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ЕАIIПЪ брой 10 ст.

Варна,

Май

25

1890.

ВАРНЕНСКИЙ ОБЩИНСКИЙ Вtстникъ
Из.лазя оБИЮlовенно R'ЬMЪ
отъ всtкиИ: мtсецъ.

всичко 8а

1 И 15

Цtната на

Писма, пари и

-

24 броя:
I\нлжеството 2 .лева,

за

Вi;стника "а се праща АО

Грмско-Общикското УпраllJlение въ Варна.

" ДРУГИ държави 3Ч 2'

3а всi;кsкви

15

"

...,.... Първонача.il.ната еИ.il.лчиа КОИИИGСИЛ по

20 отъзакона за е.м,.ляка поканени

Г.il.едатъ оц:БнкитJ;, и онил, които с,к педовО.ll'Ни

om71

т'1J~, да nодад,кт71 заяв.ле'Н,uе (необгербовано)

в71 раз

стояние 'На eIJUH7I м'1Jсец~

1890 г.

до

19

Юний С. г.

om71 19

mшущий Май

BC'1JKO заявJI,(~'Нuе, което се даде nOCJt'1J 19 Юхuu
1890 г.,110 закоиа, остава без~ noCJt'1JllCТSue.

ПРИI\АЭЪ
.М
Варна,

19 Септемврий lS89 г.

донесението на Г-на първий ГраАСКИЙ .лilltарь отъ

15

того ПОАЪ

6

че въпрiзки направеното

No. 463,

му

отъ Прави.лника за облзанноститiз на бабитiз

распореждание,

не

му

се

ВО.il.нопрактиующит-В въ

доставлтъ

отъ

страна:па

града Варна баби св-Вд-Внил

за ражданилта, подпомогнжти отъ тiзхъ, при свършва..'
ние на вс-Вкий м-Всецъ,

ако и

Аа

е

би.il.О

припом

юшо на СЖЩИТ'F отъ Санитарното отдiз.il.ение и отъ,
~TpaHa на градско-общинскитiз участкови агенти, като

взехъ ,пред'Ь

видъ,

че по заI~О}l'а т-В

бабит-В

-

сж

заДЪ.il.жени да рапортиратъ на Общинский 1-Вкарь,
ПОАЪ надзора на който т-В се намиратъ, на свършва
нието на ~I-вceцa за ЧИС.il.ото на ражданилта, които сж

ассистира.il.И, че неИСПЪ.il.нението на .което и да би.il.О

и отъ КОГОТО И да би.il.О законно искание не тр-Вба
да остава не наказано, постановихъ:

1.

ВсоВка баба, на колто е разр-Вmено отъ Сани

тарното отдiз.il.ение да дава помощь на

Варненската

Градска Община,

~одитe.il.КИ въ

е Д.il.ъжна,

СЪГ.il.асно

съ ПраВИ.il.нпв:аза облзанноститiз на бабит-В,Височайше

утвърденъ и обнародванъ въ "Държавенъ В-Встникъ",
брой 49 отъ т.г. да рапортира въ крал на вс-Вкий мiзсецъ
Г-пу Варнен. Градско-Общи:В:скому.л-Вкарюза. ЧИC.il.ОТО
на ражданилта,

които е ИОДПОМОГНЖ.ilа.

П. ТИН отъба6итiз, които npенебрегнжтъ го
рнето

ми

постаНОВ.il.ение, ще

бжджтъ наказвани за

пръвъ пвторий ижть съ Г.il.оба отъ 1 до 25 .лева, съ
Г.il.асно съ Ч.il. 96 отъ 3аоона за градскит-В общини,
а при потретлвание ще да ИМЪ се забранлва да 6а
буватъ въ Варна.

на

10

ст.

Варненский

1890.

