Година

IX.

Варна, 20 JIнуаРИfi 1896 г.

Броfi 3

. ВАРПБПСКИЙОЕЩППСКИЙ Вtстнпкъ
Излиза три пжти въ MtcBna,
обикновенно на

IIис~ш, статии, пари и nсilЧIЮ що е за

ntСТНJша се праща до ГРa;l,ско-:О6ЩIlНСКОТО

1, 1 О и 20 чис.та.

Управ.тенпе пъ Варна.

За обявления се плаща за редъ:

Цtната на вtстника :за година е

На първа страница.

лева.

4

Отдtленъ :брой

"
"

10 ст.

Варна -

въ тин работи.шици

СЪР;'l;ечно б.шгодарл на Варнснци за поздраюенинта и

б.lагопо;ке.танилта.

друга,1:Б и:зъ града не ще

С.l'Бдъ

Япуарий

1896

Отчужденото пръзъ

428)

1884

вр-Б;\1СННИ

писари за съставнние

п. :Кмета, Ч.1. на СЪВ'Бта:

н. Тапт&к.Ыi и гр.

Ы. Сукнзовъ,

Да се заJ1.Jа1'И на П. Дю.1геровъ с.1Ъдуе:мо1'О :ч се

429)

50 .1ева за защищавание въ Окр.
600-1891 год. по описа на l-й
l\Iарио.'Ia Георгиева за 1ООО .1ева.

Сждъ дt.'IOТО на оGщина'rа .J\~

Да се зап.тати на адвоката Н. Б. Въ.шановъ въз

'3 О' .i'eBa, . за

дадеIiитt' -му "'съвъти 'на' Общ.

,

423

Т. г. двама

СПИСЬЦИТ'L за ;Iaждинта

ОТС1'жпено

за

войницИ1 ъ отъ 1t'l'БСТНИЙ гаРНИЗ0НЪ,
ц'l>.lЬ КО~IЫИССllН,

И натоварва

1.а но устаповений
оц'Бш.а,

за

.

Удоuрява сс оц'1шката-5 лева на :кв. ме'l'ръ-да

MtCTO,

постропвание

редъ с.тВдуем:ата

ь.ааар)ш

01'Ъ опр'вД'J;лсната

се постопнний

па

за тая

съставъ ;~a изис

се за него, споредъ тжзи

сумма.

424) Зап влението на ИRОНО:МЪ Енчо Димитровъ, лодъ
Пк. Л~ 2550, да му се занлати О'1'чрщеното негово И'БСТО ПР'Б
дИ 1 О години за урегудирание уд. Дунавска, въ ПС уч. със
топще отъ 93 кв. метра, по 20 "тева, ВМ'БСТО ло 8,- да се
остави 6езъ посдЪдствие.

425)

Да се заплати на В. Н. Ве.1изаРllевъ с,тiдуемата

се часть отъ .10зето му, находяще сс въ мъстностъта "Соти
ра", необходимо за прокарвапие водопровода на намърената
б.'lИ30 татъкъ вода, по

350

1-2

години въпроси съ

Октроа.lВОТО Управ,lение.

ПОСТИ.1<tнието на y.Jицата "Царь Борисъ", въ III
съ БандыIсIшш I,ЮIЪНИ да се остави за

431)

участы,ъ на града,

пръзъ 1896 ГОД., с'Ь по 80 ,1ева м'!;сечно.
дена на гр.

16 Ч2

Инжинеръ.

награждение "О1'Ъ

Изводъ отъ Рtшен. на Варнен. Град.-Общин. СъвЬтъ.

година ;\lБСТО ва урегу-,
СЪС1'ОJlща отъ единъ

Управ.1ение по Н'lшо.шо висящи отъ

Да се

па у'шстъци и

кв. :метра, да се ОЦ'БНИ оТ'ь :Ко)шиссил,

430)

Кметъ: Славчевъ-

422)

сшIсыIъъ

лирание р. ".10заРСRа" на Добри IIвановъ, състонще отъ

Варн. Ыировий Сждил съ

год.

4 НОЕЫВРИЙ 1895 Г.
назначжтъ отъ 15 Ноемврий

упраЖШlDатъ

ПР'БдстаВЛIшето на Р'БЧСШШ

ПОЗaIюна възнаграждение

Живъйте В. Ц. В. за 6.1агото на ми.юто ни отечество.

6

IY.

и дек.шрации, да се ОПI)'k;(Ь.ш пространството на тин М'Бста,

поздравления по с.ту,шй на

Рожденний Ви день.

Тр. Парна,

Да се вземе деlt.1арацил отъ вс'Ъ

III.

18 НОЕ~ШrIIi'I 1895 г.

на Българската Династил-моитt и на пръдаННИТ'Б Ви Вар
сърдечни

занаята си.

