Година IIl- Лi. 13 (48).

Е,iI,ИНЪ брой

10

ст.

Варна,

10

Май

1890.

ВАРПЕПСRИЙ ОБщипекий ЕiСТНИКЪ
Падаая обикновенно rcъмъ

отъ всiшиц м$сецъ. -

1

и

11

15

I

Писма, пари и

i

всичко аа В$СТНИlса да се праща АО

rpaAeko-ОБЩинекото УпраВАение въ Варна.

Цtната на
за

24

броя:

Княжеството

3а ВС$каrcви

",ева,

2

" други държави 3lf 2

обявдения

единъ ре,',ъ отъ

15

"

се

СТ., а ,за с.\$ДУlOщит$ по

ПРОГРАММll
търщественното отпразднувание въ петы!\,'

за

1890, въ

11

Май

Варна, паметьта на С.л.аврноБЪ.l1гаРСI\ИТ-В

Просв13тите.л.и Св. Св. I{ири.л.ъ и Методии.

I.

6. ГраЖ,il,аНСЕСата :lIIузив:а j
7. Хоругвит':h на Св. Цъp~Ba;
8. Ив:оната на Св. Св. Просв':h

Часа наЗ сутреньта се свършва
Божественната С.А.ужба въ Съборната

църква

"Усп-Бние

Пресватил

Бого

родици~, гд1>то ще присж.тствуватъ
и всичкит1> ученици и ученич~и отъ

ТИ'l'е.А.И, носена отъ шесть гимназисти,

ABallla на редъ ~
9. ПввчеСIШЙ ХОрЪ;

по

10.

Общинскит-h иДържавнит1> УЧИ.А.ища:

IV.

П.

С.А.1>,iI,Ъ Св . .Аитургил - църковно
шествие къмъ Държаввата Педаго
гичеСICа Гшшавиа Фердинандъ I-й,
презъ У.А.ицит-Б ГО.А.1>:I\I1-t. Прес""авска
и 'СО.1унска, и отъ тамъ по край Мо
рето презъ У""-ИЦИТ'В С""-ивница и
6-й Септемвриii.
Реда на шествието:

1.
отъ

Знамето на Гимназиата, носено

единъ

ГИlивазистъ, придруженъ

12 свои другари;
2 ..,Ученицит-h отъ Градсв:о-Об
3. УчеНИЧ1ш'.г1> ОТЪ сж.щит-Б учи-

""ища;

4.Ученичв:итВ отъ

Д1>вичеСI~а Гимназиа;
5. 'Ученицит-Б отъ

Държавната

Гимназиата

1.;

Ученпцитi; и ученичкитЕ ще се придру

жаватъ отъучите",итi;

Варна,

въ

паметь

на

Светит'н

Рапноапосто.1.И, и ще има деФIыира

ни€:

на

поЙс~ата.

У.1.lщит't,

които ще мине шествието,
джтъ

окичени

съ

през'Ь

ще бж

знамена.

Часа отъ три с",,-БАЪ п.-шдн-Б ще
ничв:ит1> при свирение

и уче

на граЖАап

ската lI1узив:а преjJ,Ъ гимназиата Фер
динандъ I-й Il предъ учи.шщето св.
Вирило.

Вечерьта въ ГраДСЕата градина
ср~щу Правите.1ственrшii· домъ ще

щинсв:ит1> УЧИ.А.ища;

Фердинандъ

Предъ Гимназията ще се извърши

подосветъ

има 'весе""ие па ученицитВ

ПI.

отъ

Духовенството;

11. Гражданит'll и граЖ,iI,аНЮIТ~.

заедно съ своит1> УЧИТtМИИ учите.А.КИ.

и учитмкитi;' сп.

9 1Ylait 1890.

има ocb-БТ.А.ение при

ФаерверIШ

и

ще свири таll1Ъ Военна'га музика.
Поканв~тъ се ВСПЧIClI

гражлапи

да си окрасатъ СЪ ЗНМlепа AOl\lObet-!:;
II дюв:еНIIт-k,
на

II

да

пдаща

на

40 БУ.кви аа IIЪрВИИ П.V.Т.

прпсж.тствуватъ

тържеството.

Отъ Комитета аа ПDааднуванието.

