една БИВО.'IИца

сивоб1i.1Ъ,

на

5

г.,

дъсното ухо цъпнато, на че.l0ТО, ваднитъ ~paKa и пръд
Hllt-L, опаш~ата и па .\lуц)'ната бъда; една крава на
12 год., косъмъ кумуресть, дъсното ухо ц-Впнато па
чедото 1I д-Всното око l\Iа.1КI) БЪ.до и безъ Д'.всенъ а.д

ПРИRАЗЪ

79.

Гр. Варна, 18 ~lapTЪ 1898 година.

ПодписаНl1Иll Еуетъ на града Варна, на основа
ние ч ••• 64 п. 22 отъ Закона за граДСКИТ'Е общини u

за зя.·

Секретарь: Л. В. Леmра1l0fJо,

тт,хъ (дърветата).

Но.

ще се

Н.1асти

п. Еметъ: Л. В. ПОnО60

Ст. [. З:IДЪ.lж:нm'IЪ
1)('II'IЮl еТОШllllI па 060Щlt1t
дораста пъ ГРПДПШIТ'h 11 дпоронет I; РП. да ОЧllСТЯТЪ
СУХ"ИJJIiIJ Лl{{'JJЩlt lоССJll/1[Н/ШIII, l/libaaa, 1:0111'0 IНI('ЯТЪ ПО

на всички nuщичекп

на гор'

свидътелства,

отъ наддъжнитъ

Но,

Юt

истичанието

над.тJ.жнитъ

раеПОРЪЖДflние

11ОСlJlаllои/IХо:

казъ ВЪЗ.н\г:НlЪ

t:oeTo

Ако нъкои м."lадежи, сдъдъ

20 Ыпртъ 1 R9~ rf)ДOIIHa.

'1.1:.

възрасть, да sаявUiiТЪ

ниii С'рокъ се укажатъ незаписани въ набогната книга

но Наказате.'lнпii

градекuт1> оGщипп" съ Г.l00а отъ

година.

I явленията се праватъ устно И."lИ ПИСllIенно, 3а запис
I вавието c~ въ наборната книга вс':kКОЙ: м.~адежь е длъ-

пuеванието

81.

ба, ще се наюшватъ cLr;rar'HO

1898

15 А~~ршl,UU
u. годШla, ва вписвани ето имъ въ наборната книга. 3а

ПодппсаННИI1 Е.\Iетъ на града' Вараа, като ввехъ
пръдъ ВIIДЪ IIJНlюща на ГоеПОДIIНn 13арнеНСI\:ИЙ Окр.
J7 ПрПВlIТf'.:L Но, 10;)j9H г. II Н,I n.-1l0ШШIIЕ' ПУi!КТ'Ь 2:)
на '1.1. (;.~ OT'f. ,,3ar:oHfl ;:п ГраДСЮIТ'i, 06ЩIIНIl",

дървета,

Ыартъ

въ Общинското Управление, 1lай-1iЪС1l0 до

прави

ПРИЕА3Ъ

Ст. П. Оппя отъ СТОП:lНIIТ'!;

3fJ28.

На основание Ч.1. чл, 5 и 6 отъ "Закона ва Но
сение военни тъ тегоби". 'Варненското l'paAeKo Общин.
Управление поканва всички ]',Iладежи ивъ· гр. Варна,

11

ГР. Вnрнн,

прис;таВIJ.

наб!Jрната &ом:миссия, въ връме на набора:

l~мстъ: ;Леr.о 1l{еКО60

Но.

тоя

ОБЯ13ЛЕНИЕ

жени,

на КОI1ТО. е рНЭрЪШGНО uросията

на

Гехничес:ко

hMeTT: Шепо Же11060,

T'i>HI1 1111,IeTI1 се да
ti l\I1;Сf'ца пТ1> ДСIJЯ

ше НnС:l'l'Ъ П'LНl,а шснъ ЗПn I,Ъ съ Н3ДDИСЪ " и рося къ " ,
които ще ее дана отъ Общинското "J7 пран.~ение едно

ИСПЪ.'Iне~ие

н Градско Общин. Санитарни

ИМЪ.

UП.10 Мi'i,ЖС

за точното

}lИ ПрИЕ:авъ ВЪВ.'1ага~rъ върху ОБЩИНСВ:Оl'О

ва'''l'оiiничес'гво 11 способни КЪ.\IЪ трудъ и въобще здра

Xf:pa,

загражданието

ще се иавърши отъ Общ. УПfJавлени~ за тъхна см1>тка.