Градско-Общинскпй кмстъ,

като

взехъ предъ видъ ПО.lluцеiiС1>uт'1J Правu.7tа 80, оnаз
вакие общественното здравuе, изработени .отъ MeAIIцинсв:ий Съв:Бтъ, утвърдени съ УI~азъ No. 151 отъ

б-й Септеиврий 1879 Г., и обнародвани въ брОII 9-й
на "Държавенъ В-Встникъ" с. Г., които преДlIИсватъ
въ специa.il.НИ статии, както ще се обозначи ПО-ДО.il.У,
реда за доиущание

и

на не

аптекари

да продават'Ь

отровни и СИ.il.но д-Вйотвующи вещества, нарушението
на който редъ CЪCTaВ.il.HBa ВС1шога престжпно д1lЛRие,
СЪГ.il.асно СЪ заК.il.ючението на г-на Варненскип Общин

ский Г.il.авенъ .лiзкарь отъ 22·Й т. м. :No. 269, възъ
основание на Ч.il.. 15 отъ Санитар ний Законъ и п.
35 отъ Ч.il.. 88 на Закона за градскит-В общини, по

450.

:Кмета на града Варна, :в:аТ6 взехъ предъ В'И,I\Ъ

по ч.л.

ст., а 8а с.ttдующuтt по

Варна, 23-й Май

Общи

ната да се лвлтъ въ ОбщинскотоУпраВ.il.ение да пре

п.шща

..м. 1 23.

ската Градска Община свърти оц:Бнението, и на
основание Ч.il..

се

букви ва JrЬрвиit ПАТ.

40
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'описвание и ОЦ1шение недвижииит:Бимоти въ Варнен

,сж всички притежающинедвижими имоти въ

обяв.tенил

единъ редъ отъ

Вметъ: Ер. Ив. lJfupcкuit.

стаНО8ИХЪ:

1.

T~pгyвaKиeтo

дtйствующи
и

в~ Варка

c~ ядовити

и

euJtHO

вещества се nОЗ80.llява, освtn~ ха anTcKиТ'tl

дрюгерията, още

само

ио,

Jtuцо"

които, отъкато

е,к

дали въ Варненското Градско-Общинско 'УпраВ.ilеБИ~
sаДЛ7lЖенuе, 'le ще пазлтъ установенитiз праВИ.il.а, сж
с'набдеnи за това съ свидiзте.il.СТВО, нздадено отъ Об
щивско~о Управ.il.ение по специа.il.НО разр-Вшение на.
Гражданската Санитарна ДиреlЩИЛ (Ст. 55 И' 56).

П. 8аnрemено е да се nро,?{аваm'О ядовит!! ве
щества (отровии бои и прочее) на Jtlща, 1>ОUrnо не сж
сuaбдени C!S С8ид'Ьтмcmво, издадено сжщо отъ ОБЩlIII
ското Упрамение, отъ което да се nuди, че тiз3I1

.лица,

по

заналта . си,

иматъ нужда

да

придобиватъ

таквивъ вещества (ст. 57).
III. ВС-ВКИЙ, които купува отровни вещества, llJZ7lжеиr, е да се noдnисва в71 книгата, Д"'ржана от." про
давача, като по-преди се озна'liI: 1) годината, ~I-в;:eцa
и дсна; 2) името и презимето на купувача; 3) сви
дiзТ6.il.ството,
което
му дава
право да придобива
таквпзъ вещества, и 4) зад,;t7lЖеНUI1, че той строго
ще кжта тоВзи веЩtJства, ще ги употрi;блва само ва.

онал нужда, колто е казано въ С1Шдiзтмството, и'
никому не ще ги продава (ст. 62).
IV. Вс1жиu, ко.муmo е разрбшено отъ Общинското
Управ.левие да продава OтpoвНl~ вещества, ДJtr.жеn~ е
да пазu ,nзu вещества в~ особеннu, д~ржен,и noд~
кJt1ОЧr. отд'б.ленин, r~ да шtа ва rn1J8U вещества осо
беиНl~ 'тсмИJtии, растег,лц.il.КИ (драмове), чаши п прочее.

(ст.

63).
V, 8а

npин:a~

отъ

всt1>О

иарушсиuе

распорежданиа,

нзм-БжнитоВ

по

на US.iwженuтt
редовно

upавитмствеННII

МЪЖНОСТНИ .tпца, вuновнuт'1J

.бавно c~ гJto6a

от".

