Година

VIII.

Варна,

22 ЮдпН 1895 г.

Брой

23

====~

БАРНЕНСКИЙ ОЕщинекий Вtстни~ъ
] [UC3l<l, стаТIIII, парп 11 пс.J!ЧI,() ЩО С 33
пl;СТIlIII,а е<, пр:tща ЛО ГраДСI.о·ОGЩIII!СI;I!1U
Yllpa13_lCIllI!> нъ Нарна.

ИЗЛИБа ТDИ ПiИИ въ flPBCBna;

обикновенно на 1, 1 О И 20 ЧИС.·Щ.

За обявления се плаща за редъ:

Цtната на вtетнина за година е

Н;! пьрва страшща

лева.

4

Отдtnенъ брой 10 ст.

ИЗВОДЪ отъ рtUJеНИRта на Вар. Градено-Общин. Съвtтъ.

lIIОЖПОС'ГЬ по

чеТВLрта

нюIыJiiтъъ

Cl:O[JO II

1()

страlllllЩ

Сl.

L'IJ()редъ

,1.1')"1'11,

длъжность, IJЪрВПИ отъ 17-й того-отъ когато

Общин. IСОШIlJССПЯ 1I0ДЪ "~Y .,'~: :гО(j II 210 отъ ~ Il [,
IОПIIi!: т. г. OTHOCIITe.1JIf) ОТIlС'~3ШI~ТО град. пршroрска

е иа

граДlша отъ UIIlЗШIIU

п.Устшl.1Ъ С.'Iужбата си, а втората, СЪГ~'Iасно собствен

ОТДnНflиието

ното i1 же.-Jание, отъ 1-й IОлиi!: Т. г. ~) 3а ll-й Грац.
JliБ::tрь да се назначи отъ първиИ: Ю.1ИИ т. Г. бив

ВIIята

та Rо:шшссия подъ J\~ 1-'f3 отъ 5-й МЮI т. Г. -

ГРnДIlпата,

отно

Дi'кара .1lшадн отъ А. НUIJШРВЪ

И Ха.1П.'IЪ Ефендп на паша и CiHO на град. с.мЪтонос
ГОДИН1.

102) Да се апе.'ll1ра пръдъ вя.длЪжната с;у,дсuна
инстnrщия граждаНСl'ОТО дtло

J\~ 6t; отъ J 8U;) г. ~Ъ
Н. ДафIlНО:UЪ, по описа на 1 ii ВарнеНСJшii: Ыировпй
С,."дпя. за което упъ.1НОlllощаJШ се I~~leTa IJ.l1I пръдо

га п

il ШНШD.теIЬ !l. ВаС;lшджпевъ п
1\.lOIIaPII подъ yc.'IOкоптр~шта съ ПЪрВIIЯ II ощс lJOДЪ

подъ ЮIС)IЪ Шl Н.

IIЗ.l0жеllИ

сегвшш,

181) "JTдобрява се постаuовлението на Оuщш;с'r,а

i1

с.тВдующптf,:

шпi! по-рано таI"ЪВЪ- BapH~H :житель Д 1>Ъ Лнопу.'Iо

ни коне прiзъ т.

втора 11 тре1';1. стра 1; НЦ!!

191) Удоuряпатъ СС IIОСТ:1IJОВ.1СПП:IТfl 1Щ Град.

180) Градскитi о/Iiкари, Д-ръ 'Грано п Д-ръ Е.ш.
Ба ПастернаБ:Ъ да се УВО.1НЯТЪ отъ занимаем:ата ШIЪ

1ОО

r,

"

иеоUходrшостьта.

23 Ювиii 1895 г.

сите.'IНО паеТJJТЪ

1f> стот.

.

въ

дn достаПII

да ДЪрЖIl

rOTwapHUI~a

пп СIНШ ся-tТI:n

паii доuри

за

нnй

же.1аЮЩIIТ±'

да се храш,у.:гъ

НО 'Г[ша С.)'IЦО, да ПС ес ваU·Ь.l'l'"ша,

ВЪ UУфС'l'а.
,Дn. <.;с 3Ш!{'ДС дЪ.1О

добри

I1IITlkT:\. ULp,J:L П[Jп('.lУ
!ЗЪ

че I!;lЩ

така!.!:!

uеп.1fiщаппсто

на

lIJЮ'Г!IВЪ

д.1ЪЖII;I\IlТЪ

П

l;ac:-.rПДЖIlепъ

m\

за

паС;l1Ъ п

r.10UII
еу:-.шп н:! ОUЩlluата, ;щ I:оето уuъ.1llО;llощава се IllIC:\lY

'га JJ.Ш прiJдов'I;рено отъ пего .1lще да

iJаЩllщаВ:1 ПН-·

терсспт'в па ОБЩl\lIата пръдъ с;у;да.

ВЪрtШО отъ него лице да заЩllщаllа пнтсресит1; на Об

19~) Да се ОТСТ.У,ПII на пу;r:даЮЩ\lТЪ сс Парнсн.
п:uте.1И -:llУСУ.1ЩШlI ПЪ 1'" уч. отъ ОUщ. IIIЩRДШI :lI'n-

щuна'Гi1.

ста

183) удоuрпва се постановлението на Общипеl~а
та RОllIЫПССИЯ подъ };~ 1GS отъ 1!) Май т. г. относи
Te.iHO отд<.tванисто на А. Н. I\е~lешовъ достаВЕ:ата .на.

22 рубашко, 22 панта,,10НlI. и ~2 шашш за граДСIШТЪ
пожаРНlJкауm.

IJНВЪСТНО

пространство

[Щ ;Б:П.1IIЩ:\,

тl

в-r,про~ъ

юшначан:\

се

~(НШIIССIШ,

нъ раЗlll'h'гат('.luата I\:О;llШН:СIIЯ,

евъ II разръпщва се псп.'lащанпето похаРЧ8uата за T.)~·

която

185)

;Удобрява се llостаНОВ.'lенпето на ОБЩПIJСIШ·

та Rом:-,шссия lIOДЪ
е

ВЪ3.10женъ

прtзъ

т. г.

1\'9 178

търга

за

отъ

] \) Май Т. г

отдаванпето

град. lIIОР/'КИ

бани

подъ

върху

3

съ което
нас;нъ

на

Савовъ за

1~6) Удобрява ('е постаповлеuпе'l'О на 06ЩИПСКrt·

TD. hОllJlIIllССПЯ

подъ

No

147 отъ

i)

19:;) (J,n

5

иа

8 .1CBa
:му

ее

blai:i т. г. OTIlOCIJ-

Te~'IHO усиновявапието отъ 11. Пршrусъ и съпруг~та
:1IIУ Васи.'Iа град. д1;те Пе.1l1чr~а.
187) ~Tдобрява сс постановленпето на Общ. RO;\I-

състоящn

отъ

сс yBe.11l'IIt

Rъ;шпгр::t;IЦСIIJI(~ТО H<l

за ВСЪЕС(\iI: ДСНЬ,

'1.1C1Ja

}fаJ?llопо.1сrшil,

'1'.