Ст. П. Строго е напре'гено llIJоеШ:l'га ва .1ица, подъ
BII

само съ дъски.

Ст. ll. Неповивующитъ нn тая ми раС1lоръдба,
ще се глобяватъ оть 1 ,tO 60 лева, съгласно чл 72

,:а ПII каквн fJa6oTH\ 01 Ъ ко

lIecllOCOUHII

ято да мог,n.тъ да се Ilрехраl:lИНТЪ
ватъ

пеД'у,гави~

1)

на къмъ У.lицата съ ограда СО С }I, висока, отъ цъ.~и
ПО.l0жt>ни ва длъжъ ДЪСКИ и отгоръ дъсченъ napMCi.K-

отъ ,,3акона за ГР,адскитъ оuщини" и

Лосmа'llО6UХо;

1.

година подъ Но. 56\

загради ;шъсmаrnа с» или дворищата, \',акто rлт,два:

ние Ч.1. 64 п, ~6 отъ ,,3акnнй 3Н rpaДOl:I'IIToВ общини и
въ ДnПЪ.1ННВIIР 1111 Uрltкаяа ПО ОБЩltната пnдъ Но. 1j~6

Ст.

въ допъ.щение на прик~за ми отъ 23 Февруарий: 1898

Ст. [. Задължана1'tlЪ вt:ъКИ t::гопанинъ ина nраздnu
;юъсmа или Дворищ~, ваи ка;сно по 1 IОнии н. год. да

8.

.мартъ 18~~ година.

23

11

IlОСlJ1ШНО6UХо:

lIРИКАЗЪ

отъ

Брои

ВарвевеIШЙ ОБЩИВСRиii ВtетвИRЪ

2

]',ШДЖllКЪ,

I

едно женско

:малаче

на дв1> години, косъмъ

черъ на лъвия бутъ дамга "у •.

Въ, Арнаутлареката Община: едно малаче мжжкQ

Брой

10

Страница

Вавненекпп Общпвекп!1: Вtетнп&ъ

3

едивъ малакъ 5 ГОД., Ko~ъ черевъ, Ma.lIi:O caKap~CTЬ,
.'IЪВОтО око lIШЛКО чаli:ъресто и ОШНПli:ата IЩ КР'.Я б-Вда.

рение парафинни ГllПёТИ въ ТРЪНСЮIll Оrcржгъ, Бр-Вs
НlIшка Око.'lИЯ, м-Вжду се.1ата До.1НИ Романецъ, Ера
сова и Ярос.щвецъ, м-Встн')сть "Мемпшова !;ория.») 2) Пе

лица

.'lптелн"

2

ГОД., косъмъ черенъ. п на Iщре:\ш ИlIШ

Въ сюJlеиманлiыi:катаa

J\fa.ili:O б-В.10j

Сещ:ка 06щuна, едва

те

рИlIIетра щшавенъ отъ Нико.1а В. Руменовъ съ повво

2 ГОД., КОСЪJlrIЪ черенъ, бt.л-Вви н1;мн; еДIJНЪ ковь

отъ

3

Май

год. ва

1895

дирение ('мо..1и

въ

'Грънскrш Окржгъ, Царибродска Око.1ИЯ, въ вем.;:шщето
1:11\ С. Сiнокосъ.
С,,'llJвеНСIШ Община, въ JlI-вствостьта

15 гvд., косъмъ кулесть. на чедото чака.тъ и съ ед
вото око сл-Впъ.

"Чуки," съ центръ НI\l~ата Н:4 С-Внокоския жатедь Хр.

Ако се укажатъ стопанит-В ва горнит-В добитъцп,

Мадовъ.

да се явятъ въ горъозначенитt общини съ НУЖДНllт1I

3. Перпметра вапавенъ отъ B-h.10 А. Бi.'lЧОВЪ, съ
повво.щте.1НО N 762 отъ 29 :Май lН95 год ва дире

документи и си ги прибержтъ.

Нllе КЮI~IШИ в,у.Г.'lища въ м-Встпоститi: дъската къмъ

ОВЯВ.)IЕВИli:
Но.

