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Единъ брой

1О

ст.

ВАРНЕПСКИЙ ОБЩИНСКИЙ Вtстникъ
Из..Нt3Я оБИI~новенно Кълъ 1 }} 15'

о'Тъ всiшии мЪсецъ. ---'--

;- ~

i!
ii

пири и

11l1C)llI,

ВС'IЧКО за Вt.СТНИЮl ,;о,а се праща ДО

i;

Градско-Общинското УпраВАение ВЪ Варна.

цtllата на 24 броя:·
l'tняжеl.:'l'fЮ1'О
:! .l\:'па,

;:а

" ДРУГИ l\ържаВlI 31f 2

На 29 Септе)IВ!ШИ, въ сх,ббота сутрени'а,

HE~OBO
НЕННО

ЦАРОЕО ВИООЧЕО'ГВО [(няза,
ЦАРСЕО ВИСОЧЕСТВО Пнягиня

Rлементина Саксъ-I{о6ургъ-Готска и НЕЙНО

ЕРАЛЕВСЕаВИООЧЕСТВО Херцогиня Макси~
милианъ

Емануелъ

Баварсна,

Августtйшпт':h

Mai.J:Ka и сестра на / Господаря, за:ЮIНiliХж. СЪ
особенъ парm\:Одъ за ИСТОРIIчеCI~ата 1I\.':hCTHoCTb
Еа.ШaI~ра (Геларето)
б~1аговоли.'1И
жественно

Еаварна,

15

"

Шlенувани:И

градецъ

слtдъ I~oeTo се

II

при

заnърнк,хх.

Своето

Авrустtйше

lIItсецъ,

Ериii

ПРllСiliТСТБуватъ

у

г.

1890

корни

ItО:lПшссарит-В

Чденове

Саввов'.Ь.

На 3-И ОI~ТО:ШЗРlIii, въ ср-Вда, Н. Ц. В.
Еняза благово."щ да ПРllе:\[С въ СаllДрОПО
I~Оl\l1lШССШIта по учре~;I~даnаНlIС ,,13Ъ~ll'арш~ото
ТЪРГОВСI~О Пароходно АIщионерно ДрУ~I~естnо
Варна",

Г-осподаря

IСОЯТО

IПIa честьта да поднссе

сл':hдующпт':h

адрессъ н

I

.J.1L [w.7/,onu.
А.

11.

на

lШ,;10жешlC,

прпдруженп отъ прош"та за уставъ на Дру
жеството:

Ив. Мл;,nВОfa.

И3~lоа\ ЕНИЕ
за хода на дtдото по учре~RдапаПIlе

БългарClСО
На

31

Търговш~о- Пароходно Дружество
въ Варна.
Деl'е~IВРПl[ м. 1'., I~ol'a'l'O се строешс же.лi.;

30Пaiтната .lJJIJИЛ Н.11 бол '6-Б!JргаiJо, 11

01.''10 Правитс.IСТ130ТО

на

11. Ц.

сс lIроеlСТJlрашо

Вl/СQ'/(!сщво 110С1'РОЛlЩIIJIСТО

па l'0.11;мата .,ШШJl "КаСllсчан~-Лi(JСI1lС1Ц/МЪ", съ
.ли НЮl сс опасвах;ь.

110'11.'11

ROH'ro

Вt'I1'lЮI'1'1> l'.lашш ТОЧЮI на

КНJlЖСС~'ВОТО JI пъ нап-скоро време lIрll30ваваше се стра
ната на 1l0ВЪ JШОllо~шчеСIШП :ЮlВотъ, а наii-вече градо·

nет1>

BapHtt/t

Бурга.'JО,

111>1'011

Варне!lСЮI l'}11tждапп, Ве

.лlШО Христовъ, Ст • .А Пающа п JJв.lII;ь.ПiJОВЪ, свшt:1Хdi

сдно събрание отъ граЖl\аНJl въ УЧ11.lUЩС'1'О
Гu.шtаiЩЯ" за раЗ1lСICsаН11С

АДРЕССА

ПОnО8&

п. Еn'Ц,С8Ь

па

T':hXH~ честь отъ г-да офпцерпт':h на Варпен
Сl~lIЙ гарншзонъ, въ прпсж.тстшюто 11 на Бри
гадннi! lсоландпръ отъ Шуменъ, г-на Маiiоръ

