Вария, ВТОРНИl~Ъ

Годнна ХIП.

31

()КТ():\I[~рпr[

1ПОО

l'

aыs

ВАРНЕнакий DЕщинекий Вtсrникъ
113Лll3А ТРII IIЖТИ ВЪ М11С1ЩА,
Обшш:>Венно на

10, 20 II 30

Ц'l;на на вtСТНИИ.l

4

Пuс~ш, статни н:ч щ 11 BCII'II:O що е за
в'hСТИlJка се праща до Гр:цско-О6ЩlJнrКОfО
.,}'lJраН.:IеИIJО 31. 13:1.рll:1.

ЧIIСЛ:1..

за ГОДИН:>

За оБЯВllенип со П" :lща зз ду.." 1 :

е

На lJърна страIlШ~;\

лева.

Отдtленъ брой

10

"
"

CI.

ИЗВDАЪ ОТЪ рtшенията на Варненский

_
~)08.

-

II p"UHJHIIPTO

ua

едно

JJегко

<:ГРНДI1, I~OIlTO

1УОО гои.

ствеНI:JОСТЬ

"Т .1101 -'Х 1)11(:7 OH'I,

у

тръ()н!!1'ф. на
3

шаНТЧИII

ВЪRнигрнждеНIlt'

uеЧt'!НIОТ()

U"!>

првдполага да откри!';, да се оеТ:lIm

Uf'3 ь

l1:\IЪ JIIЪСТО 11

l~al~.I(JT/I

ПОС.1'j;ДUТ/li/~.

сандръ

на общuн'tта

3 t lJpaBOHell o -

10

ПРОШlJпието

Ш\ Иu.

И<'ОО"I1""

на Лn му

ГОДIJШIJНЪ (~IЮfh> да 1I('[J.1I1ТП cToiiaoCTi1. на

КУЩ-IIОТО МУ отъ общината
ом

7 на сушra, 607

.}I. 11

1I11;с'l'0 пъ IV yq IШ. 36
52 етот., да се остаЮI без ь

П'IСТ!)ОЯ1''Ь lIIkl-:ДУ

212. - Прошението на IlИКО.1аii I\'ИРIlЛОВЪ, 3'1
да му се повърне внесената му, С}J-ЬЩУ cT()ilIlneTi. Щ\
RупеllО'ГО му отъ оБЩlluатя. прt,з ь 18!.J7 год lIIt,t;TtJ пъ
подъ

.м iH;,

('У'IМ:-I 681)

.'1.

да сс

остави без ь посл+дuтвие. Да сн 1100,а на :тояте.1UО отъ

Н~ИРlfлова да внеСе и OCTaT'Ь[~[\ отъ стоивоста

на ('.У,"

щето lII1:;сто 24БО дева, [ШО не ПСН'а да се с'Ьбl~ре отъ

1'·

съотнt'Гuтвующ/~'Г"
за

paULIoptAII

при

Банката

l'О.lОВIlВЪ

3

1

IIOСТ[lШlllllето

CBoel.!p'IBIt~HHOTO

101'1.

по

на ОЦ·!НIIIТС.1I1НТН

KrJ-

ВарненсюlТ'В ЖI1'I'~.111

Мурпдъ

С"РIШНШIUЪ,

J'.

Г. А.1СК

11

Д:J:\IЯНЪ

217. - Иабllра ва оцЪНlIте.lна I~О'IССIIЯ при 3l';И.l.
!Сасеа Г. г. <ыеновет-В отъ ОБЩIIН. ~ъui>тъ Гр. П!оТ
роВЪ, ДШIIlТРЪ Хивджпевъ и

I
IJ

OC:ll.

27 {enme,llapuit 1900

Еф. ,Демир.J.ЖИ.

гои.

11... ".<["",,,
•. 11:1 18 И
ПI'{)ыqа't1.1f>Н flIIH
19 СспН. Г търгъ аа отдиuаНllето на пр1;~'упупаqъ

I:!'- g
"

'.T't-'l\ШРIIII

сбuра 01'Ъ град. право. таке 1 ан !'l\IЪТЪ (отъ вагонит-В)
11

отъ мврвllието

храни

ви

IJ

НЪ3.1:Jга това пръдприятие,

213. Да се ОТСТN,ПИ Ш:t Смар:tида Тодорова взюltJllа

на отчуздевото u МЪсТО 31. ранширеНIJС У,Д. ~С.1IJ11Нi·ща",
потрЪбнг.lТО 3 t една к:н,ща ПlJостраНСТIIО (отъ 25) I~II.

lIHTlJa) о'гъ мъстата KЪ~IЪ нонага БОдВllца, отрuдени 3"
тая ЦЪJJЬ, сл-Вдъ като се свеме плава на тия м1;С Т fI,
удобри отъ съв-Вта и утвърди отъ над.'1Ъжната влпсть.

214. -- Да се отст,у,nи ва Катодическ:ата въ Грfl.
да миссия за построявавие УЧИ~'1.ищ(\ иди

друго

добво бдаготворително sав-Вдение (въ не и

по

църкви)

ПО.l0ВИНflта отъ квартада пр-Вдъ народнит-В училища

"Св. Савва" и "Св. Авгелирий" въ У. уч.

(гранича

щата ~ъ удицитъ "РаКОВСК:!1", "Ба.шанска" п ":Ми.
лаДИНОВСR'а") състояще отъ 2585 кв. :метра простран

ство подъ усдовия, които да се впишятъ въ съотвът

Анко

RiI. прi;--:'.10жеНf1.та отъ ТВХЪ нни ВlI~ОЮI. цъна 2 !4,ООО

(на трит1; годин!!)
ДОВИЧЪ,

гъ /ието

IIr'hA 10жеllllето
Шlдд·tва,

е.'1.ЪДЪ

HfI.

Хр. Ив. l'fШ

t;ВЪРlпнависто

на

търга, ,rJ / O отъ 'гая СУМ!\lа, да се петани иеаъ по('.1tд
O

ст ВИ,!.

21~. у добрина

ПРОl1з в '1;,1,еllilllii

на 20

11

22 СI!П

Te~llIl)llit Н. Г. 'гъргь, ,'а ОТДalll1ШIРТО на ПР-ЬДПj>III'ма'IЪ

1',13 1\10'1'0 0(~в'l',Т.1Щlllf!

него по сжде6евъ ре\ъ,

с:,И

11 У У-ЦВ O1I.J,H
Натоннрва ПО{'1'ЩJНIIО'l'О ПрИI';'i.т

ДЮ~ЯВ(1.

с f.Г.lйенО ПОt'~181'Т'h У(·.10IШЯ, върху БраТIIН Ы.