10

СТ.

Брой

Ooвitno, eTaиJY..ди nрево
(ПроДЪ.tЖение ОТЪ брой

ОТПУСТН.<YiХ.<yi се

125

11-46).

ский

ЦАРСКО

Да се открие нова ,II,IIЫIШОСТЬ Г.лаве1tZ Кон,

тро.льорz в'6РХУ ~ltPmtmtJ 11 mег.лU.ll.mtm'fJ,
заП,llата 150 ,IIeBa.

съ

l'еровъ

условил

Общината

да

пред'!.

поnроцесса й съ

защищава

Върховний

Eopa'Ilz

м-Бсечиа

200

ClI

зu1tяmuemо

за това отъ Общината ,?JoMoBe.
60. Да се назначи г-ца

Софин

градска акушерка съ м:Всечна п.лата

Сждъ

74.

' НачаJL

61. Постанови се, че неможе да се назначи за

Одобри

се

1045

отъ

7'05

кв. м. ПО

4

,11.

отъ

28 ItB.

м. по

8

1

9

64. Да се ItУПll отъ пов1;ренника на Ахмедъ
ШефItll ефенди, Адпде Ханжмъ и Фердане ХаНЖ}IЪ
дwге1tя пмъ въ

III

уч.

ва помt.щенuе на пожарната команда за

65.

No. 1008

680 ,IIeBa.

ВЪЗ,llожи се на Общинското Уирав.\ение да

на

А,IIъжностьта

въ Виена.

свършившиii медицината

Да се съобщжтъ на г-да инжинерит'.k Б. В.,
за

А,IIъжноетьта

Г,IIавепъ

архитект'Ь, ItaTO се поканлтъ да нвнтъ и тъ СВОIIТ$
УСЛОВИЯ.

(Со'1:!;два).

ПРИRА3Ъ
.м 96.
Варна,

АПРИJlЪ

21

1890.

Вмета. иа града Варна, като взехъ

c,llyxa,

ФевруариИ.

Дусеръ·Хюсеинови

назначението

No.

II уч. No. 1338

.лева.

не ПОД,ll-Бжи на

No. 772

Фр. ГУНДРУМЪ,

ItB. м. И иа ,лшюния

х. Петровица и CyJLTaHa Парушева,

гр.

г-на Д-ра

63. Да се ИСПJLатнтъ взетит-Б Mtcma по П,llана
уч.

въ

на г-на Д-ра Н. Х., ако по

:Мо Г. и Д. А. УC.tовинта

Г.лаве1tZ Общuжхuй Лtхарь докторъ, който не B,IIaА:Ве напълно официа.лниЙ нзикъ.
62. Да се купи отъ В. Петровъ Mtcmomo ~IY
отъ 120 кв. м. въ II уч. с; nocmpoiiKumt, за 2400 ,11.

11

града за

Варненский ОБЩИRСКИЙ Г.лаве1tz Лtжарь

75.

~eBa.

за У,llица: на Димитра ДИJ\1Итрова Янева,

на

рактеръ.

Гросманъ за

120

името

за бi>,llНИТ'.k

,11.

раЗГ,llе,llвание отъ Съвъта, като П~It.юще частенъ ха

nocmpoeuum'fJ

само в; uароч'JlО

Да се съобщи

73.

НИI~, че nросm11ТУТmtтt в; Bap1ia .могжmz да упраж
пяват;

отъ

1000

пита, че заЯВ,IIението му ВХ.

15,799 JL.

Варн. Гра,ll.

помощъ отъ

Варна по C.tучаЙ рожденвпii: Аень на Господаря-Вняза.

JLeBa

Rассационенъ

Ховасаnuя1tz за

Да се съобщи на г-на

59.

ср-Бщу

ВИСОЧЕСТВО

ИОАарената

Приех.<Yi се ПРС,ll,llоженит-Б отъ г-на Д-ра Л.

58.

Град. Общин

АрxumеК1n?; съ м-Бсечно възнагражАе

600 ,IIeBa.
72. Да се пре,llстави б,llЗГОАарность на НЕГОВО

ауmопСlIQ1-lеUZ nриборz за Санитарното ОТl\iмение.

57.

Г.лавеuz

ние отъ

за доставнние единъ

',11.