посвптсuъ

отъ

па Цlыьта

за

п.lаща.

1~-4) Да се усп.'IЬnТЪ отъ запаспuя фОIJДЪ С.l'1ду'
ющит-h параГJ1f1фИ на ОUщ. бюджет'},: 1) § III сЪ нюи
;!f'!'a; 2) § ХУI съ Г>ОО() .1етl 11 :~) § XIX съ iЮО .1eB3..
5) Уд,ОUРШШ сс IТlJCтаП()В.lеНIIСТО Шl Общ. I~()\!

i:

JlIIIССIIЯ

IIОДЪ М 2230ТЪ

10 ii IОппii т. г. OTHOCIITC.lllO
11 Р' :'ръшапа СС ИСП.l::I·
щанuс'l'О отъ Общ К;lсса, 1I1'0Г;"ОДlша'Г,1 :::t тап I~'b.1I> cy;l!111:1.. reOj(TO, СЪГ.1:lСIJО JJ:JЛII.1СНJlСТО на IIp-hдеТПШIТС.1IIТ·ь.
пп .10ЩI[НIТЪ, да се (:ъuср'" ()'Гъ СТОШ1IJIIТ'Г, на .•1f)i!НTfI..
IIЮIЪР!ШНП~Т()

6000 .1., ЩlКто U ск.почсниii: за това контраIСТЪ.

y.lIH~I!

Г-на П. ICмета :И. l1стровъ, '1... 1. отъ Съвъта: 1'. Ып
poc.1anOBh, OC~flHЪ Еф Де~[IIРДЖП JJ градсюlЯ IIШiШШ:ръ.

184) УдобрПН:t се ПО~Т:1НОВ.lеIIпет() на ОБЩППСI\it
та 1-:0,\ШUССИЯ 311 прокоuаваuuета (нивп.ll1ранuсто) по
стопаНСКJI шtЧИНЪ У.1lщата задъ хана на Недю Бо
вп Ц'.hль СУllIlIIа.

Ж'?I:.1.У

Т'в "Беш~овска ~ u "Бот~ва". На опр.вдЪ.1еШlе 1I1'nСТО
то п въобще на Ш3У'JIЗfШИС llсестранпо 11 подробно то·

()тъ

нnп()

ПРОПО}JЦIIOlIaЛIJО СЪ

.1mшта

П]>II'I'С;I,НIIШП:!

101'1>.

1V6) р,jШIСlJпето No (;;J·-!H г Щl. СЪП'Ьта, отпо
,,(lJОРДllшtlцъ 1" о()яс·
миссия uОдъ.:N9 129 отъ 15 IОнпii т. г. ОТJJОСllте.ШО CIITC.1HO ПШРПlJ:l'l'а. на Y.lIII~~"I.
усиновяпанието отъ Н. ПRтишевъ п женrt ;lly Лuу.щ I1ЛШI, чс се отнпся 11 зп ПЪ ПОВlIТ'!; кпарта.1П по нра·
l'Щ .1I1ИШ1,

град. д1;те .иванка.

безъ JШ паi!

пспrпплеНlI~ТО

188) Да се оц.вни мъстото па П. Ив. Бакъра.ЖJI'
II уч, 110ДЪ "\'9 835, под.1Ъжащс на уреГУ~lIIР YCT:1llOBeHllii

евъ въ

нание, а TUI>:a с,nщо 11 онова - градското иа у.1 .• Цпрь
Еорисъ", с.liдъ като се ИЗ1l!ЪрЯТЪ прЪдпарпте.11f0 отъ

ICОМlIIllССИЯ, състояща отъ II R~rcTa, Ст Явашчпспъ,
чл. на съвiта: I~. :МИРОС.lавовъ, )1. СУI:Я30ВЪ и град.
инжинеръ

llапшшянъ.

18~)) Въпроса
за

град.

пожарна

за купуванието
команда

за

сега

6
да

коня
се

спецuа.шо

ШЮСТI1ВИ

ка

то не своевр1шепенъ

190) Градскитi; смiтоносни коне (шесть) да се

продадъть по установений педъ чреаъ търгъ, IIО във-

uеобходиыото

197)

11,

:на.НЮ

uр1;ЧУUП:1НПС,

СIlоредъ т;г;sп ШПРIluа,

редъ отъ двора на х.

т,аТа

на

сс ОТ'JУ3ДIJ по

llаСТIIЯ

Ищ\Нопъ

пространство.

удобряпа сс п утпърдяпа наПЪ.1НО дf,ZСТllll

сто на Общ.

I{:Оl\ШlJсеrm :щ УВГ',lпrн:~сто отъ

2;") blaii:

г. бuвшuii: град. IIНЖlIнеръ С. СтаПРПДll. 2) AI:o С.
Стпвридп <заведе дЪ.1О протuвъ 06ЩIlната з<1. трим1;.
(:ечuа З3П.'Iата, упълпо;нощава се E~IeTa П.1И пр1;дове
рено отъ него .;1Ице. да uащища.па пнтересптi на Об·
щината прiдъ С,YiДfl.
198) -:>Тдобрява се II утвърдява дiйстписто па ОUщ.
I\ОllШIIССПЯ ва въвлагаНllето 11 върху агепта на 1 уч.
'1'.

п. <iв-Вщаровъ ,по~рай nЪ3.10жепата му Д.'Iъжвоеть,

Д.lъжностьта

II

гора,

30

паДЗ0рНПКЪ

-

уве.illl'1аванпето

за

.lена 1\1-Все'1НО.
199) Да сс зап.lаТIl

IШ
това

на

на l\IаРIIЯ

ЩЮI

ЮШГII,

Раду.l0ВЪ,

остана.1И

:u:y

заП.lатата

Ивавоuз.