10

YI.

ще се

до 25 Jtева,

ват?> на eAIД~ за no-теж",о
предписва

съставени

и.ли

в~ rnоя
актове

общински

наuа8ва1Jl~пеза

wztt

1Ш1rазаuue,

ще се преда

ClЮред~

Ka1>ТnO

защжа.

Тол приказъ Аа се обнародва

въ

"Вар.иен-

Брой

СRИ:Й~. Общинскиu В1ютнпкъ"

заедно съ

1) сnис?;1С'О, на

Gummi Arabicum
"
resina МупЬа
Humt, безъ Аа се иска отъ купувачит-В да притежа
"
OIibanum
ватъ евид-Вте.JtСТВО ва това, който (списъкъ) е прег.ле Folia Lauri
Аанъ и одобренъ отъ МедицилскийСъвоБтъ (ОКР,Ж:RНО Berba majoranae
отъ ГраЖАанското МеАИЦИНСЕО Управ.ление, 'съ· дата
"
Origani
5 Мартъ 1887 No. 687). Тъй сжщо да се обнаРОАва
"
Thymi
въ "Общинскпii: Вi>стникъ" за знание на жите.лит1;, Ka1i bitartaricum crudum
веществата,

кoumо

могл;т?;

да

се

продават?;

110.

дюге

и особеннu на търговцитБ, и П)' CnUC1J1C'O на no-мавНttтВ
oтP06Htt

tt

CU,Jt-nо дtt!сmвуwщtt вещества, които АО из

давание впшепо1'tlенжтит1; ПО.:1.ицеЙскп llраВИ.:1.а се
продавахж ио ахтарницит1; и АРУГИ Аюгени въ Варна,
по

които

вещества

АНССЪ (:трого е вапретено

Аа

се

продаватъ вънъ отъ· аптеки и Арогерии, и.:1.и бе зъ
спеЦИМIIО разр1;шение, спореАЪ както е ИЗ.:1.0жено въ
ст. ст. I-IV на настолщий приказъ.

Вметъ: Ер. Ив.' Jluрекш't.

СПИСЪRЪ
които

МОГ;hТЪ да се

Acidum Citricum

Меl

Natrium chloratum

продаватъ

.i1.имонова КИпшина,

.:1.И·

Впно-каменнаRис1;.;tина (вьнена Rие1;.rnна).

Аееtшn

Aders suil1us
Мшnеи crudum
Ammonium muriaticum
.Amigdalae amarae et dulces
Amylum
Breda alba
Carearil eaustica
"
sulfurica usta
СатрЬота

Caryopllylli
Cera alba et Науа
Coccionella
СоНа piscium v. Sehthyoeol]a
Cortex Cinnamoni
Extractum carnis
liordeum praiparatum et
ejus Farina
Flores cinae
" Vulgaris et Вотапае
СhаmоmШае

Дафинови .:\Исти.

Майоранъ (макиронъ).
l)абина душица (ориганъ).
Чубрица.
Тригил.
Поташе.

СИ.Jtитра (гювеРДЖПJlе).
.i1.азарово АЪРВО (баlсамъ).
blycICaToBD цв-Вте (таззуФуръ).
Медъ.
Обикновенна СОJlЬ (морска
ИJlИ каменна).

Бораксъ.
.
ДВУВ,ЖГJlеЕШС.:1.енниlr' натръ,

Natrum Carbonicum crudllm Сода,
Oleum Cannabis
Mac.Jto
Lini
"
Helyanthos
"

Оцетъ.
Свинска мазь.
Стипца.
Нишаджръ.
Бадеми e.:tаАКИ n горчиви.
Нпшеста (ltOJlOla).
Б1;.\ъ варъ, тибешпръ.
Варъ (киречъ).
Гипсъ, мчпл.
ВамФора.
RарамФи.Jtъ.