Въз,llОЖИ се на г-на С. Димитриевичъ времен

71.

НОТО ИСПЪ,llнение длъжностъта Варн.

ФевруариИ.

6
56.

1890 г.

2.

ФевруариИ.

22

И88.1l/ВчeuUJe ОТ?; р711ltеuu,яща иа Bapиeиcтcuи
ОбщzmС1CUit

Стр.

ВарненCI~ИЙ Общинсв:ий НhеТНИЕЪ

13 (48).

Itойто се

носи изъ

че

rpaAa,

предъ вид'!>

н-Бкои жите,llИ

има,llИ обичай да обръщатъ маАенцит-Б въ ,IIвороветъ
си на нужници,

когато кладенцит1; недава.\и добра

и,llи дава.il-И

MaJLItO

че съ това

може да се разВа.ли

ВО,llа,

безъ да

иска.ли

да

водата

зналтъ,

на другитЪ

КJlаденци и въобще ПОl\земнит-Б води въ ОКО,llпостъта,

ItOeTO

е много

вредите,llНО

вс-Бкога,

~_особенно

въ

УГО,llt.~IП газното в.лага.лuще по етупансItий начинъ въ

времена еПИ,llемическа

най-скоро Bpe~xe, за конто ц-Б,IIЬ се отпущатъ

и пр., СЪГJlаено съ мнt.нието па г-на Варненский Об

66-67.

2000

,11.

Прие се преА,IIожениетона г-на Евгений

Сигристъ, търговецъ въ Варна, за доставяние една

щинсItий Г,IIавенъ
на основание ч,ll.

БО,ll1;стъ, l~aTo тиФусъ,

,II-БItаръ отъ

15

отъ

того подъ

20

xO,llepa.

No. 190"

Санитарний законъ и 1М,

пожарна mоду.мба за Общината отъ

Фабриката J.
88 отъ 3aItOHa за градскнтъ общини, постановихъ:
Convers et C-ie въ Vuillafans Doubs (Францин), конто
Ст. 1. lIай строго е BanpeTe1to да се обpzща к;л,а
(толумба foulante) е снабдена съ СМYItате,llенъ снарндъ
декец; (гиранъ) и какъвто и Аа БИJLО ВОАенъ источ,
(aspirante) и струва съ веичкит-Б й принад,llt.жности

(16

метра. кожени тржби,

Itо.ла и пр.),

преАадена на

пристанището безъ митарственuи разноски,,II, 3.1.

1558.

llреГ,llедахж се СnUСЩ1tтt за ковобраmрlтt
за ХIV-й воененъ наборъ за пспращание на Варн.
Окр. Постолнна КОММllсеил.

68.

69.

9

и

10

Февр.

1'. г. търгове, за nродавание градсItи .чtста приИ,II

Ажзъ-табlIЛ. (списыta е обнародванъ въ

70.

Г",асува се

.заемz оТ'ъ

120,000

CIt.ilючпаuието

.iI.

Общинский

единъ дomерес'Н.;

за посрt.rцание извънредни раз

lfосItи н а Общината по подобрение санитарното съ

стояние

нзцt,,IIо).

на граАа.

('Гова

J ..вшенпе

1tуж1f,UКZ

о'тъ К,IIа,llевцибезъ

CItOTO

И,IIИ

ззходъ,

както

П Аа се

ще се обнародва

Ааже

ФОРАIa,.\ПО разрt.mение отъ Общип

Ст. П. Виноввит'.k
направени

ще

се наказва тъ за пръвЪо

на маденци

петь метра АО RJLаденци,

за см-Бтка

и,llи

незабавно

на притежате.лпт-Б

виднпка за водопроводит1J,

имъ

,IIena, и таквиз'Ь
по-б,llИЗО

1889

ОТ'Ь,

ще се затварятЪо
('1,11.

9

обнаРОАванъ въ

на Варненскпй О§щинский В'.kстникъотъ
врпй

копае

да.'Lеч'Ь

УпраВ,IIение.

нужници,

Одобрихж се сТанж.-wт-Б на

n1;стник:-ь, брой 9 (44) отъ т. г.).