ПОСJJъдствие,

м. "Кflдиръ·Uаба"

остават'!>

Llере.lIIНГОВЪ.

J11O-

55 JJeBa.

211. се Д:tде

u

право t',Y,I1\:IT:l l\IlI-

(иi;(~тото)

216. -' Избира 3,t 'ыеноне
миссия,

по чийто pacllo-

Д~ се О:IIЮСТЯТЪ НИ ПРОС1'lIТУТЮIта
Д';IЪЖIIМIIТЪ

"
"

строявюше.

ръждиние е биль убитъ.

тр-Вбство

СТ!,;\ШЩIJ

()еэъ да 'НС'

съ IН'Гo

3·leAH()

t;Тlше да I1зuере

[1/1-

l\1.1:tА'·Жilт·j;

У'III.1I1и\,',

не ~ЪMЪ г. Ок:р. 13етеривареfiЪ .1'hюtръ,

ба Генопа

чстnьрта

па (БЩllпата.

диа К.lсаПUКII

209. - Д~ се съобщи ХЮf'tеIlНУ Х. H6plJ:L\IOHY.
че 31. д~ МУ fЧ\ плаги по ВI1(~о"а I~ohlla 3:1. y6: 11 'lIii ~IY
ковь 3 IР~Нj~НЪ ОТЪ "Jl'tнг.lф:\" Toil 'rpt,()Ka да I'IJ (,б 1,1'-

210. -

на,:адъ

21f>. Да се

1I1',tЖrl-

прыllдан:tllliеe

3I

въ ПрИК1'!!'lе"К:I1}/ ЖНВ{IТЪ~ на

llt·зuаШI}1

II

Сl1Я вя. H-ВКilIШО оuеilщртеlШt' 3'\ II"С'ТР'\РНIIТ'!; върху :\IY

нРръ-:иехаНIIКЪ.д}\ м У e~ отв Уt'юt M'h'.'il Ч АО ОТЪ{'UЩII''''I;';lТ:I
киееа

трета

СТОТ

2
1

ДРУГО богоугодно наВЪД(НJo'е. о(iЩIIII:lта да IIШI I11'a1lo
д:-l. (:11 ГО Вilellle

Общин. Съвtтъ.

25 Cenme.1l6JJ1l1l

3

.

втора СТР:ШI/ца

11/\

града 3' дll'h ГОДIIIIII (от'!> 1 ii

Яllуариii 1!)()1 до :11 Дt'I~СМВ!,lIii I !.J02 род) 11 ВЪВ.lнга
топа пр1;ДПрIlЯТIIIJ, сЪГ.lltСIIО 110C.\II1II'1'1; YC.1UIIII:I, вr,pxY

В:lрНОIlСКИТ-n 'ГЪРГОIЩII
.10жеНf1.та ОТ'Ь Т1;ХЪ

ы''гшI l\l

АПКОНII, 91. lJp'hA2!) .'1.. !.JU t'T, ва

hajJ-llИ31Ш ч'вна,

па.lеВШ:JТО ГОДИШНО Hf1. еДI1НЪ фенеръ.

220 удобрявя. ПРОllзв-ВдеН8пii па 2;) СептеМВрИ!1
. н. год. търгъ в:\ поставянието стыслатаa (д~ка~Iовет'Ь)
пя. ЧВ-ВТОЧВlJця.та при общинск:ата

приморсю1. градина,

и нъз.'1.ага тая работа върху 'Годоръ ДИllIИТрОВЪ за
прЪд.10жевитЪ отъ вего наii-ВII3~И ц1>ви: 1 О ст. за
постаВЯВl1ето на едипъ ветхъ джамъ II .80 СТОТ. ва
еДИElЪ новъ съ lIIаНДЖУ.1аJ.н~ваБl:lето и боядисваВlIОТО
три Па,ТИ

СЪ )lаiЗва

боя

дървената

КОНСТРУКЦИЯ

ва

сжщата цв-Вточвица.

стнующата графа ва ~ръпостнии актъ, конто ще u
221. Прошението ва .'1аборанта ДЮIIIТРЪ Геор
се издаде, че саlllО за училище или друга ПС1дnбна гиевъ, да lIIУ се уве.'1.IIЧИ 3f1П.lататя. да се има ПР'i;дъ
бдаготворите.'Ша цъль може да се употр-Вби (не и за видъ при r.щсуванпето бюджета ва оБЩlIната за 1901 г.
църква) II че въ СЛУЧlЙ JI111ССIlята, въпр-Вк:и това yc.'IOвие, си

позволи

да съгради

върху му

църква llдl.l

222. Да се П.'1.аТll вя. фотографа Е.

I\Сf\ВТОПОД за

Стр.

фотографираното :му въ по шесть

части

(на

театръ

брой

.'1.,

120

текущиii:

екз~мп.1яр!t

Юl шщна ва

10)

която

сум:иа Дl1

б ьдк..ЩRИ:

се взе!tfе отъ

на

§ II

бюджетъ.

ществt'наитi и

ват'Ь часъ

Вl1.'IЧШСЪt' една прnстроiiка 33. I~УХНЯ, да се ПРО118uеде
едиl'lЪ

П;iiТЪ

Задъ.1жението на г. Ат. Rара~аIПевъ изъ
Ссфая за стопаоста на пр-Вкупа Hfl град. берии ОК
троа, бачъ в др" внесено въ ОК.1:1дната книга па об
ЩIIВ:lта за до 31 Дев:е1rВРUЙ 1901 (сп"р-Вдъ fCОИТР~ЩТfl),
да се направи аа до

20

вадъ.'I~К" парТИДRта

стот, п 3fl ] !ilOO г. съ

50

Януарllii

190,) год., '>:ато te
IS!)9 год. съ 173,823 .1. и
11)1)88 .1. и 20 сто'1'.

му З'l

225. Ы'ьстата, С.'I-Вдуеми да се ОТЧУВДЯТЪ спор-Вдъ
приетата съ р-Вшспие ом 178 отъ н. Г .•1:ИIШЯ за урну'
лnравле огр:\дпта на ;Iшшта на

се продадътъ: 1) Съетаll.:1яющитi>
п непъ.1ПОlll-ВРВtIТ-В ПО 5 СТОТIIНЮ1

и

отъ грнда Д:\

celltpb

Н('ПР;\Rи.1на фt)р~tа
I~В:tдратния 1\Iетръ

2) оuразующит'в Пр:ШН.Juа фГ)р~ra и п Ь.1:НН ра насаж

дапие

участъци

т,ша 11 на

съ 'гърг ь.