Двореца

За най щаст.ШВЪ се СЧllтаАIЪ съ прилтнил ДЪ.IГЪ да
поднеса на Ваше Царско Височество - Родонача.шицата

n

"

се пръдстави на СЪБ'Бта въпроса за окопчаТe.JlIО р'Lшспие.

До Нейно Царско Височество' Българската Ннягиня.

ненци най, искренни

"

;:;

да се CHe~!e П.1апа IШЪ, да се раСПР'IЦ'l>.1НТЪ

МарИR Луиза

-

трета страН1!I~И.

СТОТ.

КИ фигурирующъ же.l'Бзарь И.lII :КО.тарь въ списъ:ка, че ОСБ'БНЪ

Градски Иметъ

СОфИR

1;:;
1()

четвърта страница.

:метра за раGоти.шица.

ТЕЛЕГРАММИ

11

втора

• ..

лева декара, :като се ОТЧУЖ;'l;и отъ

426) Да се направи отъ името и за см'1;тка на Варн.
Община единъ заемъ оп 20000 дева отъ ,'1,'1;1'0 се намtри
това лозе нуждвото пространство.

сега :като llсспоеПР'Ь)!СllНО.
432) Осташ.а1'а ва п. Б.мета Г. Ив. Носвъ да се остави

за сега

I,aT()

.
427) 1. Да" се изиска отъ КО.13рскиЙ и же.тtзарекиЙ ес

бюджета за сжщата година.

до аавръщапие1'О на г. I\~leTa отъ София

- висяща,
TaJ! си Д.1ЪЖIlОСТЬ.

Да се издаде нужщото, С'Ы'.lасно

:ншона за Зa::l!'I;

-

433

ШШIlНl1е ТУРСIШТ'Б тапии, СIЩl,'!,те.1СТВО на 1\01\0Ш1 Х. I1:шаiiо
това

отъ

;щ снn6дпванис'l'0 й съ ч)'}щостеп'L ю;тъ ;'щ, оная часть

M'l;CTOTO

турската

iI

434)

въ

IY

уч. IШ.

В,

.\~

23,

аа IЮJlТО

се

ОТIШСЛ

ташш.

Сршата

270

.1сва, lЮЯТО

nарнсн.

ЖПТС.1Ь Н.

Иг.аllОВЪ Д:l'ИlaI па общината за чпеното }IУ отъ НСЫ> )\l'БСl О
въ lУ уч. у.1.
по

"Ботева" да се събере ОТЪ пего въ 11 ~!'Ьceцa,
20 .1ева на мtсецъ, :като ПРЪ,с',варите.шо внесе 50 .1еnа.
435) Не се признава за pe;J;oBeHЪ документа, lЮЙТО

пръдставя

Фатма Ч. Хасанова за )!ъстото

» Топрак.1Ы:Ъ ".
436) Да се УСИ.1НТЪ

отъ

въ

мъстностьта

:кpeДllТa на запасний

фОПДЪ:

за :канце.1арс:ки разноски съ 2000 .1сва; 2) ,§ XIX
за тържества и освЪт.1енил съ 1ОО .1ева; 3) § ХХ за вепрi;д

1) § II

видени разноски

2000

.1сnа.

28 НОЕ~ШРIIЙ 1895 г.

съ най износна .1ихва, за посръщание тiкущитt расходи на

Общинскитъ училища, който заемъ да се исп.та'l'И въ първит1J
ЧИС.1а на,М. Апридий идущата 1896 год. отъ креДИ'1'а прtд
виденъ за поддържание 06щинскитъ Народни Учи.lIIща въ

се пощши Ноевъ l~a с.l'I;два да ИСПЪ.lIIЯllа

,137)

Удобряватъ се ПРОИЗВЪДСНIlТЪ па

3

и

4, 10

и

11,

и 15, 16 JI 17, 22 I! 23, 24 и 25 и 26 и 27 Ноемврий
т. Г. търгове за отдавание подъ нае:d:Ъ за пръзъ 1896 год.
градс:китt касапски дюгени въ 1, II, III 11 IY учаСТЪЦII на

14

нафи списъкъ на желtзаритъ и ко.'fаритЪ, които ще раБОТJ!ТЪ
занаята си въ дюгенпт:Б, ЩО щепостроЫiТЪ при "Паша-ка

:конкуренти.
Г.1асувах& се и приехж поемнптъ УС.10ВIIЯ за 01'давание въ' от&упъ сбора ОТЪ град. берии, теГ.Iение стOIШ

по равно пространство въ 0значенитt мtстности

никъ парасж).

пия" и "Татаръ-капил".

П. По този списъ:къ да се опрtдt.'1И
по

200 кв.

града JI се ВЪ3.1ю'атъ на пос.тiJ,1,пиТ'l;

438)

(кантаръ),

бариерно право

(бачъ) и :\<'ьрение

храни

-

(ши

Стр.