JI!ОГИ.lитi И

Варненското Градско Общинско Управденве обявява
ва внаНие И пръдпаавание, че пъ градъ

Руссе се

аа

ловени ABi фалшиви ромжнс~и JIеть-франковисръбър
ни монети, отъ които едната съ дата

18~0 Г.,

а дру

гaT~ 1881 година. 2) Въ ce.'lO Еасътъ Еуюджuкъ една фалшива 5 .лева монета съ дата 1 ~85 1'. II се рав
личавн. отъ сжщпт-В по това, че ИМ;! еинкавъ
направена отъ ЦI1ПКЪ И олово, ОJ,ржжноетьта

l\Ia.'lKO

по гол-Вма,

по дебе.lа,

5ВУК:Ъ

U

цвiэтъ,
напра

тъменъ, бук.

витi както и цифритi не груби. 2) Нъ гр. НIШОllо.1Ъ
една фалшпва монета отъ 50 ст., която ('е раа.1ичава
отъ истинскитi> по това, че е по малка, по мiэгка, на

правена грубо, писмото
та

не

u тжпо

не '!етдиво икраища·

равни.

С'Ь П08водитедно [\0 7S2 отъ 1 IOHllii

I, рение I::а~lеUIШ
ница

I

Ц::\

В. РУ}lеновь,

1895 год. ва ди-

В,У,Г.lIнца въ ае.:lI.1lJщето на с. БреБАВ

Царl1брОДСIi:а Око.шя, 'Грьнскиi! ()кра,гъ.

5. П"рl1метра В;11I1.3енъ ОТЪ Ив Е. I'l:а.'lпаванопъ,

съ поаво.'IИТЬ.. IНО N \198 отъ 15 IО.1иi!: 1895 rод. аа ди
рение ка~Iенни в;r..ГДllща въ .:IliCTHOcTI,Ta " 'Г,у, пава., " съ
граници: Т,у;.папска

вода,

стената

Н:урвпна-ИОГИ.тl1 II

l\Iечн дупка, въ Ново·Иахленската Община, Габровска
О КО.'!ШI, Сенлпсвскиii О li:p,"У,гъ.
6. ПеРЮlетра папаsеuъ отъ Димuтръ Васи.1евъ,
съ поаВU.llI'гt'ЛН<I 'лj 154 ()тъ 18 Февруарuii: 1895 год.
аа ,1,IJреШlе К.-tиснни в,г.Г.1ilща въ М'!;стностьта "Устие
то па Добричката pi>Ii:a ва пъ piK1L I\lарllца," която се
намира пъ Хасков:) II Ст. Загорско Ок:р,nжпе, Хасков
ска IJ 'Г -Сеii:\JeНСli:а ОIi:ОЛIlИ въ

ае.:ll.1I1щата на оБЩIlНИ

т-В: ГО,,1iэма rОрепди:Псюt, Добрп'ша, ~аЯДЖlliiска, Хас
ковска ОКО.'lия и !еокарДЖ;ШСКfI '1'. СеНJllенска Око.лш.

О ВЯВ.ilЕНИЕ
Но.

се въ O~O.'IE!OCTJ:?Ta

OKp,r;rb.

4 LIериметра вапавенъ отъ НИКО.:Iа

Гр. Варна, 28 Мартъ 1898 година.

вена

находящи

,,'IOIi:Bf\Ta,

С'. Сотиръ СлиnееC'fШ

3669.

7. ПерИ?tlетра щшаS8UЪ отъНпко.1а '1'. Боботановъ,
съ П()3ВО.ч:ите.1НО N 1487 отъ 1 Ное.:lШрИИ: 1895 год.

3243.

Гр. Варна, 17 Ыартъ 1898 ГОAIша.
За да се раСООSЮШ,lТЪ внесенит-В отъ

ва

странство

дUfJенпе ЮIменнu

Ы,n3ЮШЪ

IJ

в,r..Г.'lища въ

sеld.-ruщата ва

се,,1ата

Станинци, съ граници на IОго-аападъ про

предмi>ти, Ii:ОИТО се облагатъ съ "октроа", Оl'Ъ погра·
ничнит-В митници, отъ подобви'.гi> т-Вмъ м-Встни пред
мъти които с.-r;що c~ об.lю'атъ съ сжщий даНIКЪ при
внасянието ИllЪ въ ОБЩИ8ИТ-В, .министеРl\ТВОТО на

бевшщ~ и Връд.10ЦП, на IОго-И~токъ ce.'IOTO Го.1ешъ
на Сiэверо Запа,1,Ъ С-Вверо·аападната граница на ы;к

Финансиитi> е нареди.;IО щото за 1l0р61lуmь да се ltзда

до нарi;чено

вшnz'О оm'О 1'dlШZnlЩUlШЬ С6uдJbmелсmва по nОUСJCвшtuе ото
mорговциm/Ь.