Б1;.Jtъ и жъ.лтъ восъкъ.
:Кърмж.зъ.
Рпбенъ к.\еЙ.
ТЪрЧПl!Ъ (канма).
Екстрактъ отъ месо.
ИЧъlПКЪ п брашно отъ
ИЧUИКЪ.

Г.лпстлва тр-Вва (хурисанъ)
Обикновенна и романска
.ll.аЙ-Jlаit КУЧRа.

двукиe.:tенна

01.''1,

СОАа.

конопово сiше.

"JleHeHO

"

"е.:1.ънчова .лю-

бовница.

монъ-тузу.

Tartaricum

Гумма арабика (заМЕЪ).
Смирно.
ТаJlшакъ.

или

по дюгенитt.

2.

У. тиЬrпт

" Carbonicum erudum
Kali Nitricum
Lignum Campechianum
Maeis

Natrium biboricum У. borax
Natrum biearbonicum

1.

на веществата,

СТр.

ВарнеJICI~ИЙ UБЩИJIСКИЙ: в.:вСТНИВ:Ъ
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OIivarum
Дървено мас.ло.
Provineiale
Прованско Mae.Jto.
Sinapis expressum l\Iac.:1.o отъ синапово соБме.
Cocois
"
"кокосъ.
Iecoris сrпйит
Рибено мамо (ба.:1.'жICЪ лг,ж).
Petrae cl'Udum
Газъ-л (ВИАМО).
Rozae
Розово ~ШМО (ГЮ.llъ-л) .

"

TereЪinthinae
Ратауелв
ехртеэ

Нефтъ-л.

ИаС.:1.0 отъ

1'tlaICOBO с-Вме.

эшn

Lignum Santolinum
Fernambuci
Laeca musica
Indigo
ВайЬс alcana
Pix liquida
Pix nigra уе} solida У. lIavalis,
Radix gentianae
Liquritae
Saponariae

"

"

Flores Sambuei
СВИрЧОВЪ ЦВ-ВТЪ (трамбжзъ)
"
.лпповъ цв1;тъ.
Inulae в. НеIIеnnи
" filiae
Cortex апrапtП huctus
Гgрчиви иорту.ка.лови 'Кори. Resina Ьеnzоё
"
Quercus.
Д&бови кори.
"
Colophonium У.
Extractum liquiritiae сrп Мnлмбо.llЖ.
Mastiche v.Иаstiсhе
dum s. SuccUS""
"
Pini
Fo1ia menthae crispae
Гюауиъ.
Rhizoma Сптсuшае
" Salviae
Е.шcnФе.
"
Galangae
" Rosmarini У. Anthes Розмаринъ.
ТI
Zingiberis
Sapones
Fruetum anisi vuIgaris
Обикновенъ авасонъ,
Sebum Ьоvinшn
"
Aurantii immaturi llоиеравцnЙ.
Lemina Сасао
7>
Cannabis
:Конопено еi!ие.
Lini
"
Cardamomiminores RaKy.;\e (кардамокъ).
"Carvi
Rимиовъ.
"Coriandri
lWшвнmъ (КOJIИЛ1Jдро).
"
Sinapis et pulverata
}iuees ]foschates
"Foenicu1i
Сilие оТ'Ькопаръ.
"Iuniperi
Смр1>кя (юниперъардишъ).
"Petroselimi
Ыайдавосено сi!ие.
Semina papaveris.
"
VапШае У. Vanila Вапв.II.Ъ.
Spiritus odoratus У. Еаи
Оаl1ае pnrcicae У. gallae Джбовп шв1tL\ЮL
de Cologne'
Gelatina. inСоШа
Же.ла:rииа.
'Vine

"

Бакамъ.

Червенъ

бака:llЪ

(<Jервепа.

варзил).

Лакумуеъ, .JtaICмусъ.
Сини.JtО.

А.:1.кана.
Ватранъ.
Черн. саПО:RНИЙ, П.llП кора
бе.ленъ, варъ.
Горчивка,
генцплна ген •.
цилни

•.

С.JtаАICИЙ кор1;нъ (миамъ).
Сапуиенъ кор-Внъ (сапунъ-,
оту).