Брой

"Варненский Общинский В'встникъ"

2.

Удо6рлва се произв1цений на 6 того търгъ за

439)

давание на прtдприемачь за прtзъ
на гр. у.шци и ВЪЗ:Jaга се' това

1896

0'1'-

год. осutтлението

ПР'в;щрилтие на

1\1.

ларовъ за по 21 .1СВ·Ь ГЩIШIНО на фенеръ.·

д. Ко

описвание недвижими
Сlшца"

.Министерство

ВАРНЕнска ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ПРИНА3Ъ
Bfti1Ha, 17

Ч.l.

13

отъ

~
София,

р'l;ше

И на основание

16 '1'01'0

Д·Бвата. па хд-Бба

отъ чисто пшенично

до 18-й ФсвруаРllИ

за прщанъ

иснеченъ за отъ

днесь

наст. година ще бiКде с.l:Бдvющата:

]. I1ЪРlJО IшчеСТtlо, 6t.1Ъ Х.тВ6ъ.
Единъ х.l'МЪ от'!> 1150 грмша за 20

Второ IшчесТlЮ, черъ х.lt6ъ.
Единъ х.l'Вбъ 0'1'1. 1350 грашщ за

.

жестыа на .'Iуксозшшх.тБбъ

Ст.

III.

379 0'1'1.

Ст.

:казватъ съгдасно Ч.l.

96

·ст.
3-Х-95 год. за' тл

20

на тол :ми приказъ ще се на

0'1'1. "3акона за I'радскит'!>

Общини"

съ парична 1'.10611. отъ 1 до 25 .1ева, и.1И чрtзъ давание подъ
сждъ спор'Ьдъ Вllжностьта на нарушението.

Ст. JУ.Съ раСПОР'!>д6ата за наi\зора. относите.шо исп'Ь.1
нявание въ точность

настоящий

приказъ натоварвамъ Начал

пика па Санитарното Оцt.lение.

На първо06разпий под. hметъ: Я. Славчевъ

Сеч)етаръ:

при внасянието

на

С'Jшето отъ

сж би.'IИ :констатирани

странство;

какви

болtсти

е

имало ПР'hзъ· ВР'вмето на бу{)охранитеДНИJI сезонъ и най сет
Н'Б Itакви сж биде полученитt реЗУдТати

и

пашкудната

ре

при специаднитt опити, е Доше.'IЪ до заI\лючение, да

се забрани внаслнието на бубено сfэме

остав:1. въ си.Ш;

Нарушите.lитt

е изучва.1Ъ въобще lШКВИ недостатъци

ROolTa

2.

Ст. Н. ПрИI.аза 110ДЪ Л~

год.

1895

ство, въ' засtданието си прtзъ М-ЦЪ Октомврий Н.

ПРИI'ОТОВ.1Лванъ

брашно ид06р'!;

Ноемврий

3е~I.1едt.'lЧескиЙ Сжвtтъ при повtренното ми l\Iинистер
Г. 1>11.'1'0

IIоста:В:О:Б12rХWЪ:

J.

28

4746

До г-аа ОJ>РЖЖ1lU1ll1Ь Управители.

отъ »Прави.IНИI\а за х.ltбаритt",

Ст.

на Търговията и 3вмледtЛИВТD

год.

1896

IIОДПllсаний I\~lетъ на гр. Вариа за ИСПЪ.шение

нието на 06ЩИUСЮIЙ СЪВ'БТЪ

"безъ

ОRРЖЖПО

20

Лнуарий

се

Отдtление Земледtлческо

ПР1Ы!llС1>

Гр.

прибавя

.

§ ХХ, 6уква 6) "За вс'!;кий дребенъ добитъкъ, докара нъ
отъ вънъ (ще се взема) за отъ 1 ДО 30 ДНИ 10 ст."

,

.,~

имоти· по ипотека«

3.

чийто С'вме е Iщнстатирацо

0'1'1.

овtзи

кжщн,

въ

С.ltдующето:

Ако часть или ц'ВЛОТО количество бубено'
ОИ.'IО браковано отъ контролната коммиссия, и,

1)

е

ctMe

2) AltO при специалнит'В опити е ИМIt.'IО: бол1.стьта " не
60 килограма пашку.'1И ОТ'Ь
УНЦИJl ctMe 01'1. 30 грама.

орина (( и сж получени най-ма,шо
една

ВС.ltдствие па гор'визложено1'О Р'вшение, което одобl)'Б
но и отъ мене и

с.l·Бдъ

като се

взеха

пр'вдъ-видъ

всички

съображения, диктовани отъ. нуждитt на нашето свилено про
изводство, направени· сж Н'вкои ~Ia.1КИ И3:lltненил и прибавки
13ъ-уеловилта по

доставянието

на

бубено'rО

година, съ окржжното ми ПР'l;дпнсание

BtpHO,

1894

П. В. Петрановъ

на I\d,Щflта, на IЮIIТО се разр1:нпава да

С'Jше

подъ.:\~

отъ

мин.