ница на Сава Раду.l0ВЪ. 3tL прi;дnденпт-В
Бllб.'lIJо'.гека

Il

Градско-Общинската

с.l-ВД·"

съ

Нfiс.l'Б;х,

ВЪ Общин.

lt

СМЪр'l'ьта

на с.у,·

.М 5390 п рапорта на Г-на ГраДСI~ИИ Л-ВICарь подъ Вх.
J1j 5216 KoiiTO донася, че на пос.1-ВДЪКЪ се появило
не СЮI()

между :ma.1o.1-ВТНl1тi;

растнит-В СИ.1l:l0

1 ани --

но и между

ор

степенъ MO:RC Д:'!. ПРОПСХОЖАа и отъ употр-Вбяванието
f!lL ГНИ.ТЪ U.1И yb-Вхпа.1Ъ ведеIlЧУЕ~Ъ, на разни недобро

IJ.111

и неЙр-В.ЦI

ГПИ •• u овощия,

обикuовенно се продав:\тъ въ град:>,

uдtll'одарноеть отъ ТЖ3II ey:lIMa и заводе д'В.l0· ПрОТIIВЪ
Общината, УIIъ.1НО)IOЩНIЩ с-с Rш)та IЫI1 пр'Вд()в'hРСlJО

БЪ3

на пищеварuте.,вuтЪ

попосъ-диарuн,б<>.л-Всть която въ значите.lна

к~честпеннu

80 дева. Alco 1\1 . .иuапова I13Я1Ш пе

д-Вца,

растроистпо

каквито

то за ПО.,Rата на

общеС~l.'пенното здравпе и ва основание п.

23 на Ч... 8$

отъ пего .шце да защищава IштереСIfТ'В ва Общпната

отъ ,,3аЕСона за градсн:ит-В <БЩИНIt" И '1.1. 15 отъ Са

прi;дъ С,ьда.
200) Да се IШАадътъ Шl Братоii Аристопъ 11 ~,e
на :lIY Е.1свка Нсiiчева НDд.l'ВЖlJl1ТЪ IШl1жа за снабдя

HUTapuuii

В:.1uие'го

пр-Вэъ

П:lIЪ съ

r:р-lшостенъ

ю,тъ

З;1 подаревото

заICОНЪ",

ПостаНОВИХа:

И:lIЪ

Ст

188~ г. Общ.

Т. Отроео

се забранява nнасянието въ

града

:lltCTO въ Н' y'l. 27 о'ШНlIЯ.
::'01) ПрошеПllето щt ЖllТС.нп-В отъ ICBapTa.1a ~ Ча
Уl11ъ-Ыах •• с" -п У'1. на IIllзнаЧРШIето пmшаНТIIПЪ
.ш

за продпнъ пездрави, недозр'вли, гни •• и, въобще вред
ни ва <здравиеТОС.1UВII, 3<1рза.1И, I~PYlIl1I, .ябъ.1КlI, дини·

Т-ВХНUЯ

и

участыс,,

l~aTo

пеОСIIOШlте.1ПО,

да се

оетааи

др.

ОВОЩШI.

11

I->:dl~ТО

безъ пос.l'lщствие.
202) Да се опрости ШJ..10il~епата съ прш~азъ подъ
J\'9 173 отъ 16 :\Iaii т. г па 13[1 рн. ЖlIТС'.lЬ <l1eOH'!> l\'a

ув-Вхна.-IЪ

зе.'lенчукъ,

yh-Вхна.1И

краставици.

ракатовъ г.10ба

барarш

строеВlIС

пО .lсва за нарушенио прапо.нш I~a за

чаСТШI

здаПlIЯ

въ

се •• а

града-

203) ОТ;\I-IНШШI се паПЪ.1НО P-ВШСIlпето па ()ИВШI1И
Общин. Съв-Втъ подъ J\Q 142-9Б г., ICaTo Шl нnпр'ВДЪ
ВС-LIШМУ да се IIо;mО.l~IШL l'ор'Ввпето

вар!> въ

П. За

01'.

ще се

II

вреДIlП

Варн('П

ва

здраВLIето

ЮlваНlIе

отъ г·радп. на

Овверо НСТОI~Ъ

ОТСТОПЩII

ВЪ3.1ftГ<Н.IЪ
каоа

Ка

;\[11,

на Град

~'добрЯlЩ сс

ОGщ

утвърдшщ

11

I~()ШШС('lIЯ

подъ

От'Ь

;) ii

на Градското

OI~O.'1HUTi>

се

cTaHa.ТJo

уннчтожапатъ.

па паСТОЯЩllii:

Санитарно

ми ПРIlкааъ

Огд1>депие,

което

TOBt н ва he-Ви:Г) lШРУШ!'НlIe на при
въ

града,

да се

състави

аl\:ТЪ

за

на·

нарушите.1Я СЪГ.ШСIlО ч.1. ~6 отъ "Закона за

В-Врно,

постаПОП.1eLшето

;So 1ct~

бариерни

отъ

На ПЪ}J1300браiJнuii ПОДПlIсалъ R~lетъ

сс

ДЪРiIЩВШI .Бо.llllща.

205)

l1ДУЩI1Т-В

и

граДСIШТ-В общини';.

ныIъ

отъ повостроящата

ще

Ст. Ш. Испъ.1нението

п "И .• ·

;щ lIоетрояванпе

•• Ъ

u •• овя ПРОДУI:ТИ отъ Санитарното Отдiыение при
Упраu •• снпе, като uказавшит-В се негодни

въ за:\ltЩl Шl табшlТ'В: "А .• IJ бей", "~HlI'ICy.lf;"
пуждпото пространство

IIДИ

ГНlI

()uщuпското

строго дn бди за

дъзъ",

са~ю

на

горията ц1>.lЬ l1рИ нсичкит-В
пр-Вгд-Вжд,атъ

СН:ОТО 3С~I.lпще, СlУЬЩУ uад.тhЖШl'га 'Г:ШС'f\, на IIрiзг.l-В'
дапо пр-Lдuарllте.lIlO отъ Оuш,lJната ~l·I;(~T().
20-1) Да се отст;•• IlI! па Военното }[lIШlс'гереТRО,

зарла, отъ граДСIШТ'В IIр:Щ".LШ :н/;ста

•• и

с",що и ПР-ВЗР-В.llI

продаuанuе

а тюса

Сеl~рстарь:

П. в

.:\1.

RОJIОНИ.

Петрановъ.

blаи

т. г. съ J~oeTO е nЪ,J.10жепо върху пр-Вдс-ВдатеЮl Нъ.1
канопа гршыата да

КОИТО

AiL

заЩПЩ[1ва

I~асаЦПОНIIlIЯ

KalCTo 11

ус.l0ВП п УIIъ.1НО~roщu адuокаТI1ПЪ,

Jlнтерешт'в

на Общината

пр-Вдъ

сждъ по д1>.10ТО СЪ Хр. Ив. ГеПДОВIJIIЪ,

lIъ.11l0ЛОЩНОТО

~iадсно отъ с,у,щия

-

ВОI:атъ Д ръ Ст. Дnнепъ Шt с.у,щата ч·Ь.ль.