ДРУГИТ'.h

Ст()йн()ста I:а!по на едшtт1>

стот. II

55

Приема

233. --

таблицата зft

фугиранпе'го

геЦСIЮТО

дере

мъни

горията

по

та частъ

11

и

частъ

C\i. 1)

И

върху

еК.JЮ'Jагъ съ

ак,)

НJ,е:НИl'1>

CTflTll

П;\ задаlНlята,

'ГБХЪ над.J-ВЖК1Iтi>

се

1:1\1'0

контракт!!, но ca~fO

обевпечзтъ споевр-ВМ'евното IIспдащаflИС, па ТИ!I

нае:uи съ

по

ДВЮIa раиожви пор.'hчите.JИ.

отъ нсг,)

съ

ний ма.1:0ш\дд,авачь
Станкова)

ц-Вна,

iI

""
~1')ulJ ..J lJpa

\.:(~

.
ваС'I',ЩТf'.J'iнта

С'] а1l

23Б.

2,; 1. ~~Дf'UI'ЯRа I1~,еМШIТ-В Уl'.10ВШJ ва Н:lПIЩв:,\та на

ul'д'ЫЦ11/I

ГIНlДС~1I 'I'eaTI)'b' '1'
I! я У\,.10'НI Я
11 ИИ'j шt
•
• '
>
тона
Нд" /1 пе
да ('('
)'твърждеuие съг.1НСUо iЩI~')lНL 3'\ б.Jа~

заеДII() СЪ удоuрi;нниii:
пр.

3 Онm ).Jl(Зрllll l~)OO год.
:!32.
Г

ТЪрl"

~/ДООРЯlJа
""

1II)()Iti!b-Вдевпнu

на

2

ако въ

24

часа

на

up-Вдпuс.J-ВД

IIра~lатаровъ 3:1

нег,ува (на

-

Удобрява търга, нроlJ<lие.l,ен ь на

н.

г. ва

попр,н!!~а

IЩ

град,

3)

Сеи

Ка.1ДЛiI'Ж~1U

и

:гзо.

-

Удобрпва

Ilроюm'llденний на

uрий т. Г. търгъ на ПР-В~I1;еТЮlЗанието

27 Ct'IITe.\1CTapflTa orpaArt.

на при:норскатаградина OTTaTbI~ ь дерето, Ilаходя ще се шt

Нiшадния

п ВЪН IЮ',t

11

1:lщii:

11

тая

за н:шр IШ\ нова

работа върху

3:\ прtдложt'ната отъ неги

В:Ъ.\1Ъ

Георгя

странн.

д. ЕнстаТllевъ

Hall lIИНIЩ цtва: 60 ст. на

стар!1та ограда ('Ъ

стъ.'I6uве

тан

съ 1l,)IШ

11

8 Ш-ВIlЯ ваuи~то

СЪ . U,>ЯДl1сна'll1ето

u

11

237. Удобрява да се н 3i{:!ЧИ единъ арХlIтеl~'ГЪ съ

:!50 .10la м-Всечна Н:1п.л;иа I~ЩIТО да сс исплнща ва
If.

Г, отъ ПР-ВДВТllI,енаТ!tВЪ бlOJ.Ж~'1 а эа Т,IЯ

('УМЩI, а за идущата ГОДIJП:l ()тъ
н \ .Uюджетъ HIl сн.щн'Гй. годинн.

Д.'Iъжность

11 1:()HO:l111И'Гl\ по § 1

ВАРНЕН, I'PAltCI~() ОВЩIIНС!\О ~ТПРАВJIЕНИЕ

на

2:Ю. С\'шщта
9033 лева и 10 ст, I'Ж ~IJВСIlЗ на
.;
III)'h:IЪ ~IIJlJa 1[\1'"
, ,
,
"
'"
.. I \lДIJIЦ въ НОвата '~I!l'alfск,) l'tI,IX,I.1R У'IIl.11IЩ\~ да ('С tH'1I1'ITJ1
ПI)1;'
Н
Г. CT:lllt;:OB\' ОТ'Ь l\:реДII'Г'\ 11() §" 1('
,J,прnе'I~'1~ .
.;
I
I
Hft Т('К)'Щ'lll uЮ т,
ЖIТI"
'"

IJ

ст,

-П...J-;:.,..!Т.......р...·1-+"''''''~1J]ы~аП.''Uu''''"г-1б&'~u7Гl

построенотu

IJ('ПР[lТ~:Ъ ва
rOYCTPOIICT80 ГО

30

ВЪ3.lat'а това прi>дприятие върху п )С.J-ВДНИЙ мадонад

ouЩИВСI.ОТО .УП]Jш.1tl/llf'. IIoTp'!,uIIJJТOI.; 3 L TlljJ I~".JI> !Iltбе ..1И, ва /;:011'['.» р:lН() l:>IIla ! I Д;! 1'\; расходвнтъ 2:)00 ,1\)1 а
Ha~OBapBa г I~~I~']a да Д'I\':'lа'llI Но lIаЧlllfЪ IщI:ыIоo
тои ннмира IЩ в,.й ДiJ6ръ 1I в l, IIIJТ('IH" а lIа ОVЩIIIJата
Исп.лаЩ[1~llето СТОЙ/iо\.:та I1l'tIЪ да l:Talf<J 01"1, (~'hOI lIi;'['
ствующии § ва б'?джста З'I II tУЩ'I'I';t Г')д.

нданнето 3,L

по

.'Iеш'\ кубич. метръ

4 .1:tJШ\ па ДI1Н\:'СНЪ I\HJ·
ТЪ1)Ъ 8f\ ноната orpaJ,a съ бnЛ~Нllна!!.щнч) I:t трп ПЪ'ГU

22». -- lJ,И"Jlа IIр"хода ра<:ХОДНl1ii бюджетъ Шl
оБЩlIната 13 НЮ! Г')д. (;1. IIPIIX')A'!> DJ5 984 .1. 11 67
стотuшщ и Р Н'ХО ,Ъ 9 i б" 984'1) j' .1(~UП.
,...0,'1

а И~lецно

4

да се НЪВJIОЖII

Яuи

по два П,IiТИ съ маз,ш боя)

отхраПП:1ЮЩf>ТО се въ 06щ ('I1IJOlI1lта.11IЩt-J д1пе СмараПда. JТпъ.Jно.кощава г. lC"eTa да IIЗВЪрПIll UClltll~)
ШНIСfCуе;\1O ее отъ О()Щllllата СlInР'ВДЪ 3t1~()lIa на V('IIновяваВIIСТО 11 прi>д.\ва шето IIш:а al1llTi> .JИI,.\ тава' д~hго.