1ta

и,llи прави нужникъ· гд-Бто и да би,llО,

ижть съ Г,llоба най-м3,IIКО петнадесетъ

ФевруариЙ.

15

НИКЪ

отъ Пра
брой

21

9 Декем

г.) .

ВАIетъ: Ер. Ив. JJJupcкuu.

Брой

13 (48).

Стр.

ВарненскиЙ' Общинский: В-Встникъ

(като пури) Jl.иста, за което да си прегледа всtкий лозето

ПРИКА3Ъ
ом
Варна,

21

отъ лоза на ,10за. Събиранието на БРЪ!IБарчетата и .лис

98.

тата съ .ларвит-В ШIЪ най-добр-В

Аnpи.il.Ъ

3.

1890

по ХJl.адината,

г.

.листа

като

е да става

събирачит-В окъсватъ

и ги прибиратъ

въ кошппцп П.Аи

Събранит-В тъй .листа съ .1арвпт-В

Кмета на града Барна, за испъ.шение р-Вшението

сутренъ.

.лозениrn
въ кърпп.

п бубОJl.ечки't'i> Аа.

на Варненcrши Окржженъ Хигиеническии Съв-Втъ

се изгаратъ веднага отвънъ .лозето. Т-:Взи

отъ 17-и ЮJlИЙ МИН.i1'iJ1ата година подъ

отъ .лоза на .лоза могжтъ да се събиратъ п въ стък.л8.

НИtJ още сжщата

Августъ подъ

No.

рас·

No. 2,

rJlaCeHO по Общината отъ пов-Вренното !IИ

УпраВ.il.е

и.ли

други

СЖl\ИНП,

въ

които

да

Jlма

спиртъ,

(1889) го/щна (об.яВJlение отъ 1-й
32?7), съ което р-Вшение, предъ

Ст. п. На чието .лозе се укаже, че сж се

видъ на вредите.rnостьта от:ь недобр-В устрояванит-В
кашерии (заведения за правение сирение "кашкава.il.ЪU ),

ние,

въ които винаги е нужно да се държи наЙ-ГО.il.-Вма

Goetm'O, което да' става по предстаВ.il.ение на

общипский I,иетъ съ ПОАробно описание м-Встностьта,
за гд-Вто се иска разр-Вшение

за отваряние

таквозъ

заведенпе, на основание Ч.il.енове·

15 и 75 отъ Сани
тарЕИИ законъ u пунктъ 35 отъ ЧJl. 88 на Закона
за граАСIШТ-В общини, обявпвамъ; ,
Ст. 1. Никои не може да отвори "атерин въ
пред-В.лит-В ЮI. Варненската Общпна, ако:' а) не е по

да.лъ заяв.ление за това въ ОБIЧIIНСКОТО УпраВJlение,
и б) не е ПО.1учи.лъ

пие 1tатерuяmа,
м-Вдъ

което

прег.ледвание

състояща

отъ

nuсжеН1tо раsрЬшенuе

за оmварн

(разр-Вшение) се издава

само

м-Встностьта отъ една комииссия,

киета И.il.И де.il.егираниЙ

му по сани·

tapho-по.лицеЙска часть на града П(\!IО~НИКЪ, едного
отъ общинскит-В
с.лtд?>

Qдобре1tuе

.л-Вкари и общинский

Jlttem'ltocmbma,

по

архитектъ,

и

заКJlючението на

'Ie

ступаНllпа

на

.лозсто

се

е

пон

Управ.ле

научи.лъ за uо.яВ.Ае

нието на т-Взи бубО.Аечкп, но пренебр-Втава чистенпето
и изгарннието IIМЪ, такъвъзито ще се г.лоби отъ 1
Ао 25 Jl.eBa, съг.ласно съ закона.

чистота, е постановено да 'Не се позволява за напредъ

vmкриваиието иа 1tашерuu беsо одобрението 'На Хигие

та Аа се

ум:ъртваватъ т-В въ него.
.лИJl.И лазени буболеЧIIИ и узнае ОБЩllНCI~ОТО

нu-ческий

бубо.лечки

I

Ст.

III.

Грижата за точното бд-Вние за

ПСПЪJl.