206) n'упенuй отъ братня ГинеВlI ТЮТIOнь (су
ро въ) отъ arщшзното Отд-В.1СlIuе па Барн. Окр. Управ
внесеl1Ъ

въ града

lЧУВДU

f>

J1JJ

I

Нъ.1ЮНIOВЪ

-на ОСНОUaJШС това lIостаноuденuе, Шl СUфlli[сICIIЯ ад

... енпе,

ПРИИА3"Ь

годrШlI,

неможе

да

Гр. Варна,

еш! до

ссга, да

се ШJУ'Jt1ТЪ, ЩLТО l.I:lIЪ се

състави П.1а

па п Сllпеът:а, съ ПС1lЧIШ подроБНОСТII, юtТо:
СТiу.пепо

BctlCO

е СТОIШШlшt

от"!> Т'l,хъ, Щ:ll.lftТСIl,j

)IУ съ н:р'iНj()СТСIIЪ

ЛII

ю:тъ

11

I:Ol'a

е ОТ

С, сuаf;д~пъ

.111

I~oгa. За т,у;,ШI

цi;.1I, паr!наЧ:lпа сс ItОi\ШПСС!IЯ, състояща отъ П. Кмета:

Ст. JIпаUf<шепъ, Ч.1еПОllСТ·.ь па Съв-Вта: Е, Ыирис.щ
NОВЪ, ОС:lIiШЪ Еф. ДСllIllРДЖИ u градския пнжпuеръ
Папазпянъ.

IО.лиИ 18З5 годшJП..

ПодпuсаННlIi:i Кметъ на гр. Варнn, 33. uспълнр-
ние P-ВШ~lIие'Го
Ю\, Варщшскиi:i: ОСЩU!lскиi1:
Съвiпъ
подъ .JI9. 232 отъ 11 того, па О.:ноmшие '1.1енъ 14 отъ
раЮl,,1нuка 3J. ХJI1>барuт-В въ гр. Нарва",

"u

се об.10ЖП съ rl'aACIcoTO право mстроа.
::07) ВСIJЧ~П I'радсrш ~I-Вста. ОТСТ.У.пенп на 6еЗ;I,О:ll:

ни Вари. ~r':l1те.'И ва 1l0еТРОЯВ:l11l1C жи;шща, всзастро

14

Л2.

ПостаtlОВИХ-Ь:
Ст.

1.

Отъ дпссь ва иапр-Вдъ ДUПУСIса се на х.1Ъ

барит-В изваждапието за прuданъ въ града .1УКСООСВЪ
ха I;бъ съ ПРОИRводна ч-Вна, но отъ наи б-В.10 браШJIО,
съгласно праВН.1НИКН ва х.l-Вбарит-В, и
фор~ra, {:акто на обl1lCнопеННЮI х •• i;бъ.

вь

око •• честа.

С'Г. П. Онu.я отъ х •• -Вбарит-В, ICOUTO ваДЫiТЪ .1YICсозенъ хд-Вбъ, ве отъ ИЗIIсь:уемит-В се ва такъвъ х.чi;бъ
брашна с,у,що и тия на ICои'L'О иsважданитi; имъ х.лi;
бове се укаж,у;,тъ не спор'hдъ опред-Вленото отъ т-Вхъ

сампт-В тег •• о, И.'lИ пъкъ не lI,обрi; ~Iспечени, ще се на·

011 ВАГПЕНСIiОТО ГРАДСКО-ОБЩIПICКО УПРАВJIЕdIIЕ
Прtnнсъ.

ПРИИА3Ъ

pa.~'Гepa

1

ДО

на нарушението

ва над.'.l-ВЖНОТО
се постж.пва

25 •• ева

И.'III спор-Вдъ

ще се ПР-Вll,аватъ

на

ха

Ож.дъ

llМЪ накавание като съ Х.1-Вбft имъ ще

съгласно

чл.

10

о'Гъ поменатии по-горi;

правилниICЪ.

.м 161.

Гр. Варна, 6-и Ю .•ии 1892 година.

Подписан:нии Еметъ на Варненската Градска Об.

щина, ВСЛ-ВДСТВIIе прiщписанието на Г-на Варнен('~и:И:

ОКрЖЖ. Управите..'1Ь ОТЪ 27-и IОнии

казнатъ съ Г,,'10ба отъ

11.

год. подъ Вх.

Ст. Ш· Испълнениетона насто~щии ПРИICаsъ във
.щгамъ ВЪРХУ Общ. Л-Вкари, Град. Сан. Пристави и
надл-Вжнитъ полицейски чинове.

Еметъ: Я. СJlавчевъ.

Bi;pHO, Секретарь: IlerpaHOBD.

.-

Броir :!3

"В:tРП'.?ПСI:пii ОБЩПUСI:llii B-!;С",ПIlI~Ъ <1

=

МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА 11 3ШВЕД~ШIEТО.

No 5240

Инспекторатъ по Коневъдството.

IЗmщ ва знанио, че lIравпте.1СТВОТО ще дадс

ПУ5i1I/С"

nъuнпграждепие па тогова.

С'г. Q,Jфил, 16 Й IОппu 18!J5 l'ОД.

Покппва:нъ Ви, Г-н е ~7правuте.1Ю .. да съобщите
лиц~

"Н1

на

е.

членъ

копеnЪДСТБОТО,

пъднлтъ
Т.

Ии

ГОДIIНИ

7;)

рокачествеuна
г&тъ да

отъ Сaiществуюrцпil

26 i1
че

задълженията,

да доставя тъ

2

изъ llов..вренuuя

ЩО;ltъ

т-В

които този

пъ коненавода

Прllе:vштъ

Ч.lенъ

СИ,

въ

па

да пс

пр..вДUllжда,

продъ.lженпе

кобl1.ш отъ чужда 1l.Ш JIIъстпа

порода

ПО.1учатъ

доб

u 5 чистокрьвни жребцн.

от ь

2000

правителството

М\:

AeI~apa:

отъ н..вI~ое държавно ппсбuще "а беЗII-.lатно ПО.13УIЩ
ние въ растояние на
ПОЛ:IУIЩТЪ И

:-го ГОДИПII, ЩjRТО И

Jце сс нъс

о'гъ ПРШНl.lеГIIllТ..в прi>двuдrНII въ

'1,"1.

Ч.1.