2~9

1:(\-

ред ь

ш!мръзча

C;\liTKa

.1ll11еенъ метръ 3 t

- .....н;-;I.,.,lе''"'Т''''6~20J7т=·=ъ_r!JТ4fЧ::IК;Е:!l.<1!lRц~hL-Н~7.:.:I.;:J):2.J(l.!~~!JJ~~.r!L.еа.п---lQ:l:t."~ъg:~.с~Д.;.u,~,,,,~l.;;;'-'.~Ц''''''·"-~I-у-::5~·'''',Д''":J

единъ

услоuие обаче, че

татя, ПР-ВДПРИЯТ1Iето

И3ГilИ.'IПТ-В

СеllmеJ((зрuii lУОО год.

28

зидъ на ФрfШ

с.а-Вдъ 1:1'1.1'0 му се съБЩl1 това р-Вшение непочне ра60

IЩ оБЩИIIСКIIТ-В

Анастас()въ (М 3),

Оl~томur"й н.

2

се равва.1:И

ю~адр, метръ за фугиранието п по

дпвачь НИI~('Л~ Г, Сташ;;овъ.

въ 111 )"1. ПО .м м 1 11 :1 ()тъ по
Ве.JИIШ\Х ь върху Абсе.1:ЯМЪ О~Мl\НОВЪ

1901

ВЪS.1ага тая работа ВЪрХУ Н. Г. Станков'Ь

3н. ПР-ВД.10жената

ванпст()

2·~G. Да се прехнър.JЬn'ТЪ

пр1Jз ь

ОТНОIЮ

к'\то

берни,
г

rpaACK1ITi

регу.1<t'IНИИ:

LI<iCТJ,UЯШlетu

му

ЮI.1:0·

ст.

80

Удобрява произв-Вденний: Шl,

234.

да се eoьuepe пр-Вдп.щтно, за пър

ТЪрГОВР.

по

наловии такси, KOIITO ще се събираl'Ъ

Г. търгъ ва

всiкой

3а чаСТНllТ-В абонати и

часъ

Тt':UUрИИ:

И~IЪ

вдания ва

3)

l!ИТ-В e.'I'llA" утвърждението на тона р1;шеНlJе. а з \
другит'}; е ..1-ВДЪ удо6ревието ПIJOI13'I-ВДf'НIIТ'll за IIIюда

касаLlСЮI AIOI~HHII
fCOUllliii Дже.1и.J'Ь

Н

държавнит-В

по

вдания за всiшой ки,ловатъ

търгъ.

224.

29.

нит-В УС.'10ВИЯ, върху Руссенский жите.'1Ь Божанъ д.
Стояновъ по сл-Вдующит-В Ц-ВНII; 1) 3а оС)вiП.'1ение у.ш
цитi>, ШIOщnдитi, граДIJНИТ-В 11 общинС1ШТ-В вцаuия, 33
всiкоп КlJловатъ час'Ь по 48 ст., 2) 3~~ осв-Вт.ление об·

всички

градски

223. За напраВ1tта I~ЪМЪ пуб"шчниIi ДОl\fЪ "X')Te.'I"
още

Брой

Варненски ОБЩИНСlшii В-Встникъ

2.

O/.-'l'(Щ

"

• . ВрИII
.:
ь ва ОТД;lва 111('TiJ IIОДЪ I>:ОНЦРсня ('.1\:'I~Tl)JJ.
чтсr.. ото осв1;т.1еппе Н;l I'IJН;Щ <~a РДIIВ'Ь ('J)( К 1 ОТЪ 40
ОJД!IНИ n ПЪВ.Jага това [I!)-ВД11IJII'II'ие
С'I ,г •1а''~HO 1I,~e'l.

в А ПО
ом
гр

l3арна,

I3

'в Д ь

1~7

31 Оj~ТОМВРIlИ 1900 год

11('ДIIII('аllllii I\,\;CT'!> на

гр.

IЗарна 11:1

()CIIOUHlllle.

J)'I;IfI~ниет() Ita ОUЩI11J1~hIIЙ С, 1I'{;Т1\ О'ГЪ Дllесъ IIОДЪ
N2 21:~ 11 'I.J (14 ОТ'!> зш:она : а I'рад. ()UЩIНlII:
ВАIЮВ'ilДl3АJIЪ:

Ст. У. Отъ yorpi; 1 Но 'мнрий, до RTOpO рrн'п()r+ ж 
ПРИГОТОВ.'IяванuИ 3t продаlJачие въ града хлi>бъ
(е 1 3 ;В'жда 11 11, '''Да 8<1. И() c.1i'AY IOщит-В чi>на \1 '1'еГ.10.
1 1:[1"e 'тва И'Б,lЪ X.J,!,6 Ь 10( О граюra 20 ст.

даШ1е,

да

20 ст.
IIf
"
"
"
11ОО
20 СТ.
Ст. Н. IlеИСПЪJtIIите.1IП'h тан ъш 3IПОВ-nДЬ ще се
ШIЮ1RIН\ТЪ \.:ъ l'.'loUa до 50 дсва, It.НI данатъ п()дъ СifiДЪ
(чл 7'~ от'}. m\l~()IIi\ за 1'1" \lбlцItВI!).
11 Ст 1 1, И~llъ.11Н~lНlето lIа тин Шl 3IШ'В-ВДЬ ВЪ3
11

11

"

,.

;050

,.
"

.1:11':1."" на f,БЩIIUl'ЮIТ-В call1lTaplIII ПрlIстаВII 11 н .ДJiж
HIIT1> 1I 0 .1IfI\"!It'ЮI ЧrlНОfJС.

БрuИ.

В~рвеп('rщrJ Общивский 1Н;ствикъ

29

ВАРНЕНШ~О ГРАДСТ{:О опщ. УПРАR.7If~НИFj

r

IШ!О:lIIJЯ:lIЪ I]A Г.

11

l~ А

М

Отъ

тадия то правото на концесия ва тия b-ВщеСТВf\

иад.lеЖI1 па
в-Вк:оюсо

Ъ

видове

ДИРЯЩI1

б:IТ'Ь

17 Октомврий 1888 година.
дъженъ

Р~1збljра

лпщс,

а когато

като

нс

СЮIО

Ст.

11.

нас~raтсля

щс

сс

счпта

отговоренъ

Всtиий

е

Дllъженъ

да

ДЪрЖИ

нарочно

за случаи на пожаръ въ ижщата, T,J,tTO ЖllВЪС, а ежщо
ВЪ магазията или дюгеня си готови л:енонощно, Hafi-

)ш:шо ABt газени те!lеиии ИМ, Оi<ОЛО 30 ОКИ
ТО

на

като

)11>CTO
на

ПЛ]

тъii,

неlш1>ЮЩllтt

за водата,

сс

щото

да

ср1';дства

не
,18,

ВОАа, и

зюrръзва

сп I~УПЯТЪ

ШI1>нява въ обязаlIllОСТЬ

да

Ст. IlI. 3n, чпстеШIС I~о)rпНIIТf,
упр:шпте.1Я на по
жарната :кошtН)Д съ НОiкарШЩIIТ-Е е на раСПО,!ОIli:СI!IIС
шt ПСIIЧIШ ЖIlТСЛII, 01'Ъ :които СС п.lаща за очистваиие

коrnинъ на еАноеташно здаНI1Э сд:tНЪ лввъ,

таншо Ава лева п т.
187!) ГО;JJI на).

