=I='!=од=п=н=а~V=I~II~.= = = = =

-

-

Вnrнш,
2 Но(ш- Rlшfi 189 fj г.
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1)lюi[ :~:)

БАFНЕНСRИЙ овщипекий Вtстникъ

-------------~--------1 [IIС~Ш,

Излива ТDИ ШИИ въ МtG6да,

оБИI:новенно на 1, 1 О и 20 ЧИС.i13.

За обявления се плаща за редъ:

Цtната на вtстнииа за година е

4

Н,\ пьрва страница

лева.

•

ОТАtnенъ брой 10 СТ.

И3В"'&СТИЕ.
Въ Недtлп на 5-й Ноемврии т. г. ВЪ Градската зала ~Cъe
U

АНЦIlОIIЕРНО СПЕСТlIТЕШIO ДРУЖЕСТВО

ОбrпИП11Т:1

АЕкави

ОТПУlца iщеl\IИ ср'tщу ПО.J1ици и 3aIIИСII съ

ак

ЦИИ и ДРУГИ Ц'ВННИ Бнижа.

Отваря специално ТЪКУJДИ СJli>ТRИ ср'БЩУ
на JIО.'lИЦИ ИАИ ларж\'чителство на

За по

подробни

и

пр.

и пр.

евед'ЬНИЛ, ии'гересую

щитi; се, да се отвеС~Б'ГЪ до кореспоиден

,тит1> Братин М. Анков и
улица "Габровска" .)11 59.

въ гр. Варнп,

дй, се ()СТf\IШ

отетр::шп Оuщппата

Върши В(~'БКЮШИ БПНI\ерски операции; I

лица

страШJl{II

.1('Шl :lI'l;сечно, съ вадъ."1

150

110

uс;;ъ П()('.l'Бдетппе.

да
отъ

юша.1а лъ у."1. "ДраГО:l!flНЪ"

зданието й въ тая у.ll1I\а,

I

(ВпрнеНСI\И кореспонденти)

състоя'геJIНИ

стот.

1()

329) Прошението на ДеСIllJпа 51. IJYPIiOTIl -

"rJIPДАПЪ"

залогъ Юl

СТСl1епдпя

на ОUЩIIН11Т:1,

въ ГР. русеЕ.

частни

15

~~еUИ(j, С.;I1щъ СВЪРШЩllше 11:1 У KIIT1, сн, да со llСlI."1й,ТII

Отъ Учителското Дружество

депозитъ

TpeT:t

.

32Н) Прошенпето на A:1UI:O П. ДПUI:ОllЪ, студ~птъ
по лшюшерс'гпото въ ::\IlOпхенъ, да :I!У се отuуетпс ОТЪ

"Науката и в"Ьспитанието В"Ь отношение на

nорж~читеJlства, ИАИ ср'tIЦУ

I!

.

20 СЕП'l'Е:\[ВРIlii \89;:' г.

сказна отъ

двата велики закона на развитието".

1\1.

втора

.

ИЗВОАЪ отъ Рtшен. на BapHel~. Град. Общ. Съвtтъ.

~инение , Сlltдъ черковния отпускъ, ще се ДЪРЖИ
:учителя п. К. Дovaнов"Ь:

БР.

стаТНl!, паlJlI 11 BLI1'H,O щ() С аа

в-tетшн.:а со> праща дО ГР:JДl'1:0-UGЩII!lСI,ОТО
;УI1Р:Jв.1СПIIС въ Варна.

Д::1 сс оставп безъ пос."1iд·

ствие.

330) Пропзпсдеuш'i lШ 4- 11 [) Септt:'Jlврпii търгъ за
достап~нпе 300,000 парчета БаПДЪРЩ~IЩ ГР;ШIIТlJII I:й,
lIIыlи :щ 1I0СТП."1::lШIC граДСI:I1Т'I, у ."1 III \11 , 11(' се у доuря па.

:13')

Да се ДОСТ[\ШIТЪ 110:11С n UХОДШI1)Тf, ::\J!!Uе.ш за

В:::lНЦС.lарпята па Гр::1ДСIШЯ ветерuпарr.пъ .1'I;I:ЩН,.

332) Hne:lIa

на градег.ата

за.1ft

.. ("[,('J.Пfl('JlIIС"

:щ

lпшр'hд.ъ дй. б,у;де 3rt :111:>СТПRТ:l Бъ."1ГЧJСh::l дра:llаТll'leCl:a
ТРУl1па ,.I-1апр1:>ДЪR:Ъ·· по 15 ."1спа на печеръ. \Ц"Б::lта
да

ее

варя

поправи п
на

;)R::J)

У!НЩН

така

щото,

ВtlПЪ.1НIJ да

отго

Ю13паqеПllето СП.

ПрошеНllето

:Жflте~"1Ь на шантана

JШ ДШПlтръ Архондпевъ. съдър·

.,Б1;.lд-В в ста", да :lIY заll;l<1ТН Иб·

щumпа пос.-уiдпа.111Т-В го загубu отъ нсдопущанпето
му .Jrt ДЪТУ,I:И mансоuетr:п въ р1;ченпл шftнтанъ (п-U
Bfl'lr:II).-- да се ОС'Г:1ВП Gезъ ПОС.1iДСТВlIе. Af:O Архои

Дllевъ 3:1неде д1;.ю пр()тивъ Общината, упъ.1Н01Iощава
се I~~leTa И.1П прf,довiрfЩО отъ него .1I1це да fiаЩ!l щй.uа

Dнтереспт1; на Общината llР...вдъ С,.. да.