навание на тол приказъ е въз.ложено на Старший Град
ско-Общинскпи Jlозаренъ стражаръ, който да рапортпрва най-своевреиенно за това, гд-В еж се поавпJl.И
отъ въпроснит-В hac-Вко!1П, и взеТII Jl.И сж за пстреб
.ленпето Ш1Ъ 11-ВРF.И.

Нека не се забравн, че когато тtзи буболечки се
появятъ въ голtмо множество, Tt allO и да не с& НИКОга
ТОЛIIОЗЪ опустошителни, нолкото е фИЛОllсерата, nallD има
примtри, rAtTO се унищожавали 9/10 отъ плодородието
на лозята, както се е случило въ 1756 г. у Баденско.
И Финансовото l\Iинисторство (предписание отъ 27
Ыай 1888 No. 15,437) преПОРЖ'1ва пстребванието на

т-Ваи вредите.лнп бубо.лечкп чрезъ "събиранието СВИ

титt И изсушенитt листа, IIОЯТО работа съвпада съ кър
шението

И привезванието лозята, И

събранитt свитъци

да се изгарятъ. ц

коммиссията, о'т'О Варненскиu О"р;кжено Хuгuе'Нuчес1tиu
Ooвtm'O.
Ст. П. Нарушите.литЕ на горнето распорежданпе,
по наДJl-ВЖНО съставени. актове, ще се наказватъ не

забавно съ

г.10ба до

25

.лева, п.щ ще се

предаватъ

на сждъ за. по-го.л'hщо наказание, а кашернитЕ ве
АВага ще се закриватъ, по искаЗАНО мн-Вние отъ ви
ш{:означенната коммпссия, като отварннието имъ от

ново ще става само ако I;e постанови за това отъ Хп
гиенический съв-Втъ.

No.3427) съобщава, 'Ie

появившитil се .лани и по-.лани въ иilстнит-В .лозя

вредпте.лни бубо.лечици (Rynchitis betuleti, цигараджпи)
показа.ли се

1.

Пост&пило

1 Яиуарий

Касса,

споредъ ре

1890.

граАСI~И

прlIХОДИ отъ

Ао

30 Апрп.шЙ т. г. съ
118,361.1.35 ст.
на.личностьта ОТЪ 31 Д екемврип
1889 Г., .il.ена 22620 и 74 ст.
Израсходванопрезъ Jlнуарий, Фе- }
вруарии, Ыартъ и Апри.\ий1890 г.
99,877 .л. 33 ст.
v

Постжпп.ло·

Градс:кий Старшии А0;;аренъ Стражаръ, съ

рапортъ отъ 4-й т. М. (вх.

Градско-Общинска

п. Отъ горнята сумма въ Априлий т. Г.

Кметъ: Вр. Ив. МирскиЙ.

_

BapHeHcllaTa

визията на l-й Маи

n тая rодина по .лозитЕ, а наи-много по

крушит-В. Вс.л-Вдствие на това, наумнва се обнарод

ваното З'3 тЕзи нас-Вкоми въ брой 10 на Варненский
Общинскип В1ютникъ отъ 10-й т. м., а пап-вече

nрикава по Общината отъ l-п Юний 1888 No. 215,

. 21,677 .1. 95 СТ.
. 22,532.л. 08 "
1 Май 1890.
. 18,484 .1. ,02 ст.
. 14,879 .л. 19 ст.

Израсходвано
IП. На лице е имало въ Кассата на

Отъ градски ПРИХОАИ
Отъ оставенп депозитп

•

Отъ т-Вхъ на l-й l\Iай т. г. въ Банкатаградскп
сумия

12,254

JI.. п депозити

Ревищата е направена

помощника на кмета

13,165
отъ

JI.

кмета Кр. Мирскмй,

СП. Д. Спасовъ

и ч.lеfiоветБ на

Съв-Вта Н. Константнновъ п Л. Пастиевъ.

Варнеuс"ийГрад,ско-Общtt'Нс1CUЙВир'Ни1tO:П. К. Шишковъ.

съ който е nоста'ltове'Но:

Ст.

1.

Щомъ н-Вкой заб-В.л-Вжп въ .лозето сп отъ

казанитil бубОJl.ечки, което се познава .лесНО отъ раз·

ва.лата,

посъхванпето

·и овиваниетана

.листата

на

.:tозитil, пезабавно Аа се за.лови да събере всичкп т-В
зи бубо.лечки съ ob-Бхнж.щтЕ И засукани па масурчета.