11.

се

Г"lеДii,

к()ет()

на двуе

(Р'1шrеПIJС на Съпt.Т[t ';'9 11-

ц~iiСlшii агентъ наруш~нието на тоя ПРllказъ, ППНОВНIIТ1';,
нрптсжатсль п Н[tСШlТс:rь, за НСЧПСТСНJlС КО~ШШI со:ш;rар

НО, а аа IIСАЪрilШlIIlС

130,l,n'

flСIIЧlштi живущи ПЪi"НОВРЪ

СТНИ jIШТС:Ш въ з,щнпсто, С;i;'ЩО солидарно, ще бжджтъ

Прtписъ

НА

Оmдfbление

а/\Й

Минно

ОНр1iiжнumгь уuравumе.лu

18674

ПО~~lт.lI!f>i)

OTh .1ИЦ1.Тf\, I~()IПО П').

дагат ь 3 \'! В.1о;' 11 I1Я

3 I rJеJИНIIе 11(\3\11).111 re~IIl,1 ['а ДIlреllll Р
MallHI1 нъ !НlII"3 нъ ~1t'pJBli>TPЬ, не ее ОГр'lннчаm,тh съ,'
П()СО'l1J НIIН! t'1a uдН()
JI,II~(\I1,il'''n
пеll\~етн()
1:'" Т' IЧ~
б,ьде прhД~'lнъ ,Щ ДI1р~НIIU 11 I·ЗУ·I1<а ИIl С. а IIRi'JpI .явагъ
цl>.ll, рi,д '. BI'Il\,>el' 11:\ Jlftll!, (~Ъ C;~H!) ваЯН.lеfllЮ еС Iн;к:а
mшаЗIl ь llL'РИ 111 стр h на Д 1Р(JIше П.l<LТIIII ('lyh6 np"II,
оло'вни, Ч Ш К:"8 I И Л.р РУЛ.П, IЩТО пр"G \НЯТЪ, че 'ГIIЯ
pyAn БИ,1II въ си:tш !t!.ие ПрI!Чlн'аГI1. но к )ято диря

щит-В приб-Вгватъ до Зlш\вваuие на T<lK~lI3a ('M-ВШt)RIIЯ

е въ 110вечеТ'о
Нi!ЮII-.:НО lIJHBO

случаll

НЛ'I

I!

hPXY

съ

h-Вщееl'ВIJГО,

CI10~1'IHIaTO нъ

ст}'ахъ 06.\ 'Ю (J с I.J!(:i>~I ь В 'О't:нов:\те.1СIfЪ, тъп к:ата на
Еоиа 3 \ ЫИIIИТ-В 1IIИОГО .Я~НО оЩ)('Д'В.1Я, че КОШ\Р-СIIO!lf'()f1
на едно вi>щество има ПР-ВДПСЧТlfте;шоТО прltIЮ да П()"lУ
чи Iщвце"IИlта и Н;\ ДРУ!"! B-ВIЦf'СТШ\, 1,OIIТO се Ю\:\!И'
ратъ съ вего въ 'I ак:ова Cl\ItiIlH'UlH', IЦI)ТО
.1.

10
1

М()!' 'Ьтъ

.

,

пр" ДlfpCНlHYГO ва еДI1НЪ IРДЪ J!СI~IJпае\ll) в I,ЩI'СТВО, се
укаж\тъ (''io Вt:Jго В Ь емвш Щ!iе " A;)YPII lI'hщ ~,~Tua, EOII-

то

на

това

иск:опае}IО

пъ II()C.1-ВДШlЯ

перuметръ

напр,

II(3HO.'lI1Te.1U() 3"

о Г'Ь

С.1учпii дпрпщия

отдi>.lНИТ'h

тъй

см-Вшевпе

в1>ще~тво,

:Шо

ДIlреuие

111>1180

В-ВЩССТIШ

UIIAOBe

lе ОТКРIlЯТЪ

IШ н1>lще

O.lURIНI,

въ

лице е

ЦИIIКОПII

Н

ell<HIUlll1TIIT1> РУДI1, ак:о пiн~(}я О'j'ъ т'ВХЪ

О'ГД'В.1ПНТ·(, IJIIA.)fH! рУДII, еъстаН.1яiО Щ ll
'~I!I1TfI

е.у;. ерtЩ'IТЪ са'I,)стnяте.1Н()

Ш)l'",l''Ь
ни

да б,у,д,у,'1'Ъ

1]/'3НО.1НI1ТС.1ШI

I!I1Т-В да б.ьдатъ
в

1I00ICI~[\IHI

нъ е.У,ЩIlЯ П<>РtПIСТР'Ь

01'Ъ трети

.1l1ца ()соБСI1

3 L вапаiJеllЪ пРрияетръ

(IТСг.У.пеНJI

3'\

емi;rнени(уI'О 11

Т-В}IЪ

I~f\TO

I]ОС.l'hд

11

на

ПЪРВ!I

ная.

JI Т('.l\\ ,

P(~HY,;lTaTa отъ 1I0доБШl 3 IПзннпнuя

t"I'!НIН'IШя.

Bf\

е е.l'I>Л,ОН:lТ.>"lНО тоJИ, че ДI1Р}/ЩИИ честu П""ТII ри<..:куuа

да 1I.:ryG,I, Щn~IЪ к:ат() ВЪ ПСрШlетра не СР'sщне lIeKi1НIJТО е:\lt.ШСНllе, 11 ca~o

конто '!'nй
3

нша.' I!ll

l

Вн

flТЪ

се

ВlIдове

които

IlpltBO 11
Д ру ['(1 .1111 \:1.

П()~10 ..1Я,

да

отд'1>.18Н

Н'!;~Щ

IIi,-I,ДIlIIДЪ

руДI1

мог;"тъ

ва 'гона I!. ва пзiJt.rванnе па
нъ

б,у,д,ыне. C'IlIT~Hlh

ГIJСПnДIШО

uаП"I\I!fюва

на

Управите.но,

,,111ц'tта

1,011.'1'0

върху

да БК'д'hТЬ

на

ПС-ВIШIШИ

Hy.,.,.,,,~п

,'1

да РЩН10Р<>ДI1Т'h

подаватъ

33ЯВ.1ея.