БР. М. АНИОВИ.

З:34) Расходпт'В направени отъ ОGЩIlната по до
брово.lПО СЪГ.l::lспе п по СТОП:1НСfШ на'lIlНЪ отъ 1- ii

Of:-

ОВЯВЛЕНИЕ

то}шрuii до 31-ii Дf'I=е::нпрпi: 1894 г. 11 отъ 1-ii Януа
рпii до 31·Й ТОпиii т. г, да се IIрОВ'];рЯТЪ ОТЪ една

IIрi;поданатъ се ФраНЦУЭ~БИ, Apl\leHcJ\H
и Туры.;и еэици, ТЪЙ C~Y\lЦO ТЪРГОВСJЮ счс

I\:О;\ЕШIССШl състояща ОТЪ 11. I~11cTa Г. Ноевъ, Ч.1СI10
вет']; lЩ Съвi,та Х. Рухп п Г. В. l~::lсабопъ,

товодство, аритмеТИl\а

l\10ЩЬ ва дррr:сстпото

11 а ..i1гебра.

.iI~СJlПJO

П\ИТЪ да изучатъ ТИЯ ПР'ВД~lети 1\I01',,1\'1Ъ да

се ср-Вщнатъ

теJШ

и

говорятъ

съ

пръподrша

ВЪ ТЮ'l'юнопродавницата на г- нъ ГП,

рабетъ СандаJlДЖИЯНЪ, находяща се IЮДЪ

.хотедъ Комерсиалъ.

...-

Важно за учреjкденията ~

ДПВ:В:ОГРАФП:В:'Ь, испълнява."1Ъ ддъжность по спе

:циалностьтз си при РЗi!НИ Държавни и ОБЩИНСI:И
учреждения J 2 години, знаи своята pauoTa добр...в, съ
ПI.то I:ласно обраi!ование, - търси MtCTO при н...вI:ое
учреждение въ България. Прiдложевията,съ ,.обозна
"9ение на 1\1. съдържание, да се адресуватъ: Книжар.
дица В. Божиловъ, illl:М. Оl'ефанопъ-Варна.

3-1

З35) Да сс ОТПУСТП~

3313)

от'!> град,

J:al'a

Щl т. Г. по

"ЧСРПСIlПН I~ръс'rъ"

За ПСП."1ащаПllето

Д.1ЪjF:ЮIaта

на

:юо .1спа.
ОGЩlJlщта

отъ Еарвен. ЖПТС.1Ь Н. Баl\ЪРДjl:Ilеuъ СУ11Щl ,17 j .1СШ!.
наС1\IЪ па Оuщ, дюгспъ ва 18~)3 п 1894 год, да сс даде

дв...в годинн срщ:ъ, като БаI:ЪрДЖПСПЪ даде па ОGщп
ната ПО."1l1ца съ

Taт~ЪBЪ срокъ,

1П
заlllOЖВИ поржчите.

подписана

отъ

два::llа

.

Да се отдаде на П{J1>дприе:lIaЧЪ спе:lшнuето
кадастра."1евъ П."1авъ на гр. В<1реа чр...ввъ търгъ по у

337)

становени:U: редъ п ПО съставенпт...в отъ И-ка ш\ Град.

ОUщ. Техническо ОТД-В.lеНlIе пое:lШИ ус."10ШlЯ.

338)

Прuе;Н::lТЪ се пое:lшuт1:> УС."10ВIIЯ за отд::ш::шпе

Грnд. ОUщ. и-:ноти 11 прiдпрuятпя

подъ нае1IЪ

и

въ

отr:упъ 8а пр...взъ идущата годпна (189G), чр1:>sъ търгъ
съ първонача.lНИ ц1:>НII

20%

по-до.,у отъ доuптитf; ШIЪ

чiпп за т. г.

339)

Да се 1I0R:3НИ

общото ПО.ШТIl'lеСf:О македон

с!:о дружество, да яви въ

та, подъ които же.laе да

едно IO"со BpoВ:lle УС."10ВШl

:lJY

ОТСТIЫШ ОGщuната

едно

Брой

праздно :м-Всто отъ

ЮЗ.

2000

lIleTpa

за по:,:трояваuпе па

свои .10Rа.1Ъ.

3·10)
редъ

ГpaДCl~aTa C[~OTou()iifla

нуждата

отъ

тона

З-t 1) Да се съобщн
ство

"р,j:;ШI,те~'IНОСТЬ"

,н1;сто отъ

! 5000

не~lOже да му се

да се

llарнеп

че lН~RarioTO

I~B

'Гъргов.

II смущаватъ lIn>ТПIlЦIlТ-В при IIЭ.НIнанието имъ отъ га

Дpp~e·

днпт'l. трЪбl.l3. Аа се остаl.lЯТЪ Сl.Iо60ДUИ да си иэбиратъ

~IY съ 113НОСШl. ч-nна

:метра, ПjJlI [~ато.НIIШ~IlТt.гроuпща

OTCTih I 111 ,

He[~a то поеочи друго, съ"

г."шсно рt.шенuето на СЪВ'лта "~ц 50 отъ т г
3-12) На.-lожената на Вариен ~{:':!lTe"Ib С '1' . •дюбо
:ШJ}ЮВЪ. съ постаНОВ.lение [\0 ;JHl) отъ 1 ~ IОлии т. г.
нспраrш.1НО

34:1)

.1еВ:1 г.lОба, дя. се отм1ши.