137!)8

ОТ'Ь

година.

IIрилагатъ се при настолщето Ус.ювилта и списъкътъ
мена въ Кнлжеството за

1896

внаснтъ бубени

ct-

ГОдина.

I\aTo Ви С'Lобщавамъ горното, модя Ви, Г-не Управите

лю, да направитt НУЖДИИТ'!> отъ Ваша

ПОПРАВКА

нил,

Въ таU.1Ицата па гр. ОUЩIfIIСКИТ'I; берии, на.l03И и такси за
пр·Ьзъ. 1896 год. (бр. 1-2) се ЮIiКlmа.1И с.1'Вдующит1. 110ГР'lнпки:
§ У - "ПатеНТIIТ'l; 1( -тр'Мва да се чете l'ака: "Град
ското право отъ суммата на патента:
исщащатъ

други държавни даждия,

250/0,

освtнъ

отъ Т'1;зи които
ПiКIната повин

ностъ, и 1ОО/о отъ всички други. Заб1ЬЛШJICка на чл. 1О отъ
закона 3~ ИЗМ'ьнение раЮI~ра на общинската връхнина.

§ L~ -

щото да се даде Ha~-гo.гBMa

.1JeHIICTO на СПО:lltнатитt

заинтересоваНlIтt

УС~1ОВИJI и

списъкъ,

отъ една страна съ

ки по доставлн-ието на бубено

ctMe,

страна

Г.шсность

и

распорt.жда

измtжду

за да

наее

могжтъ.

BptMe да взе~штъ Mtp01'1. друга-да се Bpt,,-

паЗJIТЪ отъ в'вкой НР'вдваритедни поржчкц и опущения
ПР'БДМ'ЬТНИТ'В УС.1Овил.

При това

на

като Ви обръщамъ вниманието върху съ

държа~ието на прtдписанието ми подъ X~ 13798, :МОЛJ[ да
се СЪоощи' своеВР'Бменно въ повtренното ми :Министерство
за ИЗвършенит'в отъ Ваша страна распорежданил.

"Такса отъ :мtрки и тегли.Ши" - буква г) "3а
100 до 500 :ки.шгр.
(Под.) УпраВJ1ЛЮЩИЙ .министерство·щ Министеръ па Фи
първонача.1НО и периодически 1 О ст. и 5 ст."
Буква Д) ,,311. BC1.KO тегло отъ мtдъ ши жедtзо отъ 50 нанситt: Ив. Ев. l'ешОвъ. Глав. Секретарь: С.1tараджовъ и
Н-къ на Отдfuениито: Хр. Ат. Фетфаджиевъ.
или по ма.lко-05 ст. и 2".
Вtрпо,
Бу:ква е) "Кобилицата на год1.ми Rапони - 1 л. -50 ст
Варненский Финан. Началникъ: Добриновсни
Въ за6t.I'hжката подъ сжщиJl § е казано, че )311. поста~
ВС'БКО те1'.lО отъ М'вдь И.'IИ же.ltзо отъ

влние знака (дамгата) върху везвитt (каПОВllТ1.)

на vдични

'1'1. прод~вачи ще Се взема такса 5 ст. "-о,;щьсmо -·50 ст.
§ Ы, померъ по редъ 14: ." Отъ иi;ста, опрtдtдеви за

марангози

(маунаджии),

праВJIние и
хв. метръ -

които

специа.lПО се занимаватъ съ

поправяние: мауви, .1fадии, (каици и д; 'Е. на
60 ·ст.", а не 1 Л. JI 60 ст.
. .

Сжщий §, номеръ по редъ 26:

"Окъ BctKR каса газъ

в.10же~а • въ. общ. влагадище 'lодllUИlО 20 ст.," а ве м'!;сечно.

§ ХП, подъ номеръ 39 прибаВJI се: "Отъ шансонетки

м'!;сечно ще се взема на .'1ице 20 лева".

§ ХУН, номеръ по редъ 61-ii: "За поправка на таванъ

н дюшеме (ще се взема) на кв. метръ ..:..- 10 ст." а не 20 ст.

Сжщил §, номеръ ПО редъ 65, поднръ вторил редъ: "311.

VС.7.l:0ВИ.н:

За начiшоm;;, по 'J;oJimo ще става дОС1nаокаmа на бубеuоnю
C1Mle nprьзr, 1896 'loauna ото разии1ll1Ь mОРlOвци..