ПЪ

:

ве

ВоеННlIН I~дубъ на баlшета, I~ОЙТО се даде въ

:

P!Jccu JJlam7iee5

при

СЖЩllЙ

вадата

по

Предс':hдате.1Ь: В. Xpur;m08&
Ер. МиРС1Сиu

Ч.1снъ-Сеlсретарь:

въ

11

поддаННlЩIl

градъ

въ нсдtля

града

учрсждава

На Ваше Царс;ю Лисочесrво B-ВрlШ

черьта, Н. ,Д. В. Еняза, Н. Ц. В. Енягпнята
:Манка и Н. Ер. В. Херцогинята б.1аговолихк~
да

покровителство

ннето на 031шчеIШО'l'О Дру~ксстnо, за да 1110:1-0
то ПО-СI~ОРО да се ОС.Уiщес'l'ВП. - Варна, 3 OI"TO)l-

день късно вечерьта въ Оандрово.
На 30-:И с.m.щин

ст.

1()

пиа ш!, чt."1Ь Р,ШВlIТIIСТО шt СТрaIШ'l'а,
бдаГОСl~.10ШIO
да б.1aI'ово.11I да Ш}Ю[С IIOДЪ

отгд':hто

и насе.1еШIeТО,

С'Г., а за с.tt"УЮЩIIТ:!;110

I"OCTO

да се спиратъ, посрtщнж.ТII тър

отъ властпт':h

ПОС.'l':hднс

Ба.'lЧIIКЪ,

при

3а всt.юшви оО"в.,еIlИЯ се п.!.аща н&
еАIIlIЪ реАЪ о'Гъ 4() бу'ши ва ПЪрВII;i П","ТЬ

" Стара та

и оБШlе.lюваН11е

въпроса

110 по.lаl'аН11<J ПЪРВ11Т'k основа за учрсждавание едно

До НШ'ОВО Царско Височество Бъл·
rapcKllll Кнлзь ФЕРДИНАНДЪ l·ii:
Господарю,

Бo.7lгарСl>О ТЦJгOGС1.О ПаРОХОiРЮ Дружество

Варна.

60

Въ l.'ова първо събраШIl:', с.l'kдъ JllПОl'О ра3IIСIСnЗ'
НП8, рtшп се да сс изработи еДllПЪ проеlСТЪ на ус

тавъ <!а съставлнне проеl'ТНРaJlОТОДруж~ство, за IСОЛ
то ц'k.лъ СъбраннtJто избра еl\ПО"УШНО сдна деI.:СТОЧ.IСН

на RОJlШIlССИЯ, а JПlенно: В. ХРИСТОВЪ, Я. U.lавчовъ,
да

Руссu lIIатi>евъ, С'г. А. Паница, Кр. МИрl.:lШИ, П. Ен

предстаВШIlЪ на Ваше Царско г;исочество едно
lШ.10жеюю за хода на д':h~10ТО по УЧРС~I~деlше

чевъ, Хр, Ангс.IОВЪ, Ы. Rо.IОIШ, Ив. ~I.dillЗОВЪ n П, А.

Б'й.llгаlJС1СО Тьрговс1СО А1СЦUОnСРС1СО ЛаРОХQД1l(), Дру.

БОТИХai НУ;ЫНllll прось:тъ и на

ЩаСТ.lIШII

се

счuта:\Ie

nссподдаП1l0

жество въ гр. Варна, съ haii:-ПOlюрна 1I1О.1ба
r.:ыlъъ Ваше Царсно Височество, lсато Начпнате.1Ь
пъ Отечеството на BC':hICO общенародно д':h."10,

Поповъ,

"0111.'0

второеъбранuе,

въ продъ.lжешIC

1'00'1'0, С.liэДЪ

14

на дссет!> .,сНЛ изра

Яl1уарпй

11.1'.