20

Да се напраrштъ

ги и~ra въ по-г.·швпптЪ

три "О.1Я,

ЕВрОПРii

насянпе ыесото отъ знкдаuиii
битъци

въ град.

344)

касаUСIШ

r 'IШ

Тiшишt,

каквито

градове,

за

рата (~ъ

Il

своит-1> ШУ:lJПlI

неУ'1ТIIВlI

поюшu.

IIОСА'В

Ст. ПI. Ония ФаiiТnВА-Iшii, r~nит() би се ОТ<С.АОНИ.l.ff
отъ vст;шопеШIi:i. СЪ Шll:Тllящиii ми ПРИК>1НЪ редъ, ще

се !Н;АI?ерГШt'.гь на Г.Аоба АО 25 .АеП(1, СЪГ.lаСIlО Ч.l.. 96
отъ ,,3акона еа Г\JftДСlшт1; Общини".
Грижата' A:t бджтъ за ИСПЪ ..шеUllето на настояшпй
мп приut3Ъ ПЪН.Аагнмь на Гр;JАеr~о-О6ЩШlсrш'г-h Сани
тарни

Uрпетави. и на ПО.Аицеiiе~ит·Б

въ града агенти.

пр-В

,!\'g 398.

дюгени

Гр. Варна.

:Ю ст. на 11:11-

110

11

качватъ на Ф;1iiТnП!l;

нъ град. скотобоини до

3а напр1;дъ да св SaIЫf\ща

ФнiiТОПДЖШJ7Ъ да шми

затъ съ Ф3UТОI1П1Ъ СИ IJТЪ редопетЪ и Аа досаждатъ

СlIО

рааШИрlI,

jJйзuшрение

па

Ог. П. 3аuр:шява се ва

33

31

Ol-:ТОl\1ВРИи. ~895 год.

за ыееото на огоеНll, но llН:1КЪ БО,;lШI ДОUll
въ интереса на обществен ното здра·
вие. се )'нriчтожава. 3а :.\I8СОТО на С,;lабuт1; r)о.lНИ до"

СЪГ.АЗСIIО Оl~РЖЖНОТО IШ }Iипистерстпото па Вж
тр1>ШFIИТ-Н Работи отъ ] 2 Т. lIfЦЪ подъ .ю 6192 и на

бптъци да не се п.-r:нца

ЩIIВП" ,

.10грамъ

тъци, което месо

нищо.

34:5) ;" добрява сс достаШ~,tта па 50 кубич. метра
.10леНll I~а~IЪНll п ВЪЗ.lага се на П. УЯЧll'IЪ.
34G) ;" доС;рява се ()тдашшието на пр-Вдuрпюшчъ
по до(;рово.11I0

СЪГ.lасие

вдиганието

Пр-В3Ъ т. Г.

п Hit-

Jиъствarшето прt.зъ ндрцnта 1t;9G годrшn кабrшит-В на
AB'i;Tt. грrщ морскп бюш 11 нъздага со върху Г. 3,tнетовъ.

ОШШБ:шпе отъ наводнение к,у>щята въ "~О

347) 3:\

уч. въ кнарта.ln' между "И.1ДЪЗЪ табllЯ« И новата Дър
жавна Бо.1UllI\а, да се llСIl:опае единъ о",опъ съ дъ.'lжипа

400 I10ГОШШ метра и ШНР()ЧШIa-ГОР-В l метръ,
50 С. М. ДЪ.rlбокъ 1)0 С ~I. И да се испъдни съ
ниското М-ВСТО lloKpaii този оr;;опъ д() к,у,щltта

а д()л у

прьеr.

rш

Д

'l'одоровъ.

v4t;)

Да се зuп.щтп

на Анестп 11 Ыария Ваеидевп,

СЪГ.1асво ръшевие ом ;Н; t отъ I ~~JO г. за М-ВСТОТО

11

уч. подъ дюгсна ИМЪ, под.тВжащъ

отъ

кв.

GO

JI1етра

1800

лева.

въ

ОСПОIШШlе Ч.А. 88 аун. 13 \)тъ 3,t~oua з.\ Градеки.т..в Об
ПостаНОВfiIХЪ:
Ст.

1.

3апр-hТЯfШ

се Шt раsнит1> спирачи и ТЪ..lпи

при l\1инавннието имъ [~r(lЙ 60Г()~lU.1ШI'I1; домове (цър
1:81111;), учп.шщя,та и БО,;, 8uцпт1; Аа нарушаватъ СЪ
своя шу~rъ, 11роизвеЖf\itНЪ отъ сIЗИрUИТ-В и BUII:OBeTB
имъ,

ООГОС.JIужеНllето,

Занятията

това

ВЪ

Щ~ се полвъргш\тъ на г"юбi'l, СЪГ.lасно Ч.А. 96 отъ ,,3а
I:OIJ:l

па ГрадсlZИТ-В 06щrши";
С г.

ПI. Съ грижатu.

да

БАФ.ТЪ за

llсаЪ.l.неНllето

на тон мп ПР!l!~азъ Н'lтопарвамъ ПО,-1,в'I>ДОl\IствеНИТБск
ГраДС~II-О6щинClШ Ci-I.НIIТ;lРUII Ilристави и по.tlJцеiitoв:и
т'}; въ гpaA::t f1генти.

На първообраэвиii ПОАПИС:ЦЪ R::нетъ: Н. Славчовъ.