~6, :-г6 и ~o на Сn,Щl!ii зю~оиъ. l;"ОllеЗПВОДIIТ-В ШIЪ ще
БЖДihТЪ подъ контрnда на ЫПIIИСТСрСТВО"О Шl ТЪрГО

ВИЛТ:t

IJ

ние иа

3e:II.1f'A1>.11ICTO -Въ С,;lучаir,

'IC

стното, '1'..в нс прпт..вж:tватъ

тъхъ

Il

IIpnrнITl'.l

въ lсопезпвода

сп

75 ~o·

жребци, то ПРПUIJте.1СТIЗОТО ОТ!lС;lШ обратно
Иl\IOТllТЪ СП, :! 'Г..в ще RаIl.11l·N,ТЪ паема на :! ГО,l,ll1ШIO
то

IJ

llJIIЪ

f)

eI~СII.10атираllllе,

~aTO

се

.1ишitТЪ

отъ

II

дру

гптъ ЗЮСОННIJ насърдченп}{ п ПРИlШЛ~['IIИ

3аЛВ.1еНlIята на oI1пцата и дружеСТВПТfl, I~O!!TO же
.лаятъ

д:!

отварлтъ

ОКрХ,ЖIIОТО
имъ ще се

говията

J-' прав.lсuпе,

на

пачадо

щО 11

нъ

3е;lIледi.11lСТО

11

ес

отпрпшlТЪ

КОUII"lll'Г..в

ва 'Гър

ра('пор.вЖДiIШIС.

11

жрсбl~ИТ·В.

КОШ:Jз:шодит1>

съ I~OUTO пъ

CII IC<LTO

да

ГО('ШЦIIIЩ Uарнспс~пii:

осиовано на

те.1СГр:1-'ша отъ Господина

СЮIOковскuii

ОIю.шiiСlшii На'ш.1ППКЬ отъ с.У,Щ[tта ,;т,вта подъ No 7550,
ВаРПСНСl;:ОТО ГраДСIЩ ОUЩllllсr~о J' прав.lеНIIC поr~ilIша
ВСUЧЮl ОПIlЯ 3:1паСШl С.1У;~IШUI11 воi!UI1ЦII отъ Ca:I1Ol~on,

('l~ara О~().lIШ (врп SUB1>' J 08;) 1') I~ОПТО llр1ПIeUUО ~t.ш·
в'hI;\;ТЪ нъ гр. 1~;Iрпа, ,l,il се ПВЯ гъ пъ щаб:-t иа l'lIii
СОфlliiСКllii ва J 1.
НеЗilВIIСШ!О
,ЩLIlIТ'П аапаСНII

СОфIlЛ, дп.
р;lСll!IС!Ш,

13. I-LIIJl.,ь A.leJ~l:aUApa IIО.1I~Ъ.

(lТ'Ь l'()!)Ij('TO, I\:Ю:!ТСТllОТО УlllO.1ШЩ Щ\
Boi[tllII~ll,

се ;ШП'l''Ь

'Ie JВIЪ с

ЗЮПШllaIllIСТО

llpeAIl

въ

1~:tIlЦ~'.lПРIIЯ'l'а

щ-!

дад,у,тъ

;lly II

~ЪОUlцено да сс ;шнтъ

r1:\l'!>

пъ ГОр'Б

УПО~I'IШilТJJil щаUъ.

Гр Варна, :":1 JU.JIli! 18~)5 год.
Вс.lЪдетвио IIlIC.\!OTO ва ГОСllnДlIпа Парнсн. I'p:tACKllii Нfl'lа.1НlIl~Ъ ОТЪ ;1,[J('ШШl дата 1l0ДЪ .J\Q (j 10;;, осн\)
вапо на 'геДСl'РШ\I Ш1та О'!'Ъ ГоеПО;~lIIta iI СI~РСЦСI:llii OI~O

.1I1iiclmi[

[[:l'ш.1!11Jl~Ъ отъ

I~aIIBaTЪ

се ВСIIЧIШ

OI~о.lllЯ, (ПрJJ:mвъ
гр

~j-ii TOl'O IlOДЪ~\} (j i 2·1, по

I

ааlJ:lеШI

BoiiJIIIl~1I

()ТЪ

1IСI~реЦСI:ата

1'.85 l'rЦI!ШI.). КО!!ТО ~e вюшрптъ въ

Варнп, ;р. сс ПЮIТЪ ОЩ'J ДLlССt:.

lIЪ

\'1

н. 'Гърнов

CRlIii ш\. Н. l~. В 1l0.lI~Ъ на ;~ВБ неД'Ь.1НО oUY'ICJIIIC. I.ато
пр-hдuарlIте.111О

paB.10Ulle,

д:Ц,у,ТЪ

рПСlIlll'lШ

въ ОUЩIIIJСI:ОТО

.Уп·

'Ш II.\IЪ С съоuщ'~но гор-Iнш.10~I,еuото.

IНIЪ се ОТСТ.у,пятъ

(Под.) Иuсuе~торъ

СЪГ.lаспо

по конезаВОДIlТ-В:

са:\!ото

се УR:tже

пиенно ДЪРЖIlВIIIJ пасбuщr1. же.'шы;.тъ

ВОДНИЦII'Г'!>

до

ЗRЯВ.1СIlШIта

Ышшстррстsото

за над.1iжно

Ш\

RаЯU.lеНШI ИПрllЧПО да б,Yiде уюmllIО '1I1С

открпватъ

[сои

/I,а

а НрlI IНlДПIIСЪ

прt.пращптъ

!3ъ 'г'БЮI

.JIOTO

IСОНС,ЩПОДII,

Ьс.1Ъдстuпе 1ШС.\!ОТО

Грпдскпii Нача.l:ШШЪ отъ 19 пii того подъ No G154,

('.l1>;I,Ъ I!C':"II'Ia-

2 ГОДIJВП, считая отъ деllI,rъ H~ СI~.lЮ'Ш:ШIlС'

то Jщвтракта ,Щ T;ЫНl чъль Me~цy

били

I

които ИЗЯБяватъ же,Jlапие да отварятъ коне

:ваводЪ СЪГ.11lСПО
конъ

дружества,

11

10,000."1.

открие убlliiЦIIТЪ Щ\

?\о 5:35~
Гр. Впрна, 21 IО.шiI 1895 rOДOIIH3.

ДО Г. г. ОJlРЖ:JICJl1lJl1JЬ Упра6тllе.1ll.

Окр;у,гъ,

l:oiiTO

1I0~ОllUUЯ Ст. СтаюJо.10ВЪ.

М 2391.

на час.ТНl1'l'..в

3

Гр. l3арш&, 17 lO.llJii 1895 ГОДlша.
Впрпенското Градско ОGЩIlIIСКО Упрюысuпе обя

~========~~===

окР",жно

С'1'р.