свшса СI1

ра'lllСlшание провь."а Ч,Ilенъ

по Ч.,енъ, прис IIРП.lожеllui1 туь."Ъ проеl'тъ-уставъ, {са

то въ СmЩОТО вре~ш

събраНlIСТО

ОПЪ.11I0)IOЩИ

избра-

Брой
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сит-Б

ната отъ него КОМI\ШССПЯ, състояща отъ сжщит1> гор1>

стно. (ПРОТОКОJlЪ отъ

предначъртаното

поиска, чр езъ Г,ни Варненский Окр<ьженъ

Управuте.1Ь,н1>коп ев1>д1>ния по въпросното Пароходно

поменжтп Jlпца, за да д1>йствува до утвърждение прие

тиJl проеытъ за уставъ ва

2.

Дружество и

Друже-

учреАитеJlната кошшссил въ Варна

даде СJl'1>дующип:

14 .я:нуариii 1890 г.)

А) СпореАЪ скромното мн1>ние на RО~ШПССIlлта,

На 20-и .я:нуариЙ н. г. опъ.'lНомощенатаКОIIШП

есия представи въ l\IпнисТрСТВОТО на ФинаНСJlт1> И3

Дружеството тр-hба да има въ нача.IОТО Ава го.-t1>ми

работений проектъ за уставъ на "БмгаРС1rО Търговщо
ПаРО::t'ОIРlO Дружествоu., заедно съ npOTOKOJla ва Съ

гарското Дружество "Ll0yd".

парахода, каквито сж "ArgoU. и "ThetisU. на Австро.Ун

2) За да се види, .ltaltBa веJlИЧllна Il вм1>стшIOСТЬ

бранието, съ м:о.'l.ба да БJ1.аГОВОJllI:

ще ииатъ тил парохОди, БОММИССllята прилага единъ

1) Да вземе Правитео'1.СТВОТО на Н. Ц. Bucotlecmeo
подъ свое постоянно покровитеJ1.СТВО

въ B~pHa,

списъкъ на ПО-ГОJl1>мит1> п::tроходи отъ Дружеството

това Дружество

"Lloyd", които плуватъ по Черно море; въ този спи
съкъ еж lIЗJlожени и параходит'1> "ArgoU. и "Thetis" ,

намира, че е вече време да се състави

31,0

T3RoBa ,l!,ружество.
2) Да БАаГОВОА11 да се ув1>доми коммиссилта, да
JlИ бп MOrJlO Дружеството да расчитва на едно редовно,

взема за типъ.
I които3) кшшиссията
ПаРОХОДJJт1> на Дружеството

отпущано вс1>ка година до траението на Дружеството,
държавно

пособие,

което

поне

да

гарантира

10-12

една

4)

сравнитеJlНО изii ум:-Вренна лихва, напр.

6% отъ първо
(1,000,000) "ева

нача"нпй I>апита"ъ еДJlНЪ милионъ

да БЖАd'iТЪ

отъ

най-новата систе~Iа и Аа взематъ въ ча съ наЙ-иа.1КО·

МИJlИ пЖть.
ПаРОХОАит1> отъ нача..lО да

ПОАържатъ

редо

вно съобщение между пристанищата: Варна, Бургазъ,
Цариградъ и обратно два пжти въ нед1>.'I.ята. По къс

на Дружеството, разбира се, като това пособие би
се ДОПЪJ1.ня.Ш съ добавъчна Срlма ср1>щу услугит1>,

но,

когато

се

УСИJlП

Дружеството,

ПОАържатъ редовно съобщение

които би ВЪРШПJlО Дружеството на Държавата (пре

пароходит'1>

да

II между други при

под

станища по Черно JlIоре и Дунава.
5) Ако ср1>Аствата на Дружеството ПОЗВОJlЯТЪ, то