на отчуждение,

Ако

и ClfOкоиствиетn

тия· вав'пдепия ;
ег. п Нарушатс.шТ'll на наСТОЯЩ:JИ ми IIРl1канъ,

Вврно,

М-ВСТО' се

Ce[~peTapь: П. В. Петрановъ.

окаже повече-да се заП.lати и ГОРЮfЦ'1,та lIIУ особно,

съобразно тая оц-Внка

М-ТО ПА ОБЩЕСТ. СГРАдll, ПЖТllЩАТА II СЪОБЩЕНИЯТА
ИНЖ.tнерно

ОТЪ RAPIIEHC[OTO ГРАде KO-ОБЩПlIСКО УПРАВJIЕНПЕ.
ПРИКАЗИ

,;\9
Гр. Варна,

OKP~JКHO

Пр7muсз

.,11. 13169

3~J2.

О l;т,11\Iврпii

24

Гр. Оuфия.

1 ~95 1'0,1,-

uр-hди

ПNiТНUЦl1Т'В

пр-hСТllгаНl1етu

въ грала,

ва бt:!зр-flЛИЦ;l

помежду

с[шрнтъ Ф<lИГОf:lИ1."В

си въ 1.'ака

става ПРUСТО uепрuходимо. Осв'lщъ това

при Ш:!.1iIэанието на I1.aiТШIЦИТ'.в отъ гарата на въ гра

Аа, т-В ПОВДllгатъ TЪ~ЪBЪ шумъ II смущения: ~Ъ св\)
пт1>
надварвания, псувни помежду си и неучтиви
ПО1шни къмъ пжтшщит1>, Е;ОТО бенредиц<\та се обржща
ВЕ:че на сканда.,IЪ

Пжтнпкъ

и

НУЖД3ЮЩUЙ

се

01'Ъ

спов:оиствие

прпсжтствува- на е4НО неприятно

HP-ВЛl1ще.

3а отстраEIение на тан анома..lИЯ: и ш~б'hгвание на
тия неприятни

сцеEIИ,

на основание

Ч..l.88

отъ

па на Градскит-Б ОБЩИБИ~,

3ав:о

"

Постановихъ:
От.
то

1. всичв:ит..в Фа:iiтонджий ОТЪ гр. Варна, кои·

С..lЮJaТЪ

при гарата

еа приq~кваl:lие

и пр-Бнасяние

Пi'Ь.тнuцит-В ВЪ града се IРЪЖEIИ да спир&тъ файтони

т..в въ два,--три реда,
отъ ДРУГЪ на такова

IШТО

ги

растояние,

ранда..lечаватъ

единъ

щuто Аа може свобо

Ано Аа се пр..вмпнава между Т-ВХЪ;

1895

год.

(До Г-да Окр. Инжинери за евед-Вние и р.жководетво.)

з,\ прiшаСЯfше

така ('1' Ь(:T~иo еДI1ПЪ до други, щ()то

l1

IB1"

па треш\

Августъ

25

До Г-да ОКРЖlКнитt Управители.

3аб'Б.,'lЯ3:\НО е, че фаUтопджиllт..в KOГ:l.TO с,.-Бзжтъ при
гарата

ОТАtление.

Изв·.l:>стuо Ви е .,IОШОТО

състоя:дие

на

С8iществу

IOщuт'в въ Княжеството ШОСеета. Тъи С&Щl) изв..встн()
Ви е, че почти пи едао отъ проеr-:тиранит-В шоссет;\
пе е свършено. Това се

дъ.1.ЖИ па

ш\чинътъ

на ис

П.l.ащанието пжтната ПllВИНННОСТЬ. Отъ имеющит..в се
сп..вдеНIIЯ се вижда, че ПО-ГО.,I11матачасть ОТЪ пжтпата

повинность се ИСП.,Iащ\\ нъ пари. Т JBa ~lВ.ление обаче
не тр-Вбва да ни

oqYABa; -то е твъРд-Б естественно и

~eCHO оБЯ:СRИМО, в:ато се има
пропорция, която СNiществува

пр-Вдъ

видЪ

меЖАУ

неравната

пж.тната

пату

pa.l.Ha ПtJВИННОСТЬ и паричната. Съ ДРУГИ ДУlIlИ каза
но,

ржqната

работа

ако

се

пр-Всм-Втне

по дневното

въннаграждение, СПОРЪАЪ М-ВСТОТО, струва МНиГО пове

че отъ паричната пж.тна повинность. Това ако и да е

в..врно по принципъ И въ праВ:ТИI~а за

н-Бкои

eъc~o

вия, за sеМ.,Iед-Б.,Iчесв:ото СЪС.,Iовие обаче не е таЕа, за

щото то

с.л-Вдъ като СИ СВЪрШИ зеМ.,IСА'h.лческиТ'h

боти, етои въ бенд-Вйстние и, с.лоВдовате.лно, ВЪ
са му е Аа отбива пж.тната си повиность

вм-Бсто въ пари, Ka~TO прави сега.

ра

инте

въ натура"

Броii 33

,,~:tрнеПСlшii ОБЩПНСlшi[ НЬСТШШЪ"...