уMpt,)tU

в1> Варна

въ държанната БО.1ница
въ града
л-Встнт-В:

73 (47

nре<n

Jfарт'" 1890 година:
9 (8 ыжже пеАна жена), а

}[}iiже п

26

жени),

именно отъ

бо

Брой

((оиЫех

2
peritonitis
1
tetanus
1
cachex. palustra 1
anremia
1
angina stl-idulosa
1
bronchitis
1
hydrops-ascitis 1
mortus in primov
llebdomad poix
рагtпm
1
peritonitis tuberепl0sа.
1
scropllulqsis
1
athrepsia •
1

bronchitis capillaris
12
tuberculosis риlmonum
10
pneumonia. 9
marasm. senilis 7
~x debiIitate
5
ecclampsia
3
apoplexia cerebralis
3
tuberculosis те
zeuterii
3
vitium cordis 3
Dleningitis
2
Ьгопсhо-рпепm.

2

pleuropneumonia

Стр.

ВарнеПСЕИИ ОБЩИПСЕИЙ: В-ВСТНИЕЪ

13 (48).

4.

Еп vous remerciant ·ае lа confiance .qпе vous ПО\18
avez temoignee nous nous reservons lе plaisir de VОШI
entretenir еп date de се jour denos поиуеаих projetset
vous prions d'agreer пов civilites empressees.
Ar. G. Dilsizian $с Н. Torossian.

peritonitis puer:
perilis. . 1
febris рпегрегаlis
1
dysenteria
1
febris typlloidea 1
аlсоЪоlisтпs
1
аlЬпmiппriа.
1
mогЬпs Brigblii.1
рпепmопiа dextra
tпЬегспl0sа . 1
aneurisma аьаоminalis
1
sпffосtiо.
1
Всичко 82 душu.

Цариградъ, 1/18 Януариir

1890..

Rючюв;ъ~СаФрапъ-ханъ.

r

СЪГJlасно ЦИРR:УJlЯРЪТЪ отъ днесъ, честь' имамъ

да Ви предизв-Вст., че СЫIЪ се устаНОВffJlЪ

на това

мiэсто подъ Фирма

АРТИНЪ г. ДИЛСИ3ЛНЪ
и ПРОДЪJLжавамъ сжщитi> работи по
КОИТО се

търговията, СЪ

занимаваше расправеqата магазии.

Като Ви предстаВШIЪ долу моятъ подписъ, a'S.b
Ви MOJlII да приеиете моиn почтителни поздраВJlеиил.

Ар. 'Г. Дилсизянъ.
Ар. Г.· ДИJlСИЗЛНЪ ще подписва:
Ар. Г. Ди.7/,си8НН!Б.

ОБНВ~1ЕНИЕ
НастолтеJLСТВОТО на Женското Б.лаготворитеJLНО
Дружество И~Ia честь да обяви, Ч~ отъ JLотерилта, исTerJLeHa на 29-й Апри.лъ т. г. въ С3.'10на на rpaAcKa'ra
БиБJLиотека, сиеЧeJLИХЖ, иежду другит t 70 БИJLети, и CJLi>·

Constantinople, lе 1/18 Janvier 1890
Kutchuk-Safran-Han

\

м

дующитi> осемь нуыера, нечаJLбитt. по които останжхф.

и до днесъ

Еп те referant а lа сiгспlаiге de се jour, j'ai lЪоn
de vопs prevenir qпе je viens de m'etablir sur cette

неприбрани: No. No. 37, 91, 103, 191,
и 474. УМ(>JLлватъ се ·ПРIlтежате.щтi>

neur
place sous

195, 424, 434

на nзп БПJLети да ги предлвлтъ въ УЧИ.'1lIщетосв.
:МеТОДllЙ часа· отъ !) до 12 преди ПJlаднi> въ HeA1>.Iнитi> дни до LO-й IОНШI п. г., за да си прие~IЖТЪ
печIiJLбит-Н, с.l1>дъ КОЙТО срокъ неприбранитi> спеЧeJl8
ни Н'};ща ще остап.а;.тъ въ ПОJlза на Дружеството.

raison

Artin G.· Dilsizian
et que je continue lе genre d'affaires dont s'occupait la
maison dissопtе.
Еп vопs ргiапt 'ае prendre поtе ·аета sigпаtпге,
mes respectU:euses sаlпtаtiопs.
je voU:s ргеsепtе М.
ARTIN G. DILSIZIAN.
Artiп G. Dilsiziап signera Artin G. Dilsizian.