Аържанието на оиред1>Jlено и редовно съобщение между

КО~1i\Iиссията е на IIIн1>ние да се купятъ и Ава маJlКИ

пристанищата: БаJlЧИКЪ, Варна, Бургазъ, Цариградъ

пароходи,

и

между БЪJlгарсn;ит'1> крайбр1>жни граАове: Варна, БаJl

насянието пощата

обраТНQ),

и

OT'J> Цариградъ

за

и

загубитЕ, които

Дружеството отъ една СJlУ'lзйна

Бургазъ,

би преТЪРШIВЗJlО

кош.уренция,

ИМ'В

1/8 отъ

нужното още распоре~Rдание,
жеството чрезъ

се

и

да се препоржча Дру
ПО-СRОРО аКЦШlт1> съ

съл1>йствие"о на ГраАсн:о-ОБЩИНСЮlт1> УпраВJlСПI1Я и
Така СdiЩО

КО~Шllссията

МИIIистврство да разр1>ши,

JllОJlИ

Княжеското

щото Аа може да става

подписn;ата за акциит1> п вносю\та на стоitностьта Ш\IЪ
при БЪ.'l.l'арСI>aта Народна Банка и нейниТ'"в R.'I.OHOBe,

I
I

както е предвпд-Вно въ проекта на устава, у който
би се направи.'l.Ц вспчки ИЗIlI1>нения и допълнения,

каквито

се

нам1>рятъ

за

нужни

отъ

почитаемото

Правите.'l.СТВО.

емото Министерство на Финанспт1>, съ предписанията

No. No. 20913

и

22126

отъ

16 JI 26

Юний

н. г. БJlаГОВо.1И Аа съоБЩII на БОJ\IJl1Иссията чрезъ

Г·на Варненсыий Окр.ь.женъ Управитель, че l\Iинис
терский Съв-Втъ е P-ВШИJlЪ Аа ПОJlIOгне материаJlНО
ва усп1>ванието на проектираното отъ нея въ Вариа

Търговско ПаРОХОАНО Дружество, но за

Аа

може

ПОЧllтаемото l\fинистеретво да се произнесе окончатеJl
но, БИJlа

назначена една

RОllШИССИЯ въ СТОJlицата

за изучваниеПОАробновъпроса, която КО1lМИССШI БИJlа
съставена вече п почнжла Аа работи.

Презъ

I

съобщенията И въобще за споиагаНJ11:: БЪJlгарсыата
търговия, между Варна-Бургазъ, ЦариграАЪ и АРУ
гад1>, гд1>то би се изискваJlО отъ Аружественнит1>.
интереси.

ЧJl. 5. Дружеството ще трае тридессть години
отъ Аенл

на окончатеJlНОТО иу съставяние.

ЧJl. 6. ОСНОВНИЙ

капитаJlЪ

на Дружеството

е

едии'Ь .ми.nиаи'Ь (1,000,000) лева З.'l.атнп, разд'1>Jlенъ на
nеть хttдЯДU (5000) aIЩИИ, по дв1>ст1> (200) JleBa ЗJlатни
еАната.

BCJl-Вдствие тая JllO.'I.ба на Коммпссията, почита

си иодъ

Бур

по-вече параХОАИ, които Аа работятъ, за ОJlеснявание

Окржжнпт-В Постоянни :КОШlllССШI,

4)

между

ЧJl. 2. Дружеството има с1>да.1Ището си въ гр.
Варна, но едно общо събрание отъ акционерит'1> може
да р1>ши да се пре~l1>сти rJlaBHOTO· уараВJlение на
Дружеството въ други краЙМОрСКJI градъ.
Чл. 3. Ц1>Аьта на Дружествотп е купуванието
и употр1>бяванието за· морска навигация единъ ИJlИ

наЙ-уб1>дпте.'l.НО и за

г. г. Оn;рЖ~.:Нl1т1> УпраВI1ТСJlИ, та да

раСПРОДЗАЖТЪ ПО-JlССНО

-

съобщание

Ето едпнъ изводъ отъ проекта за уставъ:

aIщиит1>, КО~1I\шссията, за да може 'Аа си спе'lеJlll АО

и1>рllето на насе.'l.енисто, МОJlИ

ПОАържа

газъ, АХИJlО, l\IесеJlIВРИЯ, СИЗОПОJlИ и обратно.