ПраICТИЮ1'I'Й е ДОЮ1.3а~ш uще, че пощнншата Ю\ шос
сетита,

ЮШто

и

направата

на пОви

съ

ПР'ВДПРIlе:\ШЧII,

Оt:В1>НЪ че отива МНого бавно, по П3ПСI,;ва се 3IUOrO
по-го.лi"ш жертв!! отъ ХЯRннта, Н:ОIIТО пе ~IOl'iliТЪ поие
на по.ловпна
пжтна

да

се покршХ>.тъ

съ

повинность,

Тия rж Г."lаннит1. причини
на НЙШlIт1J шоссеТ<I,
нятъ

пари'ев, събрапи отъ

часъ

по

причини,

CIC;)PO,

въ

не

Д<l.лечно

бm.Ажще,

ПfiiТИ-

натура,

и

повинноеть

за

отстранение

да

ва

става

llС~~lючите.1НО

з.лот()

пе

друго, осв1:шь да се помжчuмъ
насе.лсние,

че по износно

A<t

отк:о.лI\:ОТО

остана

и Аа убеАШlIЪ ce~lCICOTO

пари,

защото

си Нр'!>JI1е ма.шо му кос'Гуна отбиванието
ЕИННО<::'1'Ь

въ

ват)'р:'!

щата, съобщението

и

sащ,jТО

състо:шие

па

М.

J\j ЗЫ9 п 8402 отъ 8 ii: :МаН п. г. И 3 того II

СЪГ.ll1.СПО ОI~рк.~IЩОТО па it1ПIIIlСТСРСТПОТО на 3ем.lед-В
.,1ието п ГГЪРГОIшята отъ 4-i1 того ПОДЪ И·о. 3898 пма

съ

въ празното

lIiliтнзта по

напраната

ще ста на по·бързо,

на

границата

доuIIтыIа,'

а

та~опа пеПРОПУСIZil.ппе, псще

прuтежате.шт-В ~IY,

друго,

е за него да работи по тос·

П.lЯЩ't

З,J,равстпеппото

пъ

оев-Ввь да се направи, aICo не Ц lыати, то поне по-го- .
.;r-Вмата часть отъ пжтната ПОВIIПНОСТЬ АЙ се исп.лаща
БЪ натура. За по<.;тигаПlIето ва тая Ц'lыь не OCT<iBa

еетата,

ва

I съмн'JШllе, се отразява ТВЪРА-В в.l·В З~ ШJтересuт'h па

Понеже е пе;\шс.лИl\lО Аа се про~ара,-ПСIl."lащанпето

пжтната

n.laCTII

llЗПtJСШIШI доБI1тыIъ,' Вариенското ГраДСI.о.ОGщпн
ско Упрйп.lение пъ I\ОПЪ.1ПСПIJС Ш1. обшыеuия.та сп ПОАЪ

ва .лошото състояние честь Ай обявп тр-Вти П"iТI> на пптсресуlOЩПТ'В се, че
ICOHTO RICO се не отстра- I бсзъ подобни СШI,J,Ъте.tстпа не се пропуща :за пр'взъ

щата въ Н:llяжеството ще стап;у,тъ неПРОХIJАШrп.
на

встr.рп[]~рuи

пжти

по ~lеспо и ще

.ЛЭ

9107

Гр. Варна, 25-ii: ОICтомпрпii: 1895 год.
Поканпатъ се псич~и I3а:Нlспсr.::LI граЖАанп, [~оито
ПОА.1еж.ктъ па Аа~~дпето ~ пжтна-IIUППШIOСТЬ" за ПрЪВЪ

ГОА., да се явятъ п ь ОБЩИПСI:ОТl! УпраВ.lенпе и

lS9G
и

Зl1.ЯlШТЬ

.tПЧНО

Earcoь

ще

я

ИСП.lаТlniТЪ

И~lИ въ пари, попсже спuсъчитiJ ще

въ

натура

ПОЧПiliТЪ

да

се

състапятъ.

пов.лияе б.лЗГОТRОРНО върху Ц l1нит-k Шl []РОl!зв-Вденията,
които се ПР1щаслтъ

на тържuщ;'\та За ПРОАанъ.

.1\'9 9158.

Мис.ля, че е ИЗ.l.UШНО да се распростvапявамъ по
Бече на ВНачението
пиета

па добрит'!>

мзтериз.lНОI'О

и

IlЖ:ГИЩ'. по

еконоиuчес[.о

ПОВАига

СЪСТОЛlluе

на

па

се.ленпето.

Прочее, I:I\TO }1.[]пе.lUР:ШЪ па Вашата проспятена
f'1-Вятелно~ть, ВЬЩ1ша и УI\l1>LIие, мо.ш 13[1, Аа уПоТр1 •.
бите в.лияа~ето са и ВСИЧEl:ИТ-В ва~онпu ер'nАстна, за
да уб ЬАите E}IeTOBeT 1> на се.лСEl:ИТ·В общ~шu а Потоян
нит-В КОl\lI\lUССIIИ, щnто за напр1>дъ HaCe~teBtleTO да от·
бива

llжтнати

си новинноеть пъ р,\бота, в}гl3ст() съ парII.

Подпu<?а.llI:
Бенъ Uеteретарь:

У прав.лшощиИ ИинпстерстlЗUТО, Г.Ад
В. Ив. ЧОR:ановъ и Начи.1НlIКЪ Ивжи

неръ Несторовъ.-ВВрно,

фuнансопъ

Гр. Варна, 27·Н

Нача.лни~ъ:

Ао

бриноnсICИ.

BC.l-Вдствuе П~С~IOТI' па

ДО Г. Г. Околииеиитt
Добричъ, Балчuкъ,

Началници

Провадия, Н'Jвоседо.