Дифиси.лъ.
Смирно.
Чамъ сакл.зъ.
Б1;.JtЪ сакжзъ (61).lа д&вка).

CMOJla.
3еРАевче.
ХаРМИАжанъ.

ЖИНЖИФИ)tъ.

Сапунъ.
ГовежjJ,3 .ll.ой.
Оnме отъ. какао •

.ленено С-В11е (кетенъ-то
хуму).

Синапово с1ше (xaPдa.ilъ).
Ор-Вхчета (хиндостанъ дже
виаи).

ОБмв ·отъ маь."Ъ.
Одико.лонъ.

СПИр1.'ъ.

Брой

14 (49).

Варпепc:rщй ОБЩИПСЕИЙ Вi>етпиь.-ь

Spongia fluviantilis
"
Marina
Succium
Sulfur inbacculis
"
Sublimatum
Talcum
(Pemsa) ритех. Lapic риmicis
Teremnthinae
Tubrea salep
Vinum album et rubrum
Zincum metallicum
Thea
Caffe
Radix cichorei et R. Cichorei tost.
Piper Amomi
Gummi resina Ammoniacum
Vaselinum

Р:Бчна гжОО.
:М:орска гжба.
RИXJI.ибаръ.
Тефъ (тюкюртъ).
Префинена т'i;фъ.
Т8.лкъ.

Santoninum
Stramonium
TiJ1ctura Opii

Цинкъ.
Чай.
Rафе.

Варненската Градско-Общинска Касса,
запната ревизия на 14-й Май 1890.

I.

ЦикореЙ.

строго

е

Мишеморъ

сидн,о

сичан'!> оту.

н. Отъ горнята сумма въ Май т. г •
ПОСТd'iпи.ло

mchromicum Наупm

ка на

ди 'На

-

"
"rubrum
'" cyanatum CyankaIi
Nuces vomicae
Ocтaflava

Ивcenкасареси.

Opium
АФионъ.
Plumbuma(;eticum
Куршумъ тузу,
"
" crystaIlisatum :Куршумъ тузу.
"
carbonlcum
Стубечъ.
vel сеruээа

Хааната

.

.

14 ~Iau

.

..•

т. г. е UАlадо

Ревизинта е направеl1а

.л.

62

ст.

.

207

.'1..

40 c'.t'.

ca.~(()

отъ

НЮ .'1..
1813.л.

66
68

ст.
ст.

ЮIста Кр. Мирски",

Георги Чирпа"лиевъ.

Вар'Н,сnсн:uйГра;;mо-ОбщtIUСlCUitВI'Р'Н,ШС-О:П. К. Шишков".
Търгове 8Ъ Варн.

-

таши.

Ванара

R.iiiРМ.<YiЗЪ потасса.
Бензъ потасса.
Гарга бюкенъ.

[415

помощника му Х. Георги СтаВРIIДИ JI Ч.1сна на Съв:Бта

Вань.
сарасси:

.
•

Всичко

рuджива.

Сарж потасса

Отъ градски приходи

в) И .тъп, ZOТ061t пари от'/) градсн:u прихо-

сопоsivum

Кali

Ш. На лице е имало въ I(ассата

. 14,403.л. 99 ст.'
. 31,074 .'1.. 33 "
на 14 Май 1890.
1,813 .л. G8 ст.
• ~ 12,572 .t. 65 ст.

б) Отъ дадени взаемообраано за см-Вт-

oxydatum ru- Т~JL.Ли-СЮРУJl.Ъ.
brum
sulfuratum ru- Женжефоре, киноваръ,
'Ьтm vel·cinциноберъ.
nabaris
Меркуръ- Живакъ - Ди
vivum

Hyosciamus

Израсходвано

И до днесъ непризнатиотъ Общ. Съв:Бтъ

"

."

130,951.1.66 ст.

Отъ т-Вхъ на 14-й Ыап т. г. въ БаНБ:ата гра.!CRИ
сумми 114 .'1.. и депозитни 12,477 .л.
Вишеозначенит-В 1813 J1.ева 68 ст. състонтъ отЪ:
а) Неправи.лни расходи при бивший: бирн~къ

Аlоёs

"

I

l\Iай 1890 г. . . . . : .