С;''-,

Гр

IсоuеЗ[l

заIСОIlЪТЪ.

Германовъ,

13 Ьрпо, Финан. Начп.1НIlКЪ: Добриновсни.

Впрва :!!

IО.шii 109Г> год.

BapH~8Ch:()TO ГраДСF:О ОUЩIlНСКО ~' пран.lсппе, вС'.lЪД

CTHIIe

ПIIC~IOто

No

днесъ подъ

отъ

Г па Парн.

G192~покаliНil

Град.

Н:l'1:l.1ШН:Ъ

ВСИЧI:!!

ОВШI

воiiВIIЦП отъ ОРХПНlIiiСЮП:l оt~О.lIJЯ (пршшвъ IХ
хота).

въ

KOIlTO

ЖlIн..вliYiТЪ

въ гр.

отъ

<JilИ~'СНИ

ii

п1>,

Варна дп ('е ;IШIТЪ дпесъ

G-ii п-hшu ТЪРllОНС~l1ii на Н. Ц. 13

llO.ШЪ

НЪ

J'p.

София IШ ДВ'В нсд'В.1НО оБУ'IСIIIIС.

ОТЪ ВАРНЕНСНОТО ГР АДСКО ОБЩlIIIСНО УllРАШШПIIЕ

Гр. ВitрПВ,

524::;.

18 IОлпи 1895 година.

ВС.i1..вдствие цap~y.i1ярното отъ щаба на аРШlята

отъ 23 IОпиii т. Г. подъ .119. 48, Впрпенското Градско·
Общинско У прав.·юнио, обявява, щото IIопобраНЦ1JТ-В 11
воiiничит..в

Бзсмени ОТ1> наборната КОjШШССИЯ

Во на обдi~чен"е

по семейни

или други

съ пра

ПРИЧUНИ,ко·

ито безъ уважите.'IНИ причини не се ЯВIЖ.ТЪ съвс-Вмъ
И.,'IИ се ЯВЫiтъ не на bp-hме въ частит-В СИ ва отбива
ние на военната си тегоба, ЩОl\IЪ бiliдЖТЪ хванати, ще
се лишаввтъ отъ право на об.т-В~чение, което имъ е

дадено, и ще се взсматъ на nоенна служба за наказа
ние като отклони вши за дв-В години въ пiхотата, на
общо основание

Г):;%

21 Ю.111ii: 18~)f) год.

Вън .. ОСIlОВППl1'J ПlIС;lfПТО па Г-на Варн. ГраДСlшii
Нача.1UlIlCЪ О'ГЪ ДН~I1IIЩ ,-~aTa ПОДЪ No (j 1~) 1 Варион.
Град Общ. ~rllР:l.1ШШ(· 1I00"ШВ.t Щ,(IIJI:1I iJа!ШСIШ BoillIlII~tI,

ОБЯВЛЕНИЯ:
.;1й'

.\.;
Гр. llаРIIП,

IlОХОТIIIlЦII, отъ ЦilрIlGродеl~ат:J. Ot:O.lIIH (llрIIШIВII'Г'l; IIръаъ
1885. 180G Il 1887 l'ОДIШI!), ~ЮIВУЩII нъ гр Варна 11,[\
сс янптъ п:-t TPII-НСil,·!;.lНО nllY'1C1II1C uaii'l~bcuo до 2 j ii
того въ щабопстi на 1 11 У 1 П-ВШll шофt:IШ lIО.Л:ОНС ВЪ
СТ. София,

",,'1 5397
Гр. Варна, 21 IO.1IIll 1895 год.
BC."I-ВДСТВl1е ПИСl!ОТО па Г-на Варн. Град. Нача.'I
нпкъ отъ днесь подъ No 6189, осноnано па те.1еграм,
ма отъ Г-на Бр..взнишrш OKo."I. Наqа.l:НИКЪ отъ 19·И:
того подъ М 405 поканватъ се ВСI1ЧКИ запасни воiiници
отъ Вр'.hвнпшката око.шя (приаивъ 1890 год), живущи
въ гр. Варна, да се явятъ въ гр. РаДОllШрЪ на 25-и
того ва три-нед..в.,l:НО обучение.

Стр.

ОоглаСllО

съо()щенията ва Вариен.

,.;lИiIСI~О J праВ"lевпс
7

подъ ом ~\1 Ы)42

Гpaдc~o

O~o

u 5943 отъ 15·j[

IО..1иi[, Варвен, Град. ОБЩIIUС~О .УпраВ.l0НЙе о()яшша на
lшсе.lевието

па :шаuпе

"

IIрi>дщнншиllе.

че

въ

ce.10

Есuрджu. I~Уl'тъ-lJуиар('l,а ОКn;ШЯ. вър.1УЩ\ ПО добll
тъка БО.li>стъта lПаJ/о; а въ (·,'.И ГeBpe~.lepъ, Варнен.
OKO.l. вър.lува по ОIщет1; БО.11;стьта ЕраСJJlа.
1~l\I('T'L:
Сеl:ре'ГПРI,:

Я. СJlавчевъ,

П. в

Петрановъ

\ТОИ К. LТ\O К

U::;TEllR [:,\ОАК
VICE-CONSULATE IN VARNA.
,;\j 110.
Kundmaclllt1lg

})еtгеffешl
ппgЮ'1

Броii

"ВfiрнеНСlшii Общuнский В-Встшшъ",

4

die Meldepf1ie:!t (101' u;;ta1'eic11iscllCI1 шнl (le1'
SCllC11 Lашlstпl'tll рЛiсlltigС11 ш it А ll;;паlllПС "оп
Ti1,</l~i(( УОl"ll'IЬщg.