Оъг~щсно телеr'раl\шата отъ Господина J\fинистра
на В~iтр-Вшнит1> Работи, Пр-ВД.lагамъ Ви да съобщит1>
чр1>въ Общинит-В на населението въ пов-Вренната Ви
Околия радостната Б1>сть, че Нейно Ц 'tpCKO Висqчест
БО Мария Луиза, се нам1>рва

въ бременно положение

и че съ Божие СЪИЗВО.;tение пр-Взъ м-Всечъ НоеШJрИЙ: се
очаква да надари ЕнюкеCI~ИИ д.Оl\IЪ и БългаРСIШЙ на

родъ съ втора рожба . .N9

9660.

(Поди.) Управитель: Поповъ. Скр-Впилъ пр1>писа, Оск
ретарь при ВарнеII. OEl:p. Управление: Раевъ.

вано на ПР'hАписапието отъ l\IПШIстерстпото па На
РОАНОТО Просв-Ъщепие 01'Ъ 9-i!: с",Щ1Ii!: nl'hсечъ подъ
No. 1'1856 ВараеисICОТО ГраАСI:о-ОБЩIШСIZО Уuрав.lеппе
к<\то обюшuа на ГРЪЧI:lIтi. избир~тс.l.П отъ гр. Варпа,
че на 5 идущиii: Ноеnшршi ще се прошшohАе 113боръ
за попи учи.лпщпи настояте.lИ па ГРЪЦIШТ-В учи.;rи
ща въ с..nщиi!: градъ, прив:апва ГИ да се събержтъ
въ ОПР-ВА'В.лениЙ день въ 9 часа сутриньта на ивбор
.вото l\1-ВСТО учи.,шщето "Ов. Е.lиментъ", за Аа взе
матъ участие ВЪ избора.

.1\2 9104.
Гр. B~pHa, 25 Октомврий 1895 год.
Въ
..lпето

ОБЯВЛЕНИЯ
А1.
Гр. Варна,

9105.

25 Октомвриц 1895 ГОАина.

ПР-ВДЪ ВИДЪ на това, че много търговци, ПEi.ТНИЦИ

И други .;rица ОТЪ равни м-Вста изъ Евяжеството по

стоянно пристига.;rи на пограничнит-В пунктове СЪ

ИfIнистерството на

Търговиата И 3е~ыед-Б

постжпи.ли ОП.laЕваниа отъ

r:роячи

и

отъ

тър

говци съ др-Вхи, че н-:вюjи Фабрив:анти на м-Встни ша
еци отъ изн-Встнu градове. БИ~1.е отказва.lИ да дапатъ
образци . от ь П.l.атовет-В си, И.lИ IIblCOЬ БИ.,1е IIОIШШU..lП
значuте.лно цвв:ата на ПJIатопет-В (отъ 5 даже АО 8..1.)
Т 8Зll ПОСТiii.ШШ на Фабрикантит-h се обясняватъ еI\ИН
ственно отъ пам-Врението ииъ да се ПО..l3УШ1ТЪ ICO.lKOТО С във~IOЖПО повече ОТ'Ь наредбата па правите.lСТПОТО,

СПОРВАЪ IСОЯТО се заДЪ.;J.жапатъ lШНОВПИЦИТ'h 01'Ъ па·
'!,мото па те[:УЩIIii: l\1'hССl~Ъ да НОСLI..ГЪ AP-}.ХIl отъ !tIBСТШl lI1атеРШI. 'l\ш ФабрlllZап'ГU, яrшо С, OT.laI.':tTb да
папuе IIJOCTpU отъ П.;ШТОIJст·h си Ва ПР'h1Iето, lZoraTo ще
насташи по-го.,1·ЬМО AupeHue па !tlhСТШI Ap-UXII, lZaTO ра
СЧllтатъ да ПО.,1учатъ ПО-ВИСОICа ч-huа, и.;rи пысъ се
coьr.;J.acHII

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАДСКО ОБЩIIНСКО УПРАВJIEНПЕ

ГtJСПUАШШ Вiiрllепсrшй

Окр. упраВl1те.lЬ отъ23-ii: того НОДЪ И,о. !J834,оспо

ОТЪ ВАРНЕНСIШТО ОКРЖЖНО УПРАВЛЕНIIE.·
IIр1mllС'О от'О Пр1JnllС'О.

O[,;punIBpnii 1895 год.

да,продаватъ

сеr'а-тутакси,

по

почти

съ

уд

воена ц-Вна!
Г.;rавпата задача , &оято пр'ндстои па г. г. Фабри
ICантит-Б именно сега при взетата м-Брка за носенпе
отъ ЧИНОВНIIЦИТ-В

насе.;rепuето

м1>стни

др'hхи,

пъ..lно Д081>рие,

е

да

вджхнатъ

би..lО за Е:ачеството,

въ

би.l0

за цвната на П.ldтовет'Бj ако т:h не ПОГ.,1еднжтъ на
работата отъ добра страна, аЕО не съзнаЫiТЪ U.lагитоВ
нам-Врения на IIравите.;rството съ тан наредба и пои
скатъ съ високuт1> СИ ц-Вни отведпъжъ да забогатеbl'iТЪ
- това би уби.ло AoВ.l.OTO въ самото нача.lО п t-ВхнитВ
интереси сигурно и немпнуемо би пострада.lИ. Каза
ното за Фабри~антитi> тр-Вбва да се пиа пр-:Вдъ НИДЪ

Аобитъв:ъ, пр-Вдназначенъ за изнасание пр-Ввъ граница,
безъ да притежава.;rи свид-nте.;rства отъ над.;J.-ВЖНИТ-В n отъ ICроачит-n и .търговцитВ др'hxари, т. е. ЧО 11 ТБ.