H:.>3HO"HITC,1HII В[\ днрение ~IlIИI1, че при 1If\I1<13В,, ние на lIt'pll ~IPT!J\1 3'1 ДI1 рев ие р уди
въ C~ltlllelJ lIе,

ния

~H

IIIШ:iIi:lШ

e'hI~l a"!.l~IIOIl\I'

6,у.д,у,тъ

II RAaAt'1J11

пърху

3'\

п, 3:Ю.ll!.теЛНII

II(IИ(~I~'ТЪ;

('1'

прапlt

('~11,шениет(),

1~().ll,OTO ('С

()ТД-В.11Il1Т'Ь

които

IЩ

трети

отпнся

ру

МОГ.h'ГЪ да.
;Нlца,

д()

ако

това,

че

1!>CRIICT() ва едеllЪ в"дъ l1с~"пае:l10 пеще
стно се CT"l)!!}I'r '. еъ 'Гова BPII\CCTIIO 1, ДРУГИ въ С\Iт.·
ше 111<\ IlP:\l/o'I'I) 3 \ д"IJ\lШН"Ю I,ОIIl\С,~11П Ш\ Il l )д о бн()
«'дно ('M;;IIII'IIII<I о l'apall'!'IIP""'), ШII~ТО ее Iщна и Н'),гор1>,
()тъ eI!"IIП 3 tl('lllI. Щ\ '11111111"1;.-(1 Iодн.) JII1П1lеl'l)'1~: И.
ТllТОрОВЪ 11 H"'II!..1JIIII\b на ОГА-!I.Н>IIIJето: РаДI\ПОВЪ.
llрll

Д

--------------------------_.МIШIIСТЕРСТВО

До Тенстuлниmlb и аояа

ВА

ТЪРгОВ.и3ЕМлЕд~лиЕТО
Отдlbленuе

жиiiснитlb фабрини, nолзую
щи се

Т-орговсно

18509
7 Olimo.Jt8pu/i 190() юд.
ГР.

от'О оалагитfb и у

лесненията на занона за на

аМ

с'Ордченuе на

11)111

ItIIbCmHama

СОФИЯ

3 с)удеД-В;lIIeTI'

да шзв1>стu г. г. фаGРIII~IНТllТ-В че

'1Ct:Tb

ин

дустрия.

~l"ПlIстерстпото па ТЪрГОВlIята n

С~I-Вше~ие

Н( Зlm.1I1те.1,~()ТО. '10Я

Bf\
пр.

IIСll'ШI1 СО СI)'J;щ~\тъ по отдi>.lIlО; с.тНдовате.1НО

СТl,ах:ътъ, '1C H'J,1IIa да lI~aTЪ
В()1I0 н Вк.)е В'вщеСТI'О, ковто нъ

пое~lт. tствие AI/pf'Hl\eTO 611 ес ср·hщна.l0 Еъ

еДffО

ВЪРХУ

права llЪРХУ

1111

ако

пр1>\Iе ~If{nr,)

права

~а_'~еl:J()

Т:II:IIIЩ

СоФИЯ

напр.

~tЛ,IIИ ру ДII НЪ С~I'вшэиие, то ТОВ}! .1ице ll'h~ra 1lI1"[\~

Д\!,

10 Оmnо.fИрUЙ 1900 z.

Въ

че

'Г'В 'не до(,иватъ

До Госиода

за дарение

в1>щссl'ВО,

рудн, 3\ ~1i>AIIll руди 1I

t:м-Вшение,
на

ПРДУРШ!У}I('IНI~1

.ШШIIСТЕРС'l'ВО

се ПЭДflШ1ТЪ

състаВ.1НЮЩИ C}I1>JUCUlleTo, ако таки ва

наказани по веllч~\ата строгост!> на закона."

ТЪРГОВ. ~1 3ЕМЛЕДtiЛИЕТО

пъ

к:ато

(,;lt.Дllfl,

ПИЮ\КfJlI

СТ. I\~. П~О~IЪ сс костаТllра, съ над:riжно СЪСТRВСНЪ

актъ,ОТЪ оБЩlllIСКllii I'\,ОШН1ссаръ общинскиii ll~Ш ПО.ш

ПО3ВО.1ите~"l

ПОВВО;ШТР.1НUТО е нздядено за н1>!(О.lКО ВlIДO

113

сна6;щ съ нужнаТ<1 СЖ,J,ПНil за държаннс пода.

да 1'3 ['у
lшучваllпеТII

136 ОТЪ 31 JIнуарпii:

1J31CОПя.юlO

ва ЦНUКОIШ

в-Вщества

водата,

за

JW

перпметрь

видъ

руди,

С;f,,:щна

заявятъ

~a саЫlIт1>

рискупатъ

Il каПII'ГfI.1Ъ 3110

ОКРffiЖНОТО

еДIIIlЪ

1:1:\

3i1lшзеlll1Я

това нъ ОБЩПНСJ~ОТО У правл:еПI1С, което ~lОже СЮIО да ги

тру дъ

нпт-В ва З,\ШНJепъ
('r\~10

ве

нарушение.

cm-ВшеШlе,

il то по С"l1>дующnт-В ПрIlЧRПИ. Н:ак:го се

въ

11

в-Вществ'\ пъ

тия ПОС.11>днпт-В

ПрlI

зrtПflЭВi\НIIе ва

18и8 г. па н нъ саnruя ваковъ за мuнит-В,

(),,10ВIШ

направсното

IIскопаеыи

UО.10жеппн

па пеРИ:lfетра

на Общината с

Подо6но едно

обаче, rU.11>u:fI. н\:,сигурность

и често

да си чисти ИIIИ мете най-своеврtменно коминитt на
зданията си п да взе~lе вс1'lIШКВII нужни мtрrш за
пр1цпазваппс отъ пожаръ, КОЯТО длъжпоеть сс ЮIЪ
шша еднакпо на I1ае~lатс:rя u притежатсля на Bc1JКO жп
за

дирящия.

11 p-ВдстаВ.1ЯШlo

(;51

ВСJ>Jшfr ЖIIТС.1Ь

I.

3

3

то пРмогатъ да б,'Ьд.ътъ пр-Вдм-Втъ ва отд1>.lва еr~сП.10а

!'PAiJЦ \!ШТ'Б 31 IICIlЪ.1III-:IIIШ С.11JДУIOЩВU
Н Р

"Ст.

Стр.

с======

съ Х\'[

('11 Ilос;таПОВ.1ен IIH ()1''Ь 28 МII R;1.111 ii ~I-ВС('ЧЪ II Рol'О 1\0.1 Ъ
.ля н l, П(}'ll11'nе~(Иii МIIНIIС1'ерск:иil съв'hтъ е пзе.1Ъ
('.li>ду ющето рiннение,

,,1 Iа

ОСIJораЮIС

t;'\'PA'ICIHIC

сс UU'IСП гъ

н'\
(H'I.