~) Дружеството; като пе ще 1\1Оже да почне двй
ПРОАаджтъ поне

Аа

ЧИI>Ъ, Баварна п uбратно, а АРУГПЙ

юща за ц1>.lЬ да съсипе ПО~.'I.1>Ането.

ствуванието си преди да се

отъ които едина

ЮJlИЙ н. г. Министерството на Финан-

Въ CJlучай че Ai;JlaTa на Дружеството се расти

рятъ, нtJговии каПИТaJLЪ може да се УГОJl1>ми по р1>

шение на Общо Събрание съ ИЗАавание на об.'l.игации

ИJlИ

нъь.'Ъ

ДОПЪJlнитеJlНИ

акции.

Чо'1. 7. ЩОМЪ се подпише една трет.II часть отъ
акциитЕ и се събере стойностьта имъ, Дружеството
ще

се счита

окончатеJlНО

Съставено

и веднага

ще се

свика Общо Събрание да избере Управителний Съ
в'1>Т'Ь и назначи АИРeI~тора (ЧJl. 27 И 28.)
ЧJl. 8. Аь.-циитЕ сж поименни и Т-ВХНОТО пре
обръщание на друго llJIle става саио съ ОАобр1>НJIе на·
УпраВИТeJLНИИ Съв"Бтъ.

ЧJl.

9. Акционеръ може да БЖАе всi;кий бъ.л

гаринъ, безъ раз.'1.ИIti\ на поманство, и вс1>кий БЪJl
гарскnй поманникъ, но никой не ыоеe да купи по
вече отъ

петстотинъ

акции.

Брои
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Чл. 44. Всiши акционеринъ, който притежава
ТрИ акции, иыа ираво на едпнъ гласъ, но

може

да

десеть ДРУГИ по Ilълноыощие,

KOJlKOTO

и да е ЧИСJlОТО

на неговит'h акции И на ДОВ'hритеJLИТ'h

вс'hкий

му.

Ако въ течение на една година ОТ'Ь

52.

одобрението на Устава,
то

никои не

има ПО-ве'lе от'}, десеть гласа за себе си и

Ч.t.

Дружеството

акционеринъ

може

да

не се

си

състави,

истеГJLII

Банката внесената сумма, наедно СЪJLИХВIIТ'h, по

*

*

RoeTo

за

на ЦаРllградска

ИllЮТО па Господаря, "набр-ВЖlIa ФЕРД~1HДHДЪ
С.'1'Бдъ

което

llедпага.

сс

сыlвтаa

се

събрахж

обяви

1",

uю;:рнтъ, н

П}НЮТЖПlIХ;', J:Ъ:МЪ

JJ

p'h-

Общински предстаШI'l'СДН.

насърдчи твърд-В ~шого ЕОl\П\IИссарит-В на пни
осжществение на

I.ОЯТО. водп отъ l\Iитшщата,

у.'1Iща,

п.-IOЩЬ, I:Ъ1IЪ Двореца Сандроно, да се Шlрпча, по

*

Дружеството,

I~раiiБР'БЖIlата граДСIЩ

Д."1ЪЖНОСТIIТ-В сп Н()ВОУ'l'нърдerшт'}; ГраДСI:О

Негово Царско Височество Господаря-Rншш
на

одобрп, щото

отъ

шение отъ Общото Събрание на акционеРllт:h.

циаторит-В

Стр. ~.

Варненскпil: Общпнскпii B-ВСТlПШЪ

ПО-СRОРОТО

се има вече наЙ-ГОol"1-ВllIа

гаранция.