Стр.

"Варненс~пи Общинский В'i;СТНIшъ".

4.
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трi>бва добр'l:. да оц'Ьнятъ значението па наредбата n
спор1>дъ това да ('с РEil~ОВОАЯТЪ при израбатванпето II
опр'Вд-Б..lението цiШllТ':h на др..вХИ'I'i;. ВСИЧlШ еъsнате..l

3) Два BO.;la б-В.ш ср-Вдви, Ba~OBeHH въ ОТ31113ТЪ
РЗДЕОВЪ отъ с. Гевреl~.1еръ, Варненсха ОКО.lия.

:во тр':hбва Аа работятъ 11 се стр1>мятъ въ ваЧfl.,,10 да
спече.;1ЛТЪ пъ-лвото дов1>Рllе па СlЮИ'l·-h :мющерии, като

ния пр-БАенъ

кит-Б, З3.1Овенъ

въ

ПаН.Нl

:имъ

.;Iеръ, ЖllВУЩЪ

въ

С.

доставзтъ

доБРОRачественни

и

по RЪЗМОЖНОСТЬ

еФтини Ар1>хи.
При гuр1>из~'\оженото,
Варненското Градско-Об
щинско Управ.1сnие обявява на иптересующит1> се,
че министеРСТllОТО на Търговията и Зам-лед1>"шето,
:което съ взетата м1>рка въ даденnи С.'lучаii пр1ю-л'.вд
:на една б-лагородна цiыь -;- да даде Уol1еснение и по
1\IOЩЬ отъ една страна на :r.l'lютнит1> проиsводите-ли, не
ще допустне това да стане въ ущърбь на ДРУГИТЪ
граждани и

че

то

ще

се

държи нъ

течението ходътъ

па работит1>, които ще ПРОIIсте~жтъ отъ ПРlызганието
:ва :м1>рката ва употр1>б~lеНllе на 1\1-Встпитi; ДР'вхи, и

тел ходъ на работитi3 е който единственно ще ржко
води

за въ бжджще и ще

l\IuBllcTepeTBoTo

му пачър

тас пов1>дението, което тр-Вбва да държи сщшмо пръд
приетото A1>wlO.

.1'9. 8601
Гр. Варна,

Ol~TOMBPlli!:

10

1895

4)

Едипъ конь, на че.lОТО
кракъ

Вр'Бменно.
АЕО изol1oFвв

ПАвата

носа има б·В.lО,

.;lевтеровъ

'ГОLCЧll.;1арь,

д-Вс

стопапипа

на

отъ с. Геврек

ДuБРИЧСR3

нъкой

ОRОJl.ИЯ,

отъ

т".вХЪ, Аа

се отнесе до ГОР'ВПО1l1-ВнаТllта община съ ВСIIЧЕШТЪ
документи И' Аа си го прибере.

сп

ОЪГ..lаСllО ППСlllOТО на Г'ЮПОАина ВарвеНСRиii ГРНА
СRИИ Нача.;1НИКЪ подъ ,iW 10057 отъ 30 OKTOlllBPllll т.
Г., Варнев. Общ. У прarМtjнuе обявява па в"се.Iсвието
въ ГР:1ДЪ Варна, че ПОАЪ В;Jдзора ва I~Oiмуджанското
ceol1CKo ОбщиНСRО У праВ.lевие, B<tpHeH. ОRОol1ИЯ, се на
мира юва едпнъ биво.;lЪ на 9-10 год., черъ, на Д1>
снил му рогъ има ха.,1Еа, д-Всвото

JlIY

ухо

ОТЪ върха

дюзъ-отр-Взаво и расц1>пено, на .;I'i;BOTO му ухо има
АУПRа I1 отъ страни ОТрDзано и на опашката има мз.;1
ко 6]30110.
Стопанинътъ на този fl,обllТЪКЪ да се яви съ над
-лъжнит'в АокумеНТIl В!\ правосоБСТ[Jенuость
въ ПО:\I1>

натото Общин. Управ.;tение

год.

II

вадни ИllIaТЪ 61>.1О.до КllТ

II СИ го прибере.

Вс'i;дствис писмото на ВарнеНСl:иi!: ГрадскиН На
Ч3J1НИКЪ отъ 9-й того подъ No 9246, ВарненскотоГрад
ско Общинско ~УпраВJIеllие шш честь да об пви C~T:В

Нача.'lПИRЪ

дующето:

ПрИIi Т. г. Варненското Общинско УПРНВ.lеuие съобща

Вс'i;КИll з:шасенъ, резервисть И.1И ОПЪ.lченецъ, за

да Отде шш'i;стnо па

Общ. Управление ва

неговото

ОЪГ.'lасно писмата на ГоrП()Атша Варнеп. ГраДСRиii:
подъ,Ng.NЦ

9422

и

10056

отъ

13

и

ОЕТОlll

30

ва на насе.'lевиеl'О отъ гр,Вариа ва звание и пр1>ДП<tS

постоянно ИJШ вр'i;меппо :m-Встожите.1СТВО и въ даденъ

вапие. че въ е. с. lНаТoI1;ъ..;10ВО, l\I<tве.жрово, А.ш-Ани
Фе и I\.апуджи-маХ.'lе е констатирана по овцеТ1J БО..l1>

с.лучаi:i: да се съобщ~ватъ в-Врни сведiшия пъ надл-Вж

стьта Шарка.