Ч.l.

3

6у"на l' от'!>

~гhетипта ПИДУСТj>IIП

странство uезъ

Mlll а

3 I ICOHf\ ва Ш\

раЗ.;1:нпав3. се да

тыl uарi>чевuт'h

Стр

Gрnи

ВарнеНСIШЙ Общинский В'hстниfCЪ

4.

дървени БОIJ (дървени екстракти нли савд:мъ)

нужд.

ви з'-\ ТtКL:ТИ"lНО БUЯДЖИЙСКИ'гi>фаБрI1КИ въ R':АяжеСТВО70!'

части

били

Н,Ъ,,1Ъ

въ водит-В

наводнени. .много хиляди НI1РОДЪ
въ едно твърд-В

КЖСО

като не било вънможно дl1 се нн(I"RЯТЪ

МIIRИСТрЪ: И. ТIIТОРОПЪ
Нll.ча.1НllfCЪ

'111111.

А. Коваqепъ

К"га

III·З·\

выl"('ъъ

е

Окр.

С.У>дъ отъ

ПРОТОКО.1ft
ДеR':емприii

15

ивдпдеuъ

1899

отъ

г. за

13арнеп.

пуб,,1Иhувнние

ватъ

IJр()дйвнние

по(·.1-Бдuето

лt'ва)

настоящето въ м1>стнии

причини

()тъ

Таз"

Н'Lзрnстыа

'I'Ъ МО[',nтъ

Н'J.зрас'Ть

К.1ШШ1ТИ'1есfCИТЪ

общеl:ТНt'НЪ

или

1\Iора:rенъ

щото

със1>ди:

СЪ мi>стни
11

пъ

ДВОРfL

керими,д,и съ дворъ

хнятъ

отъ

Рш,сltоmо право ня. IОстинипн/\ ОПРЪДЪ,,'JЯ Вlзрастьта

п()

ОКО.10 140 ЮI.

часъ въ

юшце.лаРИЯ'1'а

НЕОФIIЦIlJIЛЕНЪ ОТ~ЛЪ_~_

Стари БПИГИ въ Дамаскъ.

ПаШR, да пвучи добрf.

rажно откри-

-

ПОСJJЪДНЬО вр1>,

Г раждаНСЮl

упр<tВlIтеJJЯ

КНИГI1Тf.. Нече

IIMIt

десетъ

се

и

Hoeli-

Н 113МlI]Ъ

н1>кога

вамира.'lЪj

ваПИСI-\НИ съ хубави

СI{земпляръ отъ

а

другъ

старото

З!lКОНЪ,

я. И

З3Itовит'h

ва_БaJfQмата.

l:\iopaua,

еЮJС1l!ПJJЯРЪ,

11

к,а'lнекии,

нъ оБЩИНl1таНе

ресницка (СJ,Р()I\Я). при мiСТI:IUСТЫ а" Нлагоt'НЪ камъкъ"
е вам1>рева Т±.З;I дни

во. Спор1>дъ
желО

да

l'U

.J.

З.lатна руд;,въ гол1>мо lЩ.1Jl'JССТ-

\lВЛьДЩ\Шlята
очаlШн. съ

O.J.

ня. минни'! f. ИНЖIIН<'РИ, МО-

милиарди

.1!:'нове

доходъ

ОТЪ

тал руда
пр-Rд·ь.1еIlО било, че тня руда ,дав/\ 701'fJaMa
пав1>СТЯI а п ,

стари арабски ( ~Уфllчески) буют. Една о'гъ т1>за книт!'
ги е наИ-ма.-шиятъ

по

момата. Въ Швщия ~ J год. 31 момъка и 15 год.
за момата. Въ Данил 20 год. з>\ момъка и 16 за
MOMI\TR. НЪ Волгарил ]!:) 1'0..'1, 3 1. 1I10~lъка 11 16 гo~

РN-.ЗIIТ·В II"жа!ЮН:Щlшii

тие на стари книги се е напраВLМО нъ

че между т1>вI1 КНИГI1

12 годиви за

3латна руда въ СърБИН. Н!\ границага на OK~

РАЗНИ

ва КОJ\шrия е БИ.'l1l навначевз отъ

и

иска въ А 'IlZЛил, Горция 1t Исnа'llUЛ. Въ ГеРJtaНUЯ се
иска 18 Г. В"lзрасть За МОМЪКI1 и 14-за момата. Въ
Русuuл 18 год. въврасть З;L момъка и 16 за

ми.

С&дебенъ ПРПСТI1ВЪ: Ст. Чоновъ

1II~ въ една ДЖ3111ПЯ въ Да1l1ЗСКЪ.

11

Нt:в:али

въ Фра'llЦUЯ пИталил вРкатъ 18 годишеа възрасть.
Зf1 момъка и 15 За момата. Нъ Авсmрuл се иrка 14 год.
възрасть и за двата пола. Въ Ущарuя се иска 14 год.
за момъка н 12 год. ЗJ. МОМАТН; сжщата възрасть се

25 ОКТQМВрИИ 1900 ГОД.
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1- 2

день и

се

новиятъ гражд;\Вски pyJtJ.UC'ltlt

l{JI[tденецъ.

присж.тственъ

гр. Варва,

(ЖЩl1та възрn.сть

а lКor:toA<\TeJ1CTBO на Басарп6ъ и IСо"ШМ1-\ХЪ нъ Ру.;uл.uил;

ПЪРВЫlнqnлна (1чf.ВКIl 1000 .'1 ('вп.
Же.;IающитЪ
да купят'Ь
Иl\10та могатъ ,да пр1>
глеждатъ
книжата
по продnжБRта
и да ваддавnтъ
всf.ки

характеръ.

д:-!. fH~ е ПО·1\I.lадъ
отъ 21, ГОДIIНИ, (\,
8 години. Нъ Спарта по Лив:ургова
законъ ('е иrКПJJа 27 ГОДИШНI\ в"].зрпзь З1 двъте страни.

ТУХ.ll1 беdЪ

стни И

7

било ПО

М&Ж&Ть

момат!\ -

не ПО-ДО.'lу отъ 14 години З;1 момъв:ъ

гаспръделена на

BCTiliUтнърд'h

условия,

моматй.

метрА

мил.

На мла-'

да

раЗЛIIЧНВI1

ва отъ С1l!1>сепъ материя.лъ, а ДIO!':евя отъ

.JtрИТП

5

дf.яте.1ва

Тъй вапр. въ Иllдuл, според"!> 3,ШОНI1 Н:l Ману, се И('К9,.