Сд-'Щllii день, 8-й того, ОБЩШIСlшii
н-Втъ, въ новий сн

състанъ, ОТ1ЧШ

Съ

първото

си зас-ВдаИllе, въ JИС'l'О избра за Юlетъ
~IнхаИ.lа

Rо."'IОНИ,

а за

г-да ЖеI:а Георгпевъ,

Ив. ИХJIЗОВЪ, които,

Г-IЩ

IС~lеТСIШ ИОШ)lЦШII:~И

Спаса Д.

Спасовъ и

Височайше утвърдени,

днесъ ВСТliiПIIХlii на Д."1ЪЖНОСТИТ-В СП.

На 4-й сжщий

м-Всецъ,

Негово Царско .нисочество

въ 'lетвърТЪRЪ,

RШl3а е приелъ на

ауденция г-на Г. ЖИВRОВЪ, l\Iинистра на На
родното Просв-Вщение

и вреяенно на Финан

сит-В,

въ

RОЙТО

стигнж

Варна

преДIIШПИЙ

Варна,

день презъ Бургазъ, и на 7 -й того, въ пе
дъля, заыипж lIaROЬ за София.

ПОДiluсаnnuu 1С.1еето па ВаР,ИnС1Саmа Град
С1Са

На 5-и того, въ пеТЪRЪ сутреньта,

СОЕит-ВА:вгуст-Вiiши

Гости,

Н.

Ви

Ц. В. Княза,

Н. Ц. В.Княгинята- Майка и Н.' Пр. В. Херцогиня

15 O"rno.14Bpuii 1890.

Общunа, 1Сато предадохо дnеС'О 01Соnчаmе.,7l/ito

д.л'Ожnостьmа

си,

СО

Bcu 1 tтcumt

други Общunс7СU

C.iJl11T1CZl u

иовоuабраnnuи

.zz,t.lla,

nрunа.zz,.л'l;ЖnОС1'U на

и . вис О ЧАЙЛ/В

Максимилианъ Емануелъ Баварска, отпжтуваХlii
Сандроnо

ГраДС1Сии 7с"нето г·на 1\1ихаила

съ особенъ пароходъ направо отъ

ва свои nрUJпеnо Д?J"lго ОТО СдОЛ

за Бургазъ, oTI~aTo одостоихж lIIпожество лица

страnа

БЪ Варна СЪ СКЖПИ подаръци. При тоnаГос

всuч7СU М!Jжащи nри

1еа

ttО"IlОЩJtuцuтъ'

7сnuжа,

уmв;;РАenо .

Колони, счита.1tts

си,

стртт 1е

ото

да

иаСlсаж.,к па

Варnеж:JCОТО

Гра.4С7СО- Об

поДаря·Нняза благоволи да подари чрезъ Iшета

щunс7СО Уnравдсnис сор.zz,еtша б.llагодарnоr;ть ва

хu.лн.zz,о

1Z0.ложеnulf, 'It"Jto mру;р; nре80 вре.неmо па 7С"нету

.лева, съ

ЕОПТО ще

се

купятъ ПО-Rапп

тални съчинения за ГраДСRо-Общинската БП-I ваnието "ни (ОТо 16 Аnрu.1l0 1888) при UСnО.lln,я
блпотека, и други nетстотиnо .лева, за распре

дъление на 44-:ма СИрОllIаси, RОИТО сж подали
на Височайше

име

прошения

за поыощь,

не

зависимо отъ сум:мит-В, съ които Н. Ц. В. оща
стливи лично други б-ВДШI oI"1Jща въ града.

Нейно царско Височество Rнягпнята-l\Iаика

ваnие иа

I .zz,оброС'Оtiiстnо, 1еестио u ревnосmnо 80рueеnие С.llуж
бата си,

иaz't-г.llавnuтt

.zz,обро nавеnие
жащu

инвато

на касеата. на Българското

Варnа

U

.zz,.ложnосmum*

U

ва

ва

nOCTOH1t1-ю

иnTepeccит1J па Общunата

ва напредо все тои

mtxna

и

па

1ее всичюuт7; МУ·
уС'Ор.zz,ЖJ

ще исnм

си аа б.лагото

па града

собсmвennа честь.

В,,1еето: Кръстю .1в. мирсний.