Отъ оставени депозити

Rарбо.лова кис:Б.лина.
Тузъ-руху.
Rезапъ.
Щаве.лна кис:Б.лина.
Сарж гариба.лди

3ачъ-н.
sulfuricum
Сари сабжръ.
lucida et hepatica
Джендемъ таши.
Argentum nitricum
Arsenicum Наvпт уеI Аип- 30рНИКЪ.
pigmentum
СапаЫэ indica
Rендиръ
Cantharides
Rжн,i\ЖЗЪ бюджее.
Chloroformium
Х.лороФормъ.
Cicuta conium
Ба.лдифанъ.
СоспН iudici
Ба.л.iККЪ оту.
Colores А n i 1i n i
Г а р и б а .л ,11 и бои.
Cuprum Itceticum vel Aerugo RaJl.емиченге.лъ.
Cuprum sulfuricum
Синъ камъкъ, гйокъ
Folia Belladonnae
ГюзeJtъ-авратъ.
Gummi-gutti
Гута J1.амба.
Hydrargyrum bichloratum Су.лейменъ.

132,765.\. 34 СТ.

v

Израсх()двачо отъ 1·Й Япуарпй до }

запретено да

-

14 l\Iaii т. г. съ
31 ДеБСИВРИИ

О'ЕЪ

1889 Г., (.лева 22620 и 74 ст:)

14

споредъ вне

градски приходи отъ

Я:нуарпй до

на"'ичностьта

Ени бахаръ.
Амониачна смо.ла.
ВазeJtина.

lllсиm

"

Постжпило

1

специа.лно разр-Вшение.

"

Тату.ла.
АФJJОНЪ руху.
3инко -3пнко Су.\фатъ.

Ziпспm 8ulfuriсшп

се продаватъ вънъ отъаптеки и дрогерии ИЛI без'!>

"
"
"

Панааъ оту.
Вара аРАПЧЪ.
RарасаБ:И Хораесани.

Теребинтина.
Са.лепъ.
В-В..10 и червено вино.

които

arsenicosum уеI
arsenicum albunlcarbolicum
muriaticum
nitricum
oxalicum
p~cricum vel Picri-

Мюрдесен&ъ.

БаЫпа

Морска п-Вна (пемза).

СПИСЪRЪ 'На nо-гдавн,um1i omровни и

Acidum

Су.шбентъ.

Plumbum hyperoxydatum
уеI miniuum
"
oxydatum уе!
. Lithargirum
SabadiIIa

П.
.lI,in'iсmвующu вещества,

Orp.3.

1)

На

29

и

30

rpaA.-

Общин. Управление:

Ыай т. г. ще се произведетъргъ

за отдавание въ откупъ градското даждпе "Октроа"
отъ пропзводящит:h се въ гр. Варна У Ф:tбрпката па.
Иосифъ Дрексе.\еръ сод,)ва вода п .лШIOнаАа, за време

отъ ъr.Бсецъ Юний до

2)

На

1

и

2

31 ДеRемврпй 1890 година.

Юний т. г., ще се произведе ,търгъ

за отдавание подъ

иаемъ JllOpCКnTiI

ABiI бани за

презъ тан годишний .лi>тенъ сезонъ.
3) Отъ 8 Юний т. Г. дО 18·Й С.<YiЩИЙ, ще се про

Ааватъ чрезъ пуб.lIПченъ търгъ градскит:h и:Бста, .\iIжащи отъ вънъ Татаръ-Вапия, отъ ' ABilт.h страни ва
Добричското шоссе, а ииенно въ G.\i>ДУЮЩllт.h ДВИ,
BclKora C.l:БАЪ и.ладнiI, часа от'}, 3 АО 5, .СЪ пере
торжка на ,м:Бдующий Аенъ:
На 8 Юний т. г., _м:Бстата, означени В'1о п.\ана КВ.