Настоятелството.
П О I~ А Н А
на :Л~tШСI,ОТО БJlаготворитеJlНО

HaCTOJ:lTCJlCTBOTO

lа

Дружество въ Варна УИОJlлва ГОСПОДЖII и Господжи
ци ЧJLеlIlшт1> на Дружеств.ото да запов1>датъ. въ

д-В.IЛ па 13-й

т.

Май

въ УЧИJll1щето

св.

ве

Цариградъ, 1J 1В Януарий 1890~

Методий

TeKJla

8

:Май

18110.

r

1118 ЯнуарИll

довърши

то

Фир~raта

СРОЕЪТЪ

на съдружничеСRОТО

Като ви

ТО Р ос Л п ъ

търговилта, съ

които се занимаваше ра~правен"ата lIIaгазии.

ни УСJlовие,

да

& х.

сжществува

б.шгодаРIЩЪ за

отъ

l'

BII

RaTo ви предстаВЛ~IЪ· AOJlY иолтъ ПОДШIСЪ, азъ
lIIOJlИ да приеисте моитi> поqТlIтеJlНИ поздраВJlенпи.

ТDРDСЛПЪ

дов1>рllето,

Ар. Г. Дилсизянъ

което ни

& х·

ТОросяиъ.

Constal1tinople, 1е '/lsJanvier, 1890.
Kutchuk-Safran-Han

м

Notls аvопs 1'llOппеur de vous pI'evcnir que
contrat social etant аггiп\ а son tel'me, la шisоп

G. Dilsizian &

d'existcr iJ. pal·tir da

Н.

се jоШ'.

Хаllшарцунъ К. Торосянъ ще IIОДIшсва: Х. К. TopoeHНor..

днееъ.

показахте, бързаме да BII УВ1;ДОМШIЪ съ днешня дата за
нашптi> lIОIЩ преДПРIIJIТШ! п Вп мо.нПIЪ да приемете
нашитi> IlСRреНIIП i ПОЗАраВJleIШЛ.

Аг.

.. R.

Х. К. Торосянъ.

преRратява

севве

~9.

.

Jl ПРОДЪJlжаВal\IЪ СЖЩИТ'Б работи. по

Кючюкъ-Сафранъ-ханъ.

АР. г. дилспзяпъ
се

х

lS90.

Честь имаме да ви преДllзвi>стш{ъ, че тъй !Сато
се

мiэсто подъ Фирма

Настоятелството.

Цариградъ,

No.

Съг. ~аСIIО цирку ллрът ь отъ диесъ, честь имамъ
да BII иредизвi>стл, че ·съмъ се ус'rаНОВИJlЪ' на това

година.

Варна,

КебеДЖI!-Ханъ

r

точно часа въ f)l/2 сутрсньта на редовно засi>дание,
въ което ще се избере КОIIТРОJlШIo Ii;о~аIИССИЛ за пре
ГJLедвапие смt.ТЮIтi> на настолтеJLСТВО за цi>Jlата пс

поtге

Torossian

м

Сопstапtiпорlе, lе lf l8 Janvier
Kebedji Нап ко. 29

1890

Еп те гefегапt а

1a'circulaire ае се jour•. j' ai l'ho»neur de vous prevenil' чие je viens ае m'etablir sur sette
place sопs' lа l'aison

Н. К. Т orossian

et que je continue lе тете genre d'affaires dont s'occupaitla maison dissoute.
Еп vous
priant ае prendre note de та si<Упаtпге ,
.
,
Je vош! ргеsепtе И.теs· гергесt,пеusеs ваlпtаtiопs.
Н. К. TOROSSIAN.
Натрагtzоuп К. Тогоssiап signera: Н. К. Torossian.

Печатница Хр. Н. Воиниковъ.

ь

-

Варна.