Това се nбявява аа sнание на всички търговцп и
др.

лица

до

КОИ'l'о

(()кржжно
отъ

се

отъ

отнася

то.

1\1lшистерството

на

Фин::tнсипт-В

2 Мартъ т. г. Но. 2~4).

в А Р НЕН С кот О ОК р'! Ж И Е
103.

Министерството па Търговията

отъ

17

и

ЗеИ.'lеД-В.1ието,

СffiЩИИ: 1\1 ЦЪ, равгдас,нВ!\

Въаъ основание
павенит-В

Ч.'I.

може да бжджтъ

ваввети

нит-В дирящи, като
съгласно

поиска.'IИ
срокъ

ва

отъ

с.'l1>дющето:
ва JIПшит-В

SaI:OHa

периметри, въ до.1UПОШlеноваНllтi>

първи даде sаНВ.lение

тiхъ,

19

чд.

концессия

БИ.'Iе

14:

отново

а<1 това,

отъ

ва

мi>стности

вс-Вкиго,

които

ващото прiВИ.'lегирова

добили

П.'Iаниското

Царпбродска

ОКО.1ИЯ,

бър

Тръв

СIi:ИЙ Окр у;.гъ.

8. Перпметра .шп~венъ отъ Паваiiотъ Е. 11 0 фасъ
съ ПОВВО.1Пте.1НО "~ 1654 отъ 1 ДекеJlШРllll 1895 год.
3:t диреНlIе JIIiэдъ (б:1Ii:hрЪ) въ MicTHOCTuT<l "Бак;,>.р",ь."
l'(lра, на хС'дяща се въ Бурга3Сli:ата О};'О.1ИЯ, Бург<tа
Сl~пii ОЕр,у.гъ нъ ()J~I)ЛПОСТЬJ.а пп гр. Ссвопо.ть.

реПflе :l1'Бдна руда

Отд. ва минит-В, съ оБЯВ.;Iение .;\i 23 отъ 15 Януа
рий т. Г., получено въ У прав.'!. JlIИ прп прi>дписание

43

"I~а.'lТlCЪ",

ДIIРСIШС же.тlнши РУ,\II въ м1;стность'еа "ВIIС()JШ бр~hгъ,"
Брi>ВlJlIшка Оr.:о.IИЯ 11 община, 'l'РЪНСJшii О"рiУ,ГЪ.
1О. Псрим:етра запааеllЪ отъ Рачо С.'If1в'hiiковъ, съ
ПОiШо.1ите.1!IО .;'R ~Ю:) оть ~4 10.1Ilii: n)!)G ''од. 3(1. ди

ПРИКАЗа

..,\i

неlll.11!ше И. на с-Вверо-истокъ

\i. ,. ,

Секретарь: П. В. llеmраи060

м

НЮШКОТО

9. Ilериме'гра Щ\Ш\iЮНЪ ОТ'!> .иваllЪ А. СИ:\IСОIlОВЪ,
съ IIОВВО.ти'ге,,1Il0
18 отъ [) ТО.тиЙ 1i3!)(j год. ва

!еlllетъ: ЛСе}(О Л{(;}(О6iJ

по

'l"ОПОШJВСI::ат. рiэка, к(,ято :\шнуна пп край С8.1ата Бре

пьрви

отъ поменжтuй

ПР3F1а

ааконъ,

надъ
не

еж

въ ПрОfl,ължение на двi-годишния

дирението.-

1) Периметра запавенъ отъ Хр. Горановъ, съ по
вво.;tително N 216 отъ 20 Фенруарий: 1~85 год. ва ди-

въ ДЙПОТIIIIската, Т~ърне.'lСli:ата 11
.мОIШIнеli:ата "бщини, Соф ОКО.1ИЯ, СОфlliiСIШ Ok:p.-у;.l'Ъ.
11. ПеРIl]lfетр~~ запааевъ отъ Ганчо Хр. ~cxaeBЪ,
съ ПО3!Ю.:ште.1НО ..'~115 -t отъ 13 СеПТ8:\шрпii 1 896 год.
ва дuрение каменни вжг.1uща въ

;,нiэстностьта на До.1

но Снря,НСК:-Iтft, БПЧЙР.lиЙската и БОЯС.1пiiската общи-.