1)

V No•.No. 3, 5, 7, 9 и '15.
2) На 11 Юний 1Ili>cTaTa, КВ. VI No. 1, 3, 4, 5 И .6.
3) 71 13"
"
"VI No. No. 7,8,9,10 и 11.
4) 11 15 11
"
"VП No. No. 2, 4,.5, 6 и 7.
VIINo. 10, БВ. VIП No. No.
5) ,,18 "
1, 2, 3 и 4.
4) На 20 Юний т. г., ще се ПРОАават:ь MilCTaTa
J)

отвънъ Татаръ-Капвв;· от'ъ .AВ'kт:h страни па Добри'l-

БроЙ

и 8.
Юний т. г., ще се продаватъ градскитв

No. No. 5, 6

5) На 22

6)
и-Всто

подъ

Съг.\асно ЦИРВ:УJLЯрЪТЪ отъ AHeCOЬ,'Iecть имамъ

и

27.
25 Юний

На
ири

т.

да Ви предизв:Бстя, че CblIOЬ се устапови.\ъ па

г. ще се иродава градското

Старата в'Втърница, означено въ ПJLана

АРТИНЪ Г. ДИJIсиая:нъ

На 25-йЮIIИЙ т г. щесе пгоизведе отново търгъ

съ тайна конкуренция, аа доставка Франко въ Варна,

и ПроДЪJLжавамъ с.жщит1> работи ио ТЪРГОВИ.llта, съ

150,000 паР'Iета Бапдърмски IШМЪНИ за ICaJLдарж.мъ.
НачаJLна цiШ8 25 ст. за nap'Ie. 3aJLoroь 5%
въ ЗJLато.

които се

На

2

ЮJLИЙ т. Г.

ще се

продава

занимаваше расправеuата магазин.

Като Ви представлмъ AOJLY моятъ иодписъ, азъ
ВИ МО.\.11 да приемете монт-В ПО'IТИТeJLНП поздрав.\епия.

8) На 27 Юний т. г. ще се продава градското
и-Всто отъ 150 кв. метра, при Старата в-Бтървица,
озпа'1ено въ ПJLана подъ No. 61.
.

9)

Ар. Г. Диnсизянъ.

градското

Ар. Г. Ди.лсиаянъ ще подписва:

и-Всто отъ381'40 ЕВ. метра, JL-Бжаще 1>lежду Събор
пата

църква п градскит'В

Еовачющи,

означено

и-Бсто, 0'1Ъ

450

ЕВ. метра, JL1>жаще въ новит1>

Ар. Г. ДUМUЗЯК1>.

ВЪ

П.IUШа подъ EBapTaJLOЬ XI бр.ва "з".
10) На4 ЮJLИЙ т. Г., ще се продава градското
Евар

та.\и, означено въ ПJLана подъ квартмъ ХЫХ буква "и".

IIORAHA.

Constantinop]e, 1е lf J8 Janvier 1890.
}{utchuk-Safran-Han

I
м

,

.Еп ше referant а ]а circalaire de се jour, j'ai l'honпеиr de уопв ргеvешг чпе je viens de ш'еtablir впг cette
рlасе вопа la raison

31.

Artin G. Dilsizian

Г-жи иГ-ци 'IJLенкит1> на Женското БJLаготво

et чие je continue 1е genre d'affaires dont s'occupait la.
dissoute.
.
Еп vous priant de ргепще note de ша signatnre,
je уопа presente М.
теа respectueuses salutations.

.м

РИТе.\но Дружество въ гр. Варна се умо.шватъ 'да
S8пов'Вдатъ на нзвънредно ::ас1здание въ недщя, на
27-й Май н. Г., въ УЧИJLище'1'О СВ. Методий, гд'Вто
ще се

прО'Iетжтъ

AOKJl8Aa

KOHTpOJLHaT8

на

шаisоп

RО~ПШС

сия и' годпшний ОТ'1етъ аа д1>ятеJLностьта на Дру
жеството, и ще се набере ново настоятеJLСТВО.
3аC'hданието ще се отвори точно 'Iaca въ 91/2
преди п.\адн-R.
Варна, 22 Май 1890.