. Ч:. 1. Фабрикантинътъ, който иска да внесе В'Ь Быга
рил буоено ctMe, трtбва да испрати 06ра:щи отъ nашкуди и
бубено ctMe въ l\Iинистерството на Търговията и 3емлед'h

дието и да му даде писменни

облсненил

какви раси

nр'!;д

стаВЛJIва с'!;мето :му, какво е т:!;хното производствои за кол
ко BptMe завиватъ пашч.штt СИ.

Брой

3.

"ВарнеНСIШЙ ОБЩИНСIаtйНJ;СТЮIhЪ"

Ч.J. 2. Бубеното с1>ме трМва да е придобито безус.l0В
но по целдуларната система на Пастъора, да е свободно отъ

пебринни Т'Блца, т. е.
'ви чужди прим-!,си,
яйца,

rраЮlа

1О

нетто,

а

подразд1>.1енията

тр'Мва

да

бжджтъ по

грамма. Други подразд-!;ленил не се доiIущатъ.

Ч.'I.

3. Sуlvаilll\Iо)тошl, Buis·leS-ВЮ·Оlliеs (I>l'оше).
4. l\Ial'illS GаН'апl, а Ol'aisoll (Basses-Alpes)

(червеюшаl\ВИ)

подправено.

3. l>убеното' с1>ме се доставл въ унции отъ 30

-

3.

да не съдържа никак

ZerocopuscuJes,

да н1>ма неоп.JO,I,отворени

да не е' вапцано И.1И ,другояче

Чл.

Стр.

4. Бубеното с1>ме, с.l1>дъ като се одобри образе

цътъ :му, се адресурва отъ г-да фабрикаНТИТ'Б' на

цит1> чрвзъ Министерството на Търговилта и

доставчи

3е:\I.ЩJ;1>.шето

Отъ ТУРЦИR

Hassan TaJlsill Кisalllikli, BI·OllSSC.
E1isaos Joseplllides, (iuсп"-Оl·tаkеuу.
Be<ll'os Iskcll<lel'iall, BI·ollsse.
BogllOS D~il'шеIJ(ljiаll, (;uey,-е-КilНljilеl'
РЮ'OI111аg СJIiсJllllаlli:ш, lkOllSSC.·
t.i. Sissak Dat~vatzs, Brousse.

1.
2.
3.
4.
5.

въ СОфИII.
Чл.

l\fинистерството на ТЪРГОВИlIта и 3ем.щ,/;'Б.lието

5.

опр1>д'Б.1Я RОШШССИЛ за пр1>глежданието на бубен ото с'Iше.
3аI,люченилта на коммиссилта не под.l1>жжтъ на обжа.l0вание.
ФаБРИI\аптит1>, обачз, могжтъ сами или чрезъ свои ПР'Бдста

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО.УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ

вите.1И да присжтствуватъ въ коммиссилта при пров'врката на
6убеното С'Бые, за да дaдiКТЪ н1>кои облсненнл.

Же.1ающит'Б

.\~

да ПрИСiКтствуватъ сж ДЛЪЖНИ сами да се ув1>дюшватъ, lюга
ще ПjУБI'ледва КО}lмиссилта
нел

.ctMeTo

ШIЪ и да

не

чакатъ отъ

Гр. Варна

покана.

Ч.l.

6. Ако пристИгпж.'IOТО бубено с1>ме не отговаря на

условилта,

то

се

бракува

всичкото и остава въ

J\I I!нистер-

,ството нБЙ-МFiОГО 1 О дни т. е. датата на съобщението, че е
одобр1mо, и то за ciltTKa и рискъ на фабрикантипътъ, и.1П
ОПЪ.1Но:мощеното

отъ

него

лице

не

вдигне

и

изнесе

ница, подъ контрольтъна над.'Itжнитt власти,

задъ гра-

ctbleTo,

то се

уничтожава.

Чл. 7. Допуща се внаслнието на бубено С'Бме сюю отъ
15-й Февруарий до 20 Ыартъ. Доставеното порано или по
кжсно отъ казания срокъ се връща назадъ за cMtTKa на

фабрикантина.

ЧЛ. 8. .м:ИН!Iстерството на Търговията и 3е:мледt.'Iието

.

:f.

•

събира свьдения ВЪРХУ реколтата

на

пашкулитt

и

ако се

докаже, че lIослtднитt БИI,акъ не п~)Иличатъ по видъ и раса

на образцит1> пр'вдnидени въ чд. 1. че peKo.1TaTa е пострадала ОТЪ болtстьта

"пебрика"

Rавтит1>, които еж доставиди

наказватъ се,

ctMeTo,

така

J{

както фабри-

2-й ЛпуаРIlЙ

ВарнеНСIЮТО Градско
знание, че

.

IIоцtлсъобразно

онитвание

хж

да се еКСП.1Оатира'l'Ъ

доръ i\Iарнош:i.1СIШ н

.

3СlII.lедtлчеСIШ

Ако при едно рационално

60 kgr.

ctMe,

с'вме за описъ въ :иtСТНИТ'Б
отгледпа

"пеnринъ" и не получатъ най ма.'ШО

не се допущатъ

10.