ни,' l~аааН.'lжшка ОКО.'IШI, Ст. Загорскип Окржг'Ь, li:oaто lIIi()тность

граничи

на

вапз,дъ

съ

Вичар.1иllСlша

II&ТЬ ва Тунджа, на С1шеръ съ Додно Сарансюш о;,-.ть
аа I~::tаан.'IЖКЪ, ва истокъ съ П'i.тя З[1. Тунджа и съ
пжтя ва Лешница п на югъ съ р. Тунджаj и.
12. Запавения отъ Държавата пеРИJIlетръ аа въг
.'Iища въ Своге, Искрец. ОIi:О.1ИЯ, Софиiiскиi!: Оli:рiБГЪ)
пр-Вдъ видъ ва това, че до сегаШIIПТ-В llоучвания
покава.'IИ, че това ьг.lюторождевие е б-hдно.

Гр. Варна,

16

Марто 1898 годо

Барн. Окр. У правuте.'IЬ: В. Поповъ.

еж
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МIШIICТЕРСТВО НА ТЪРГОВIIЯТА I1 3ЕМЛ~ДЪЛИЕrо

МИНИСТЕРСТВО НА ВЖТРЪШНПТЪ РАБОТII

ОтдtJlение за горитt

ОтдtJlение за изборнитt учрtЖАения.
Но.

Uофия)

7

Но.

Гр. София,

1005.

И"ртъ

ДО Р. Р. 01:РJf\.Ж1-tll1JllЬ

ДО Р. Г.

година.

1898

J'ttpaBUmMll

Въ чл.

и Софийското

ГрадС1(О 06щtl1-lСКО УtlраВЛе1ще.
Съгласно правилника за занаятчиiiскитt и земле·
д-Вдчески

училища,

10

5

960.

Мартъ

г"ди!щ,

1898

Уnравитми.

Oup.m.JlCtlume

18 отъ закона за ЛОВ'hтъ р пр'hдвидено,

щото на оногова. който открие или по какъвто И Аа е

начинъ спомогне да се открие н-Вкое нарушение на каанний законъ, да се
глобата,

на

която

Аава 31\

награда по.'ювината отъ

подлежи нарушите.А-Я'ГЪ, нъ

само

държавнит1> СТilпендияти при

с.;r-Вдъ като тя се събере и ако ОТКрИВ1!теля пожелае.

т-Вхъ се заДЪ.lжаватъ да даватъ писменни поржчител

До сега обаЧiJ не бъ УСТ!tНощ'НЪ ррдътъ, ПО който ще

ства, подписани отъ двt .'шца,

че ще повърнатъ на

:хазната израсходваната отъ т-Вхъ СУММIt въ р:нш-Връ Ю\
дадената стипендия, въ С.'IУ'ШЙ' че бt'6.А'ЬТЪ ИСК.1_ючен11 ,
П.'IИ пъ&ъ прt.ждевр-ВмеНIiО

330

УЛ~СНЬНllе

напустнжт

на С;1J\ШТ'!; ученици

h

училището.

и на 1l0ржчите

.-шт-В имъ, l\Iинистерството на Търговията и 3еИJlед-В
лието, въ изрпботения

обранецъ ва такива поржчите.'I

ства, пр-Вдnид-Вло, щото ПОДШlCtIТ-В на

поржчителит-В

Аа се вав-Вряватъ въ Общин. Управдения,
иди мировит-R СЖДИЛIlща.

ВМ-ВС10 при

нотариусит'l;

По вечето Общин.

стппевдиятит-В
могжтъ

и

УпраП.1ения,

пр-Вдъ вид'!;,

че

ученици еж б-Вдви, защото инъ& ь

Аа

БЖДffiТЪ

държ:шнн

стипендияти,

не·
при

sавtряванието на такива порх,чителства,

освобожда

казвали да ваправятъ

не се внесе

вали учеБИЦИТ \; отъ вс-В&акви такси; н-В&ои обаче от

C.'ItAyeM3Ta Tal,ca.

s<ш-Врв:ата,

Пр-Вдъ

до като

видъ на това и

съгласно

отношението на Р. )!ИlJистра на Търговията и 3eM.'Ieд1>лието отъ 27 Февруариii т. г, под h Но. 673, прt.д
лагамъ на г. г. ОЕ<:рХ.ж ~T прапите.,1II да поканятъ Общ,
Управления въ

пов1>рРншt'та

имъ

ОКР;ъЖIIЯ, да ОСВ"

бождаватъ отъ такси подобни Кfшжа, ЮIКТО
вобождаватъ

24,

П.