ВЪСТНИfcЪ въ

ДIOгенъ М 1480, подъ един"Ь покри въ,' при

въ браR':Оlе.

при крито

Григоръ Атанасов", и отъ три стрпни п.у,ть, построе
маза, КN-.щата

Нажното е

Тя е М! ОГ.)

сж опр1>дЪ.lяваJШ

много, би.'lО ПОРНДИ

двукратно

ПрОДЪ.'Jжевие на 31 дни съ пр:шонаддаВПНI!t\ нъ 21
часа f. o/ O щс продавамъ пуБJJИ'lН():
Една кжща въ гр. BflpBfI. lУ' у'КЪ подъ .JYJ 33(;
IJ

CI;e'lf',,111.1a сама

ДИ тъ о'Гъ дш\та П'Мft,

имота, оста:валъ отъ ПОКОИНИЯ ДЖРI1l1j>7. IТС,'IfIШЛОllЪ отъ
гр. Варна, обявявамъ, че отъ

1IIИЛИОШ1

Въарастьта аа жепеппе. 13сичн:ите стnри и нови
з.нщнодnтеЛl:теа

освов:шnе

DOO

.жена 11 жп въе СКрОllI но.

..fl10367
На

H'k-

('е ICIl8RR Г-жа
()'Гъ Gn JlIIЛUО

сама ТЪрI:'УR:t П пече,,1И: паС,,'l'hдила ОR':оло

,,1евn, а друг.)то

ОRЯНJШНИЕ

пп. много

,'раД·I.

на до"ш!а (повече о'Гъ
'1tj тя

по никой па ..

даЛ!1 п~е се СЪгрнди

Най богатата з:,ена Ва А.llерпltа
Грино. Тя Прllтt.'жана 1I11\ОТЪ ,1:1 IlIlB~'1P
ВАРНЕНСI~ИП ('i'll..lЕR}<j({Ъ IIРИ()ТАI,Ъ

поги

.нр1>ые, тъй

Лlатериа.'lIНIТЪ знгубн ('р, B'l-ЗК:l1чватъ

l\НJЛIIОНI\ д""ЩI'II;

HI1

l)Tl1;,,1t'НlleTO:

29

нъ

щ) се е

противо-

З.lато па t:'ДIILJЪ 'Гонъ ру,nа

РУДНIIЦI1 Д"натъ само

O-Д(Jбрl!'!'k нъ TlmlJc R3 .1"},
J 7 1'1>::I]',]а-В1-\ f'ДIIНЪ 'гоиъ ГГня

руда бt:неЪ~IIН'IIUО ще Помогне твърдо}; МI!ОГО на СЪ!lБI1Я,
на да оБJJеГl~Чl1 ДНUЪ'JIIIIJI товарь IJНo CBOJI ННIJ!JДЪ.

по.'lожность, е голf.мъ I~O"lKOTO lI1IИ-ГО"-'ЪМИЯ Кор/\нъ нъ
Каирската бибдиоте~а. Пмперnторъ I3ИJJхе.lIiIЪ, fCl1TO

110

Общинекитt расходи въ Франция. 13. "БЮ.lетиl'fЪ
С"П~'J'ИС'ГIIКl\та" иъ f'ДИНЪ отъ броен!:'те CII даШ1 ИН.

се ваучилъ ва ОТ~Рl!тието, е ивдf.Иствуналъ равр1>ше-

тересни

вие отъ Су.1таЮ1 да изпрати гepMaBCR':11 професоръ въ
Да1llасс.. ъ, да работи ведно съ наЗqаqената КО:lIIIСИЯ
Германскюа академи}! иsражава вндеждп, че ьъ таеи
ИОВI1 сбl'lрка квиги може да се нам1>рятъ н-Вкои отъ

въ ФранД"н пр-Ба']' ] H~!5 ГОД. Нии IJНВЛIIЧl1ме С,,1ЪДНИ'
тъ ",,!МСТВ;lНИJl ВЪ pa('X()AHftTa '1аеть па тия бюджети:
В ь 18!I1 год. 675,000,000 въ 1892 - 688 06(; ООО
'
,
въ 1893-1"'О 9,5~3 ООО въ 11'194-719000000 въ
1895

Сllt.дения

OTIJOCHTe.'JBo

общrш('~uт1>

бюджети

оригива.шит'h р;r;копнсц на Новия 3IlВf.тъ. Н-Вроятво-

-730,3УО,00О. Въ едии'.h периnдъ от 4 години вр-В:ие.

стьта за усп-Вхъ по тази поСока е ма.'lка, но чудесата
по :хрпстиявсItата архе"lОГUЯ не сж се още свършили.

расхода ва общинитi> въ Франция, 36аЧ8, се е уве
.1И1JИJJЪ СЪ 55 ми;шона лева, като е ИМI1JJО ell,HO доста

Ужасна катастрофа.

Въ Щата Тексасъ у

Съе-

правидно вараствание

приб.1ивите.'1НО

14 МИJJl'Iона го.

диненnтъ Държави едипъ градъ, Гадвестонъ е БИJJЪ
съсипанъ отъ буря И морски RnДНИ движения. Гра-

дишно. Ако искаме да знаемъ каквА частъ се пада да
граДI1 Парижъ отъ ТИЯ общи расходи, Вl1И ще намЪ.

дътъ

рим:ъ досущъ друга (одна ръдица отъ цифри;

Иl\Ia.1Ъ

ОКО.10

60 хи.'1яди жите.'lИ и се намърва

за.1ИВЧР ,
вжтр-В въ суша'Та. Дв-В в-Втренни и

1Ia ЫеКСИНСJ<;ИИ: .заJJИВЪ, кран едво по малко

което В"ТБзва на

доста

сп.ши бури нападнали мъстностьта едновр1>:менно, едната отъ ItЪМЪ южна страна, та вкара,,1а

3IНOгo вода въ 1\13.1КОТО задивче, а другата

отъ I~ЪМЪ

Въ 1891 г 234-691,000 л., въ 18!j2-271,780,OOO
-въ 189D- 293.253,000 .. въ 1894- 286,943,ООО-въ
18~5-291,821,000--.

Тъви цифри ни ПOI~азватъ, че Парижкия градски
бюджетъ, КОИТ.) се е увеJJИЧИ,,1Ъ въ продължениесамо

с-Вверъ, та възвръща.1а ВОДАта нааадъ. С.1f.ДСТВllето на
това съединено д-Виствле бпдо ужасно. Ц1J,,'!ил градъ

за себе си половината отъ общата ув-Вличева сума ао

.потънж.1Ъ въ морскитъ въдни; даже наЙ-високитf. му

расхода пп всичкитi> общини въ цi;дя, Франция.
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