вече да внаснтъ

То-

Пnанъ

IIомtщепието за ваеТИТ'Б отъ горе ПО~l'БнаТИТБ .1IIца

берии се наыира пъ Il-и участыIъ•. срtщу новопостроеното
общинско здание, до печатницата на Недю Петровъ.

При това

Общинското Упраюсние обявява~

че

ВСIIЧ!а[

м1>рки и теГ.;lИЛКИ чУМва да бжджтъ провtрени и подпечатани непрt~lенно до 28-й Февр)"арий П. г. защото противъ тил,
У който, с.ltдъ тал дата,

се укажатъ мtрки и теГ.1И.lRИ не

провtрени Пр'БЗЪ н. Г. ще се съставятъ

- :мото имъ се, СЪГ.шсно заБона, наБазани~.

актове за с.тБдуе-

ПО::llОЩ. Кмета: М. Петровъ

Секретаръ: П. В. Петрановъ
iJIF" Управлението на Печатницата Н. Петровъ
гр. Варна, търси единъ до6ъръ машиниСть-подавачь.

въ

Отъ Управлението.

РАЗГРАДGКО. ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛEIШЕ
.... _""-"-'"""

Въ случай, че фирмата са:ма же.lае да раадава

надична сумма въ Българската Народна Банка срtщу

~==

"==.~===~~.====--="-~~"-~~,-'-'

вне

ОБЯВЛЕНИЕ

която сумма ще може да вземе назадъ

130

.,~

,сд1>дъ паткрната Р~КО.'lта.
Адреси на Фирмитi, отъ КОИТО може да се достави с:!;ме.

Отъ ИтапИR

Г-нъ

JI

бубепо

бубено с1;ме мtжду населението, то тл е длъжна да внесе
·сеното бубено с1>ме,

ЛШТС.1Ъ

ХрИСТО Ацоnъ

Липчевъ.

пъ страната.
Чл.

лу

пашкули отъ една унцил, то фИрМИТ'в, rюито сж до

стаВИ.lII това

ctMe

IIзв'!;стлва за

сбора отъ l'paд

l\Iипистерството

бубено

ние се полви болtстъта

год.

отъ Варненскил

хората

търговцитt, ко-

испраща отъ внесеното
училища.

1896

СI,ИТ'В берии, пров1>рлванис м'вркиТ'l; и теl'.ш.ШИ1"Б, подпсчатвапие каРТИТ'Б за играние, Uи.IJIр,1,итt и др. Тiшива, остапж-

(гд06а и лишение отъ право за доставлвие ираздавание ctMe).
9. 33.

годи па

189G

ОБЩИНСI'О Упраюение

за Щ)'БЗЪ течщата

ито сж го ПОРiКчали, съгласно д1>ЙСТВУЮЩИТ'Б мtс1'НИ заБОНИ
Ч.1.

384

9-11

'

1. Pietro Motta, Моgliапо Veneto.
2. lstituto' BocoJogico G. Pasqualis, Yittal"io Yeneto.
3."
" Е..Mari, Аsсоli-Рicепо.
4. R. Pucci & C-ie, Perugia.
5. Giovanni Тгапguilli, Ascoli-Piceno.
6. Ruggero GiovanneJli, Pesaro.
7. Сау. Pietro Piladi, BoJogna.
8. Antonio D-r AIbini, Robiata (Сошо).
9. Antonio Lorri, Torreglia (Padova).
10. FratteJi Slracia, Тегато.
11. Giovanni Gobbato, Volpago (Treviso)
12. Luigi Martini, Osimo.
Отъ Франция

1. Societe General, de, petits graineurs де AJpes-'МагШms, а
Nice.
:2. Bertoglio & Jaume Velleron (Vапсlusе).

НзвtСТJIва

Лнуарий

1896

ГОД"

11>. Разградъ'

се на' интересующитt

се, че въ поя1>щение

то на Общ. Управ.lение, на 16 съ перетрож"а на 17 иду
щий Февруарий т. г. ще се произвtдатъ нови пу6.1И'IНИ тър

l'oBe

съ лшю ма.l0над,з;аванпе

1)

Направата

иа

за отдаваНllе на прtдприема.чи:

една

скотобоiiна

ЩJ1l

I'zщдскаmа.

Салхжиа во 1р. РаЗ1]Jaдо, и,
2) ПовдUlаиuеmо още С;; два етажа 1.улаrnа Зft
CKui/' часовник;; 83 'lp. Pa31pa()0.
Търгътъ

ll, перетроашата

ще

се

ОТRриватъ

въ

1Jюд

3

часа

с.ltдъ об'Ьдъ. цtдата сум:ма на първото пр1>дприятие ВЪ3.lIIза

на

9000

задогъ е

дева, на второто-на 4000 .1ева. Съотвtтствующиii

450 .'IeB&

и

200

.1ева.