1. Al1f аl'lll1(1 (Ies Ge:octz[:; П)Ш 10 Иаi 1894 1Ш}JСП
sicll tliejol1igell Lall(lst llПП рЛiс11t i~'el1, \Уе lc] ю Allge}\()l'ige
(lе8 Неы'е8, (tel' КхiеgsшагillС, LшнI\ус!н' (сill~С~lliеs:з1iС]l (101'011
Et'satzl'osCl'''CIl) ОйСl' (101' GCll(lal'1lle\,lc \yal'~n, ::;o\\,ie sOHstigcl
Lаll(l:зtUl'lllрf'liсlltigе, \.. . ckllC f'Йl' (1011 l·'a!l (1"1' Анf'Ыеtппg йе.::!
L::ннlstШ11lеs Zll IJсsошlСl'Сll {)iСIlЫlсistПllgСll(lе:оigпier't пшl
zп ::оlcllCШ Z\yocke шit \Vi(IIllHJ1g::-:kю,tСl1 I)etlloilt \vcl'(len,
uшl f-Jicll i11l H01'ciclle (Ios ol)igetl СОl1SН\<11'Ьоzil'kсs апf'lнll
tоп, Юll 3-tc]\ Octo}JC1' 189[), ] О ШН' Уогшittаgs шit
illl'СШ Lапcl:оtшшраssе, }JoziclHlIlgS\\'ci,o шilitiil'i:.;сlllIl Ь:пt,

1аSSШщ:о-DОl'пmо]\tt'.

iш k. l1IнI k. "iСl'СОl1sпlаt'J in Уаl'll<l
pe1'siil~~ic11 \'Оl'zпstt: 11е11,
,
IJicjClJigCll Lашlstlll'lllрt'liсlttigС11, (lic "icll пiсllt il1 Ya1')Щ sollJst 01[01' iil (lc:"sol1 IlIllllittсlJJЮ'l'П [шgсlJlшg апЛнll
tCB, kiillllcn fJie l\!сl(!ПlIg iJl ([С[' \"citcI' ппtе11 УОl'gеs<:]\гiе,
Ьсно:! \У l:i::oc шittеlst
Lашl,;tШl11ше1rlе1JliШеl'11,
(lie Ьсiш
gеШШlltСll k. пшl k УiсеСОl1sпlаtе ПllсnrgеltliС]l Ьеzоgеп
1\'eI'deJl kliJl11CIl ~clIrjНlicJl el'stattcn.
l}iеjепigСl\ Ые](lcрЛiсlltigсп, \"е1(']\0 \Vc'gel1 ПlliiЬег\viшl
1iсlЮ1' НiшltПlissс (){!е\' g\аПЬ\\'iil'(1ig llacllge\yiesene1', iillSserst (Iril1geJl(tc1' Ulнl Шlаuf8сlliе!)Ьаl'Сl' Fашiliеri о(1ег pe1'SО111iсlJeГ, VCl'1Jii\tпissе аш уоr,,;се!lешlеп Tage 8ich nicht
уог::неНеп ];:Ulшеl1, }шЬеJl die YOl'stellllng юн 1О, Octobt'l'
189:), 1 j Ш\Г УОl'lпitt<tgs bei (Ie\' "IJigел blc!(lestc\le n<1c!lzпt1"lgсп.

2) blcl<tcpf1iclltigc, \\clcll\~ ан:,; i1'ge11l1 eiJlel' Uгsасl!е
lliclll illl Bositze illl'C;; LашlstШ'ШIЖSSСS, )Jсziеlllшg,\\'еi,::,е
illl'cs шilitii)'isсllСJl lilltll1Sl1l1~" i)()(~ШI1Сl1tсs (c\l}scJJic(l, CCl'tit'lcat, Bcsclltjl1igllJ1),!:, ote.) siшl, ]\аЬСl1 cill аJ1(lсг~s, ill1'c
I!IeHt itii t I)е~!ап l)igсшlсs 1)OCIllI1ClJt, a1s: Тап!' (Gc hll1'ts l ,
Jlсiш:!г,,;,llt i\l. At'lleitslm<:!L. ctc. (1\\(1 (Ii~ et\Ya il1 lIiiшlсп
]l;\} )c!llc \\' i( tш tlll~'ska1'tc, (1,,;; LllIl(lst tIl'ш-Еllt JlСЬ нщ,l:::,-Сеr
tif'icat, C\'t:11tllClI ,IПCII (lcH 1Jil!l(/stШ'Imllсltlеblаtt-СОllрОJl,
шit,;н 1ч'iП,'!11.

;';) Hil) IJCi \li~:::cJll k. \111<1 k. Y;cCCOI1sHli:lJc il1lшаtri
kHliL't~1l n!жсsшнIСI1 )Ic!llepflicltti:;Cll CI·;:;tattCll illl'C blcl'Itшg PC1':"O\1Iit:(1 \\'ic f'()l~t:
а) 111 Ilcl1 ill1 Hcicl1~I'atJlC \'el't,l'etel1e11 Копigl'оiсl\еп
ШНt LiiнсlсП1:

bei йе\,
l\fеЫсашtс,

Gеlllсiшlс-VОl'st<:Jншg (а еll1еiш1е-V.,гstе}lег),

etc.