творително Дружество въ Варна.

ВарнеНСКJIИ Градско-ОБЩIlНСRИЙ: Съвътъ

ус.ловuн

граж.zz,аnuт1J, вn'O.~1tO убt.zz,еn'О,

благоводи да подарп nетстоmиn'О .лева въ ПОol"1за

Женско Б."'Iаго

воаддгаuumt и,,}е'О .zz,.llожnостu, 1ере80

Кросmю

Ив. J.lIuрсkuЙ, во

1Сачествоmо ~ey

въ посл-Вднето си заciдание, на 8-й того, по

реАа1СТОРо ua Варненский Общинский Вtстникъ,

станови, да се поыоли всеподданпо Негово
Царско Височество Княза, да благово."IИ да

7Сато престава да бл.де ва nаnредо та7С'Ово, вве.1еа,

сбогомъ ОТо чuтате.лuт1J па Бtстннна.

Брой

Стр.

ВарнеНСRИЙ ОБЩПНСRИЙ ВtстНIШЪ

27 (62)

4.

НаименоваНИfIта на по-г.лавнит13 УJlИЦИ у гр. Варна.
(Продължение отъ брой
t'1

г.)

22-1890.

с::

ос

~

~ ,.q
fo

ф

""=:

НаииеПОПfiпие

с

Отъ Гд'~

О ~

почнува

игдъ

се свършва

Z 1)>.

~

70

ГIаИ",f ",vp(;~-,a

71

ГаБРОВСf\а

·

Iq

73

ирпа HCfi:a

74

IV

бродска.

Отъ "В.lаДТlС.'l.авъ" между

Св.

77

Г z;раС1\ева

СОФИИСl\а

78

~Ie~KAY "Драгоианъ"и "IlIппченска..

п [

3адъ ПОI\ГБщението на Общинско'го Управление, отъ" ПреСJlав
ска п.ющь" 1\0 y.l. "ППРОТСII:а".
Новоотворена ср:Бщу дома на .я:нуси, отъ

"Набр-Бжната"
Отъ

1

А1зВНfI

80

ШаРСl:\а

81

Пиринъ

82

РазграДСl-\а

83

Ма~честеръ

84

МЗl-\еДОНСttа

. · .

"Саадова" при чешмата до ул. "РаАlша"

f

"Солунска"

"С,х;ра БаК1lJ1.шръ"

По-до.'ШJlта отъ тази I;:рап мага;шитБ на Ст. Паница и Сигристъ
до "Русчукъ.Rапусу"
Отъ ИЛДmзъ-Табиа I,рай ПРОБ:опа I,ЫIЪ бариерната барака.

По-до.шата кыIъъ .'l.озата презъ улицитБ" Раковска ", "ЫИ.1lздиновска" и "lIIaKeAoHcRa".

{

V

Отъ у'.\ицата "ЦаРШ'!:,<1ДСЮ'" край магазиата-на
ДО у.шца r, ilардаръ".

{
{

1

·

до

Отъ Y.1I. Цариградска при Търговското Raфеие I,рап мага.шuт-S
на Ив. Гиневъ иД. TpaKoor.ly до УJlIща "Габровска" при

v

.

"Одрипска"

I

l
{

1

y.l.

yJl.

.

Отъ УJlица Набр-Бжна ПрlI съборенип ДO~lЪ на Rарющвуна Па
напотъ, Kpafl съборената КJ>ща на Бендt>рли до УJlица

t

1

79

"Св. Haprъ" и "Св. J\Iетодий"

П

II

76

ул.

ь:ъмъ бо.lницата .

I II {

ГеРАапъ

75

Отъ ))Царпградска" край "Сжра-фурун.lаръ" до улицата Цари-

{
{

ш

.

В1>нчанъ

72

:Край новий домъ на П. Хавезовъ отъ Прес.lаВСI,а до Дебърска

III

1

В.

ХРIlСТОВЪ

Отъ "ЦаРllградош" край иагазпата на Е. П. СКОР4ИНП дО
"Вардаръ".

v

yJI.