10

II

'1'1> се ос
'1.1.

отъ гербони марки, по СМПСЪ.1а на

отъ 3Ю,ОПа. ва герБОВIIЙ сборъ.

вите.'IИ СК, се отнесли съ
вото

за

да

им:ъ

се

яви,

__ .

L-'\Л-~?~~~~

г. 01Ср. Упра

В:1питвания до Министерст

какъ

да

IlОСТtYiПЬYiТЪ

въ

слу

чаит1>, когато н'hкой бй ва.яВИ"lЪ да му се плати c.;Thлуемото възнаграждение ва открити нарушения. СД11ДЪ

взаимно споравумение съ

Финансово'l'О

УСТ1iНОВИ

ррдъ, по който ще

се

отпущаниетv

СЛ11ДУЮЩИЯ

на въпроснит-В

Министерство

възнаграждения

се иска
и който

съ настоящето съобщаВ::IМЪ на Г. г. Управителит-В, ва
да го иматъ

ва св1>дение

и р;ъ&оводство

Понеже н1>ма въ бюджета особенъ креДIIТЪ ва от
пущание

на

истеГol'Iюватъ

подобни
и

въsнаграЖАения,

п"връщатъ,

като

то

ще се

'1'11

неправи.7IНО

ПОСТffiПИ

ли сушш отъ наДЛ1>?!:НИЯ параrр:-lФЪ п() бюджета на
Фпнанеовот() МИНIIстер"тво Пр1>дварително обаЧt' ка&
',() 11' въ закона е кани но. тръбва Аа бmде събрана rJIOб;J'Га ()тъ юtрушите.тш и ц1>ла да се внесе на при .. одъ

нъ държавн()то съкровище.
Тl'.tЯ

С.11>дъ това

II()иска ВЪRН!lгражденпето.

да не

ако открива

прави ходатай

ство. з" да б,у.де '1'" отпущано съ Пol'Iатежна запов-Вдъ.
ИСI,а,.llлта тръбва да G&ДffiТЪ ПРllдружавани отъ ори
ГlJН!I,;lНИТt. квитанции

ср-Вщу

тт.

на ИЗЛИШНll

и ,;а

liвб-Вгваlше

lСОllТ()

(',у; пнесенп

KOf>TO

щеи

да иадана

платеЖНl1т1>

Подписа.-l И , МПIJПСТРЪ:

глоби

прt.uиски. да се

ресиратъ направо до Иинпстерството

(Поди.) Минпстръ: Н. Бе1lе(JD, .Г.лавенъ Сев:ретарь:
Т. ВаСllЛЬО6u п И,ннкъ на 01'дiыението: Гетово.
c~r~,

да CT!:tBa ИСПЛRЩ~lНието и нъв:ой отъ г

ад

на Фпнансиитt,

RаповЪди.

.к. ВеЛllЧJiОВD,

Глав.

Сек

ретарь: Хр. Ат. Фе11lвадJICllево и НаЧЯ.1ШШЪ на Отд-Влен lJ е'го: Бр!:.u,_че_В_о_.,.-.
_

ЗДМьНьТЕ ДОЛНИТь СИ АРьХИ:
ФА В=ЕJIИ=

IIA~T AJIO::E:::[]Z[

СЪ Ф РАН Ц У ЗИ И Н Х И Г и Е Н И ЧЕН Ъ П Jl А Т Ъ
ОТЪ АОКТОРА
ТЖICАНИ

Едничко
вастивавие,

РАЗЮlВЕР-Ь

съ ТУРФНА ВАТА

срrbдс,тво

IIрОТИВЪ реВJнаТИ3l'IЪ

антисептически

ЕдинсrrВЕНЪ

и

и поглъщателни.

ДЕпозитъ Brb ВАРНА

въ МАНИФАЕТУРНИВ: МАГА3ИНЪ

ХАЦЖИПЕТРО ХРИСТОД1ЛОВЪ C~
БИВША ЕЖЩА ПАРУWЪ ГЕDРГИЕВЪ

~т,;:;;;==-;;;;;~'V:"--u-r;:,~~

nе1Ш11l1lIща иа Хр

ВtЙЩU1(ОВО.

.

&

C.ie

О_с_Н_ОВАНА НА 1838 ГОД.
l1.здава Вариеи. 1 'раdско-U6щ.

Управление