Плановетt, смtТRИтt, вtдомостптt на едпничнитt ц'1;ШI
и поеянит-Б УС.lОВИЯ

}югжтъ да се четжтъ въ

канце.laрилта

на Общинското УпраБ.lение въ присжтственнитtДНИ И часове.

Кметъ: А. Н. Зорзановъ

CeRpeTapb: П. Ненковъ.

:тр.

4.

:1

ОБЯВЛЕНИЕ
.,~

4i!HJ

II~:tua на 4-а п. Пр·hс.lавека Дивизии, обнвява за зна
ние на Иllтсресующитt се М.щз;ежи, че пръзъ идущата 1896 г.

въ нача.lОТО на мъсецъ Февруарий, тукъ въ гр. IIIумевъ ще
се ОТl\рие
КОIlТО

;l;a

курсъ на

с.l'h;J;ватъ

Дивизионната санитарна KO~IaHдa, въ

курса могжтъ да 110СТЖПllТЪ

то да удоюетпорнватъ

с.l'!>;J.ующитъ

а) Да не сж по мдади отъ

младежи, кои

УС.I0ВИН:

18

год. възрасть;

Да сж евьрши.1И поне пьрвий К,шссъ на нfэкое СР'ВД

6)

ньо учебно З8вf>дение;

в) Да и:матъ свид·!>те.lСТВО отъ своата община за б.'raго
на;l;ежцость и добро повf>дение;

г) Да ПР'!>дставлтъ

свид·В'ге.lСТВО

опекунит'!> си за това, че пос.l'I;днитf>
тжпванието

на доброволеца

Да даджтъ

;1;)

отъ
сж

родитедитf>,
СЪГ.1асни

въ санитарната

;jаДыжите.ШО

за

И.lИ
пос",:

команда и,

подписано отъ родите.'Iитf>

ши опекунитf> ШIЪ И.Ш отъ двама гаранти' въ това, че добро
на

три

отъ около 150 квадратни метра, находлще се
III участъкъ, между съсf>ди: Шерифъ Ефенди, Мех

тонще всичкото

въ Варна,

медъ Белберъ .Али, Етемъ .АДИ, l\1азджмъ ПЬОк''Iюджа.'IЖ, .Ап
тул.1а Бейтудовъ и пжть. Наддаванието ще почне съ намалf>
ние отъ първоначадНата цfша чл.

зят']', съ l'ОрНИТ'I; УС.швил, да подаджтъ

I,aTo се

. ский l\iмровий Сждил, въ полза на Никола Д. Провададиевъ
срf>щу Фи.шпъ Rировъ за

25- й

всf>IiИ присжтственъ день и часъ да прf>глеждатъ книжата по
продажбата въ Itанцедарилта ми.

Гр. Варна,

18!)6

ДеRем~рий

20

г.

В.lасти най АЪСНО до

!\~

31-0
Подписаний

чис.1О на сжщий мtсецъ.

По обширни подробности интересующитf> се :могжтъ да
узнаятъ

отъ

ПО.1Ожението за тин

Rоыанди

обнародвано въ

В'l;СТНИRЪ "Военни Извtстия" брой 5-й отъ
гр. IНуменъ,

Деке~lВРИЙ

30

1892

г.

Помощникъ Сждебенъ Притавъ

при Вар

публикувано трикратно въ "Държавенъ В'l;стникъ",_

брой

2 6 3 отъ 3 О сжщий
1025, 1138 и 1143 отъ

Отъ Щаба на ДИВИЗИflта.

3891

неНСI,ИЙ Окржженъ Сждъ па 11 испълнителенъ отдf>лъ въ AO.L
ПЪ.шение на обllвлението си подъ ~ 3629 .отъ 13 минжлиii
)lfэсецъ,

г.

1895

год:

3-1

За резу.lтата отъ подаденитf> и:мъ заявленил ще имъ се
съобщи чрf>зъ административнитf>

1895

П. СJ\;дебенъ IIриста"Въ: Н. Т. Новаковъ

съобра

своитf> залвления на

идущий м'1;сецъ Лнуа рий

дева и др.

280

Жедающитf> да взематъ участие 1!Ъ търгътъ свободни сж

право до Пача.шика на сжщата Дивизия тукъ въ гр. IIIуменъ
най R1>CIIO дО

отъ сжщото произ

103i

водство, имота ще се продаде на оеновапие испълнителний
. листъ X~ 1599 o~ъ 12 Юлий т. г., издаденъ отъ IП Варнен

години.

Же.Jающит·I; да постжпятъ въ тал lюманда

мfэсецъ, съгдасно

ЧЛ. Чд.