Ерапната у.шца къМЪ .юзлта, отъ ИJlд;у,зъ·Та6ил I,ЪМЪ морето.
-----------~---

МИНИСТЕРСТJЮ НА ФИНА НСИТ'Б.

3310R

lIШfИ(:терството на Фипансит-Б облвлва съ това
на интересующuт:Б се, че на 25-иit ОКТО~IВРПП 1'. г, въ

ПОJ\l-Бщенпето м)" ще се произвед:, пуб.Нlченътъргъ, съ
тайно Мlt.юнамаванпе, за отдаванпе на предприемачъ
доставката на

1876

двоини

Ael,aMeTpll, 1876

I,О~Ш.'l.еRта

м'tрки за т.лжесть, 1876 КОМИJlеI,ТЗ bI-БрIШ за вино,
ракиа u пр. п 1876 КОbIП.lеl.та ы:БРКII за 1II.1I:БI,О и
мас.lO.

ТЪРl'ЪТЪ ще се проиаведе 'съгласно ЗaI,ОНЪТЪ
аа пу6.шчнит:Б търгове и о~обеНlIит-Б поемни YC.1l0BlIa,
отъ които въ ИинпстеlJCТВОТО се наnшратъ ОТД-ВJIНП
екзеJlIп.\ари

и

може

да се

испращатъ

на

вс-БIШГО,

.които би поискалъ, а образцитБ :r.lOгrtiТЪ да се видат"
вс-БКII прпс,х;тственъ день и' часъ.
~Rе.laющпт-Б да взеllIатъ учаСТllе въ търгътъ
тр:Ббва да пр-Бдставатъ П.Ш иепратятъ офертитБ си
въ 1Iинистерството. нъ ззuечатанъ ПJlJ[Б:Ъ най ь.ъепо
РеА1\КТОРЪ: Иръстю Иа. MMpCKM14.

24

ОБ:ТОИВрПЙ часъ'l'Ъ до

тр:Ббва да сж точно по

ОБНВJ1ЕlIИЕ

.;\ii

до

5

С;'I.-Бдъ об:Бдъ, ОФертитf;

06разецътъ,

пр:БдвиДIJНЪ

въ

законътъ за пуб.1lИЧНИТ-В търгове; подпиеит:Б. на Б:ОН
курептпт-Б, живущи: вънъ
отъ Софиа, които ще
n'спрататъ оферти:тi> си, тр:Б6ва да сж. зав:БреИll отъ
нотариусъ.

Отвар.лi!пето на офертитБ ще стане на 25-ий Окто
иврий, qасътъ на 10 пр-Бдъ об:Бдъ отъ спеЦИaJIНО наредена за таа ц:Блъ ь:омисеИJl.

ОТЪ r.:опь:уреНТII'l'-Б, осв-Бнъ свидет:БJlСТВО за чест
ность, се

изисква и залогъ отъ

200J JleBa

за двоп

нит-Б декаll1еТРИ, 3500 JleBa за м:Бркит:Б за ТRжестъ,
650 JlCBa за ~l-Вркит-Б за вино, ракиа и пр. и 650 .'1..
аа M.t·BKO и иасJl.О. Този за.llОГЪ тр:Б6ва да бжде въ
З.'l3.ТНII 1tIонети, ПJlИ ц-Бнаи .книжл, им:Бющи Ii:УРСЪ въ
Пари:,;еIШта или Виенската Борси и депозиранъ въ
Бъ.lгарcrщта Народна Банка ИJlИ КJlоновет:Б :Йо
гр. Софиа, 25-ий СептеllIВрИЙ 1890 година.
(Подпис.) Г.швенъ СеБ:ретаръ Хр. Б:БJlЧОВЪ.
В:Брно
Нача.ШИБЪ на Отд:БJlението эа ДьржаВНIlт:Б имо
ти, горит:Б, зем.tед-Б.1IlIeТО и търговиата. 1\1. Георгиевъ.
Пе'Iатвицата

Хр.

Н. Воиниковъ.

-

Варва.