ARTIN G. DILSIZIAN.
Artin G. Dilsizian sigПЮ'а Artin G. Dilsizian.
Цариградъ, i/ 18 Януарии 1890.

Настоятелството.
Цариградъ, J{18 Япуарпu

r

r

1890.

Rючюкъ-Сафрапъ-ханъ.

Фllрмата

Х•. 1\. ТОРОСЯНЪ
II ПРОДЪJ!жавамъ СN..щитi>·работи по

АР.Г. ДИЛСИ3ЯRЪ
ирекратява да

Като ви

&

с.жществува

Х. ТОРОСЯНЪ

отъ

БJLагодарпмъ за

днесъ.

дов:Врието,

в:оето пи

ПОШl.захте, бързаме да ви ув1>домпмъ съ дпетIlЯ лата за

и&шит-Б 'НОJ1П предириятпн и Ви МОJLПмъ да приемете
ваппr.r.h искренни ПОЗАрав~ения.

Ар. г. Дилсизянъ

м

Nous ауопв l'honneur devous prevenir чпе notre
contrat Bocial etant arrive а. воп terme, lа rai;:,on

Аг.
севве

G. Dilsizian

d'exister

а рагНг

&Н.

Torossian

dace jour.

Еп· "'опа remerciant ае lа confiance чае уопа nous

a\'"~ teшоigпее; попа попа

reservons le plaisir da уопа
jour de пов nonveaux projets et
civiliMs empressees.
Ar.· G. DiIsizian & Н. Torossian.

епtrеteшг еп date de се
vous рпоns d'agreer пов

Като ви предстаВJIJ\IЪ AOJLY моятъ иодписъ, азъ
Ви моJlЛ да ириемете моит-В ПО'IтитеJLНИ поздраВJLенця.
X~ К. Торосянъ.
ХампарцуIiъ R. Торослнъ ще ПОДIIИсва: Х. Е. Торосян~.

х· Торосянъ ..

Constantinople, lе 1/13 Janvier 1890.
Kutchuk-8afrri.n-Han

търговията, съ

които се занимаваше расправепата магазия.

.

&

No. 29.

моЪето иодъ Фирма

Честь имаме да ви предизв-Встпмъ, че тъи като

се

Rебеджи-Ханъ

Съ.г.lаСIlО ЦИРВ:УJLЯрЪТЬ отъ днесъ,честь им:аиъ
да Ви предизв-Встя, 'Ie съмъ се устав:овПJLЪ на това

се ДОВЪрШИ сро&Ътъ на СЪДРУЖНП'1есв:о'rо ПП УСJLовпе,
то

това

м1зсто' подъ Фирма

No. 97.
7)

R.1ОЧЮI;:Ъ-СЗФРа.пъ-х:шъ.

r

и-Бста при "ИJLДЖЗЪ.Тf.бия", означени ВЪ ПJLана подъ

No. No. 25

4.

Царпградъ, 1118 ЯпуарDЙ 1890.

ското тосев, означени въ ПJLана ЕВ. УП No. 9, lШ
УШ

Стр.

ВарнеНСRИЙ ОбщинсRИЙ В-ВСТ)'{ИRЪ

14 (491.

м

Constantinop]e, ]е Ч J8 Janvier 1890
KeMdji Нап м.. 29

. Еп те rer~ran~ а lа c~rcul~ire de се jour, j' ai IЪоп
пещ de vous ргеvешг чпе зе Vlens de ш'etаЬ1ir sur sette
place вопв la raison

Н. К.

Torossian

et чие je сопЬпие lе тете genre d'affaires dont э'оссп
pait lа шаisоп dissoute.
.
Еп у?иа priant· de prendre note de та signature,
зе vous ргеsепte Jil.
теа reprectueuses I!alutations.
Н. К.

TOROSSIAN.

Hampartzoun К. Torossian signera: Н. К. Torossian.
2-3

Печатница Хр. Н. ВQ!tRm<ОВЪ. -

Варва.