бнвявамъ па интересующит'!; се, че публичната продажба на

и ще продължава

ОВЛВ.rIЕНИЕ

5

I1ро,'tаnа)IЪ Т:ЖЩRта си, наХОдllща сс въ у.пща 6-й Сеп

ПО.lOIJина,

построено на

Г)О lШ. }штра. IIзrа

ШШЪ.

IШ. :метра.

102

стаи,

7

Г.1аВНОТО здание,

lШ. метра,

коридора,

2

19

кжща въ

посд'вдната

Варна

l'лигоръ

IV

наддадена

участъкъ Л~

ФИТОВСRИЙ

на

l\lжгърдичъ

готварници и ;jИ~I

страни пжть, съ първонача.ша

заЩQТО се

пърnий

Гарабедовъ,

да я чплтъ

,шата по продая,бата
денъ

п

lIн)'арий 18!Нi г.

останала

ATanor.IY

му

Гарбедъ и

цtпа колто

01''1

между
отъ

на:ддаде

мог&тъ да

прf>г.1еждатъ

IШИ-

въ Iшнце.Jaринта 1IIИ всtlШ приежтствен'1

часъ.

l'p.
Отонъ Ивановъ

1246

падда-

именно:

паддавачъ.

Же.1Itющит'1;
да се отпесжтъ до мене И.Ш

Декемврий
ГОД., часса.

цfэна, а

нас.lf>дпицитt

съсf>ди:

2

15
1896

Лнуарий

друl'ИТ'Ь

ДО спрnвочното бюро.

гр. ,варна,

върху

50/0

покйний

ПRзадъ.

Же.1ающит·h да I'.Ь IiУПllТЪ

15

а пристройкитf> на

ОТЪ КЫIЪ ПЖТJl сградата се вижда ма.1ка,

IIIIОДЪ.Iilшва

етажъ и

денъ до

31

с.Jf>дъ обtдъ и въ десеть дневенъ срокъ съ право

вание
една

теМВрllЙ.

400

1О 2 1,

гражданското сждопроизводство, 0-

долуозначений педвижимъ имотъ ще почне отъ

)Н;стото е

3.

1025 и 1029 отъ Гражданското Сждопроизводство, облвява:м'1_
на интересующитf> се, че ще произвf>да втора продажба на
додуозначений имотъ, колто ще почне от,," първия день сдfэД'1
двfэ недf>.'IНИЙ срокъ отъ послf>дното трикратно пуб.'Iикувание
настоящето ми въ Варпенский Общинский ВfэСТНJlКЪ и ще
продължава 31 день, съ право наддавание5 О/О до деееть дне
вепъ СРОАЪ, а именнО половината отъ праздното мfэето със

nо.теца се заДъ.Iшаnа да остане въ военна с.Jyжба пъ продъ.1
жение

Брой

Варненский Общинский' Въстникъ"

Варна,

14

ДеI\емврий 18~5 год.

П. Сждебенъ IIриставъ: Н. Т. Новановъ

2-2

~ Г~ЪЦСRИ САПУНИ ~
отъ фир;Vtl.та "Харилаосъ

а'Х'ХРII'Х'А ПОДПIIСRА

& Нанеллопулосъ"

за

ГОРНИТ'!> сапуни на първостепенната въ ГРЪЦИll фаuри
ха, наградена съ :меда.Ш въ

3АПИСВАНИЕ АБОНАТИ НА ДОМ. СПИСАНИЕ

ВСИЧКИТ'I; JIЗ.1О.жеНИII на Европа

и А;vерика, liOИТО се правЫiТЪ отъ чисто дървено ыас.1О (фа
6РИIiата IL1аща

"В Ъ Л

дева ;матни на всtкий, RОЙТО ДОRaже,

25000

че съдържа вредите.ШИ :материа.ш) сж

поето ще съдържа статии по въспитанието,

НАЙ ЕВ'fИНИ'l.'l}САП'}"НИ
Г.Jавенъ депозитъ за Варна:
ГаБРОВСIiа л-;

1586

r А р К А"

Иванъ СеваСТОПУЛОСЪ1

хигиенатаr

еконшшлта, женский nъпросъ, .штературата, биографии, пазни

y.Jица

"Фжржнджи.lаръ-Сжрасж".

на учни

новини

Годишна
странство

3-1

2

11

пр.

цfэна

.1ева

50

за

Быгярин 2 дева

пръдщатени,

за.

ст.

Редакторъ: А; П. Н~ршовски.
ОБЯВЛЕНИЕ

ВСИЧRО що се отнасл до списанието,. като абонати, пари,
статии, ново И3.1tзди книги и пр. се· испраща .до Редшmдята.

.,; 3946
Пъ допъ.тнение на ОUЛБ.Jението ми подъ

."'1; 3327

отъ

18

1Ut »

БоЛ I lI)жа «, ВО 1р.
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