(lСБ Анfl)пtlшltSОl'tсs;
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GС';(lшltsсlшft. Соnsпlаt, ct('.\-ZH <1еш УОll clicscn BeIHJrclш (ll1gegebeJ~cn Zeitpl1ncte.
. .
Пiе iJl Ti)'ol IIJlfl YOl'ar1be1'g ап\"еsсп(lеlll\[еlt1ерfЪСЫl
"сп e1'st(ltten ('ic nesetzliclle 1\1с1(lПJlg in (1 е)' Zeit уот 1.
bi8 31 Ol;tober srll1'iftlicll ап (lie GешеiнdеVО1'stсl1Ппg (1сг
НсiШfltgешеi lН1e.
"
4) 'Уепп ill (len iш Рlшсtе 3 с), й) пmlс) [ш.gсf1111l·
tCl1 l''iillea SiC}l (!ie Ъеt1'сffепlш ВеIJОL'(Iеп \Vede1' нп Ап
fОlltlшltОL'tе nocll il1 aer niic}1stel1 r\iille (\e,selben befinйсn, s', ka~n (lie beziiglicllC l\fе\clппg scl1rift\icll а11 (liese
Be}lijr(!e el{o'gCI1.
5) L(lnclsшrшpflic1ltigc, \ус;с11е sic'\ zum \У~ffелdiеп
stc 1(1е1' zп je(lem Dienste im Lаnc1"tlll'ше плgее)gпеt 1щl
tCll. 1lа)Jеп йiеs gеlеgепtliсJ1 (1е1' VO1'stellul1g (l\Ie1t11111g)
а Ilz11zelgen.
,
,
б) Кпшkе, де1'ев l'гап.;рогtllпfii.JlIgkt:Jt glal\b\viil'Llig
П<1сЬgе\viеsеп ist, kUl1пен i111'~ М, }(lппgt'П, ппtl'1'. ~нs?Ыпss
(lеБ Lашl:3tшшраSSfS, beziehllngS\veis(J йев ш)11Шl'lSС}1t~I.l
Еп tla 5811n "s-Dоспшепtеs (Legitilllati< 'lls-DОСl11пеllt·!s), ЬСl
(1t"1' ble!(!t ~telle - 2\11' апЬс:гi:tllПlt,t"П Ziet-dШС}1 AngelH)1'ige
o(lcL' B~yollll1ti"bligte llllllHIlHl 0(IC1' scl1rift1ic11 аЛЬJ'iпg'еll
las .,(']1.
7) Die fJclll'ift1icJl ,пl\I~l(lПrlgеll, \vсlcllCЛ йег L::шclstш:m
раБ;, Ь ziеlшпgS\Vсisе (ta8 llli\ibll'icIH~ ЕпtlаS8I\пg-Dос~
meJlt 'оdп паеЬ йеll Веstil1llПllgtП (lc8 PUl1kt\'8 2 - ет
ашlегсs L('gitill1аtiопs-Dо'.'llmС:llt шнl I'Vel1tl\e1\ ас-l' ~t\Vi:t
iп Нiiп cltn lш Ь!: шlе Lаш Istшmш!-l(lс blatt-СоllРОll Ье izusсЫitRSШ ist. hа1><:л аНс iш Lашlstшшшеlc1t"blllttе vогkоm
m:шlСll Datc~ ZLl еl1tJшltl'll. Zu dш :;сhгift\iсh 11 1\Iеl(lпп
"i'П SГJltten ,,IJ<ш(!stнrшЬ!tittl'1" beniitzt \vel'(I('l1, \velcJlC b~-i
dеш k. пщl k. Viсес',ш;пlilt~ iп Vam:! Пl1епtgеШiс}\ ЬС'
zop;ell \Vel'clш' kl;ппеп I§ 7. (1e1' V n1'sс}\гift, b,'t1'tffentl cliLJ
ЫI:И\:'рt'liс1lt У,'}1 Ilнп<lstШl11рfliсlltigрп).
,
L шс1stшш pflic 1\ tige, \vclclle Шl t \Yic]m llпgskа1'tеl1, !)eZ1CJlUl1gs\п:i::;е l11it сапdstшl11-Еllнlcыll1gs-сlтtifiсаtеll betheilt
siшl, 'Iabtn (Iies ill C1Cl' ,~chriftlicllCll Ыt'Jcltшg апzпfii]1l'еl1.
8. Dic лаС'l сlc-п Liiшll:l'l1 с1('1' lшgЯl'isс11'<'11 K1'o11e heil11atsz\lstii11l1igell L.ш(l8tПГlllрfiiсhtigеll, \v"lc11~. с!",у 11е1
(lepfJic1Jt g(>setzli(']l llПtегlit'gеl1 Пll(J SiC!I il1 dm im I{tiC}1Sl'atlle Vf:1'tTctellen КошgГt"iсhеl1 l1ш1 Liiпdеrп а\lflщltел,
IшЬш SicJ1 analog (lt:1l 111 (Iif>"elll Staatsg" bietc J1еiшаt Ье-
recbligten IJащlstlll'rlJрf;it:~jtigСI1 zп ш,"l(lеll.
\J) V п (le1' V"rst('l(lIngs о,ГеИр.) Рf!iСЫ--Пflсl\ (11.'1ll
.Г::il1gапgsепУiihl1tеl1 G" sеtzс-siщlлш clie "I~ ,,\YRtJel1t'ii]lig"
егkаl1П teJ1 L;lшlstнгm рЛ isll, igеп I'лt ]lOЬеl1, lJei NicJlteigl1lll1g
ZШI1 \Уаff~lJ(1iелstе il11 1,,)Jнlstl1гше, imLап(jstШ'IYI passc (,(Iee
fll1l101'\yeitig bestiitigt Cl'scll',j!1t I § ::J Й~)' L\ llс1 ФmПlllt;lrlе
\т Ol'scllrift).
JО
M.. I(1epfiic]ltige Llш1stшшре1'SОllеп, \velclB' (Iie
VО1'О'f.'sсJН'it"lJепа
\ТОI·stс]iпп п --(1I,.-](lнп u ) llicht. zeit!!:el'l сЫ
el'staHcll 0(1,·1' (li(~sellJ ~ g;шz ппt'l·]а.;sеп, Ь('g,'lН'11 I illt; иlm·tl'\;tl1П~ пшt Vljl'f~llеп еiП~I' CJ: ~И:зt.гаf,j УО11 2 bis zп
со

О,

со

~"

100 Gпl(lеп.
У(lГВП,

4 J111i ] R95.
К.

1 - ; )'.

t1!Hl

К. ViСfСОl1sпlat.

Rodich.
ПОС'l'АВЯЫЪ
най-ново елеl:ТРI[чеСКII

СОЛJIДНП

"~ вън Ц и"

съ haii-уиtреЮI за R:шеНТJlтВ, си цtнп
~ Н. Иириловъ п.
Варна

Ь) i!l (1е11 Liiшlеш (lc1' ппg l'iscilCll 1\:1'one:
l)ci del' 11iе;ш ')сstiшшtСl1 р ,!itisсllеп ВсJlоп]е;
приема п отвореЮI картички за споразумение.
е) ill 13osllicl1 шнl ЙС1' He1'zego\yilla:
Ьеiш lIiiсl)stсп (!ortliilНligl'll Неzi1'k:з 'l11te (Eezil'ksExОБЯВЛЕНИЕ.
lю,itш', Stа(ItшаgistП1.t Sumje\'l') (103 Апfепt]шltSU1'tсs;
На l(j Ю.'lИii:, по ча\~ътъ два сл-Вдъ, об-Вдъ ШЗ1'УЙ) iш LiШ!-\,f'Ыеtс :
()uхъ въ Нарнен'. градска градина, Ср'ВЩУ правител.
I)ei llClll сtЮL iш Аllt'Сl1t'шltе 0(lc1' (liеsеш ztшii(:'1st ДО:\IЪ, соnстпенния CII печатъ, отъ каучукъ. форма
bclindlil'llCB ~li\itii\·-St.аliопs-U.'шшаJ1(10;
продъ.lгоnата, съ надписъ: Петро ФUЛllllО60 Вулчuчо.
е) 101 Аllslшнlе:
Al~O се пояnятъ какв\\то II да БU.l0 книжа IIОДИРЪ 1'ОРhei tlе1' et\'"i:t iш Аufсщll,!JtО1'tе uc1С1' clicsel11 zппiiсllSt пята дата, скрепени съ въпросния ми печатъ, ще ги
ЬеfiпdliсlЮll k. ншl k. Ye1'tretllll~sbe1JL)1'(le (Воtsсlшft, счuтамъ sa недi>ЙСТВIIте.1НИ
Петръ Ф. Вуячичъ.
Pe"aKTOP'h-отrоворнш,;ъПл .11. ДоБJ.'е80
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