ното учрежденпе,-тр-Вбва при ВС-ВЕО заl\Iинаваниеотъ
града,

бшIO когато ще

отсжтствува ПРОДЪJIжите.1НО

вр-Вме, било когато е даже за повече отъ

петь

IC:метъ: Янко Славчовъ

дни,

ОеЕретарь:

да ув'i;домява СEiЩОТО упраВ~lение: за грал,ътъ, село·

11.

В. 11етрановъ

то, иди въобще мъстото, КЛiдъто ще бжде пр-Ввъ вр-Вые
на ОТСEiтствието си, П.1П ЕЖДЪТО отива да се установи

на постоянно l'tlЪСТОЖlIтедство. Такива съобщения
СЖ Д."'lъжни да правЫiТЪ въ Общинското УпраВ.'1ение:
вапаСНIIТ-В, резервистпт-В и опълченцит'i; и при завръ

щаннето и.мъ въ града отъ м-Встото,
'пръвъ np-В1lIе на отсжтствието си,
други

окодии И

окржзи, които

и ПРllсi;д.ящ\тъ повече отъ

5

ГДЪТО сж

биле

При това
они.я

ОБЩИНСЕОТО

шшасни,

дохожджтъ

въ

УпраВ~lение
и

пръдупр-Вж

ОПЪ.lченци,

КОИТО

пе би ИСПЪЛНИЛll това 6аконно 68ддъжение, че ще бж
д.mтъ Пр-ВС.1ЪдваНlI отъ наД~l'i;жнит-В В~18СТП и ще И1IlЪ

('е НnЩlгатъ наказания, СЪГ,,13СНО ~
пзкававие ПР'};СТЖП.lенията

но пеиспълвенисто

11

.NY 2694

града

дни, като ще заявяватъ,

рсвегвисти

ОБЯВЛЕНИЯ::

а сжщо и rrия отъ

XOo'11~O вр-Вие ПрЪДПО.lагатъ да се бав.ятъ.
дава

ОТЪ СЖДЕБ. ПРI1СТАВII ПГП ВАРНЕН. OIiРЖЖ. СЖДЪ

8 отъ "Закона. за

ПРОСТЖПКIlт1> отпоситеJI~

военната тегоба".

Подписанниii: Н. Т. Новаковъ, Помощ. Сждебенъ
Приетавъ при Варненскии Окржженъ Сждъ, на Н·Й
ИСПЪ.'1нитеденъ отд'i;лъ, обявявамъ на интересующuт-В
се, че отъ деньтъ на

посд-Вдното трикратно

продъджава тридесеть единъ день.

и

въ

десеть дне

пенъ СРОlСЪ съ право наддавание 5% върху посл-ВДня
та получена

ц-Вна.

Едно ЛОбе единъ декаръ въ вемлището
Съг",шсн() писмото на Г-на ВарвеnСRИU ГраАСКО
Око~иiiскиii Начэ-лникъ подъ Н-о 9832 отъ 25-п ОК
ТО:'>lвриii т. г., Варненското градско Общинско Уп
рав..:!епие съобщава на

градското

Hace.'leHue, че подъ
надзора на Гюнъ-Доц,увскзта ce.'lCKa Община, Вар
BeBc~a OKO-ЛlJЯ, се наJlшратъ безъ стопани С~lЪДУIOщит-h
добитъци:

1)

ЕАИНЪ конь

8

год. триrn му крака

.itестъ, на носа б1>.;10 и ~,ЪBOTO

му ухо

БЪ"lИ,

чакъресто,

Вар

ди: ХюснlО Еф. Юмеровъ, Е.'1Иll1е Ханж:r.lЪ Х. Османова,

IО:r.lеръ Мустафовъ и llЖТЬ, първонача.lнацiша 100лева
Поы-Внатото лове принаД.ltжи на
медъ" остана.'10

отъ

ПОКО:ИНIIИ

сирачето

'Гапръ Алиевъ,

продаде съгдасно ОПР-ВД-В.'lението .;)9. 528 отъ
диn т. г. на Варненский Окрmжен'Ь Uждъ.

Мех.
ще

19

се

Апри

Еойто же.1ае да го RУПИ може да пр-Вглежда всъ
ки Прllсжтственъ день книжата по продажбата въ кзн
це.'1ари.ята ми.

ГОДllНИ. червепъ ЕО·

.illJПЧО КостаАИНОВЬ

ce.;lo.

рана,

на

ыежду СЪСЪ

а·

2) Единъ к"нь, хайгъръ 8·9
съмъ , опашката р,.вззна отъ rop-h
отъ wl1>B3T3 EЪ.'lK<1 еАШ\ м fI. ,,1 ка

ва до-лу.

вевскит'i; ловя, мъстность "Кьош~овет-В",

ва

.itовенъ въ .ilипчо ДШ1Итровъ ОТЪ С. ЧаТ.ма.

uтъ сжщото

пуб.1И

кувавие насто.ящето JlIИ въ НарнеНСЕИЙ Общинскиi:i:
В-Встникъ, съгдаено ЧЛ. чл. 1021 и 1025 отъ Граж
данското Ок.допроивводство.публичната продажба ще

на

зз.,\овенъ
llзд«ва:

Гр. Варна, 23 Августъ 1895 год.

гърба
въ

Bapllen.
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