1'ОДlIна lX.

Варна.

ОКТОЛUРllii

22

-

НШо 1'.

--

-

БроН :!~.

~

ВАРНЕНСКПЙ ОБщипекий Вtстникъ
Излиза три llЖТИ въ мtсвца,
обикновенно на 1,

1О

1I1IБШ, I:таТIIII, паР!l п НС!!'!!Ю що е ::а
В'];I:ТIJIlюt 1:1' праща ДО I'Р;ЦI:IЮ-( '(iЩlllIСIЮТО
Управ.1СШI1' въ Варна.

и 20 ЧПС.Ia.

За обявления

UtHaTa на вtетнина за година е
4 лева.
Отдtленъ брой 10 ст.

ВАРНЕНСКО овщинеко ~ПРАВЛЕНИЕ

I'р. Варна,

21

-

рав.1ение

ДИ'l'НlI

честь

4

)11(,11 • •1eBa~

18% год.

покаНlI

баllРЪи

общината

в'.вСТIIlIliЪ.~

ва;

да.

лу за~

11 2:)4
l--l---l- и ~23
,];а )1)' IlреДС'l'il-

"I.;aGa-борупъи
ЮIЪ

I

I

р:\

§ XllI

П'lВЩНII.шта

съ

paB.1CHIIC

се освобо.'l.И отъ

градско право

441.

л""тл,

ПРO,J,авае~шй въ

пазарл на града едръ доБИТЪRЪ, да не се прие~ш.

и да би

ва pO'JIl0 ШlllраВl'ВII

:;а Д'ьращ
у.IlЩllТt

110

UIl.lU ц'Б.1Ь :щ IШЩ)'БДЪ

1!J)l'.!)!'БТJI,

сс въ ~ЮРСТО IIр'l;;IЪ С.

Пр'ВДII

нъ

СТ]Ю!'О

I\IШТО сж

UСВ'БНЪ

н'RJiО.ШО

1'. риба

тин при

t:a;Ja11'1> да сс

1'().(11II1I ОТ'},

)ICIli,(y яорсто и е:JСIЮТО.
Центра.I1I<Lта ГР:\ДСIШ граДllщt да е!!

ВОДJlЩЪ :щ старата

Общ.

~'11

гара, U:1 КОНТО

Ц'!;,IL

разшири 110

UСJlЧIШ З,ЩНIIЛ,

впltдаЮЩII
I

въ това I1 Уl'о.l'!;)lИlluание, ;щ се ОТЧУЖДJfТЪ.
'+12. Одоuрнва се ОЦ'5шшта 1ООО .H~Ba, оир'l;дt.lеш\ за

под.I'\;lliаЩlIт'Б на OT'Iyai).I'll11e ПрИСТрОЙIШ
I

Георги и

аа разншреНlI1'

у.lIIцата

ПРИ

цьр"вата

lюдъ Сdiщето

~ Св.

наШlеноваппе.

ПРИКА3И

.,~

"интизар!ьи

l'jlа;щ,

I\:ша.1Ъ

275.

ваIlllе Ч.1.

Варна,

8

ОI\Тщшрий

18!}G

1I0ДПИС3.ППИ }\)ICTJ> на гр.

нпе рtшенпсто

КНИГ1lт-Б на общината върху п. В. llетрановъ и :Мо Новачевъ.
431. Пред.lОifiението на Г. п. Б:I1ета Г. Ноевъ, за .:(а

въ

Ii.1aJIl,t:

ИСJiO.1JIТЪ, СЮlO Вl, ~I'J;стп()

1iaTo ct'

и то въ

съ IIСIi()lIaЛlIЙ

Гр.

430. Да се прехвър.1И върху СП.\lеопа Н. Кръстева град
ското :I1tCTO въ IV )''1. IШ. В. отъ 314 кв. :11. записано въ

)1)' строт е!! дайраIlJI

шоссира, но постепенно-въ теЧСНIIС па

429. Да се УССп.lIIТЪ отъ кредита на запасний фондъ
с.1tдующитt § § на теКУЩПll общ. бюджетъ:

Е-й съ

до

ра;;НII съеСТl1И 11 др.

удоюетвори.

1000 .1eBa
1500 .1ева
500 .1eBa
5000 .1eBa

СВIIШI IIа 11<1111<1, 11.111 въ J;011lap" въ

437. Да се ШlаШ1ЧИ още единъ l'раДСIШ .1'БIШРЬ съ 300
.1СIШ )I'!;еечна аан.шта. :)а тан Д.паilIOСТЬ да се IJOI,аIlИ I'-нъ

съеДСНII

ШIЪ.

съ

"Ali-

,],а ее ВДIIl'В""Т'1>.

рото

18.9б /ОГ).

и се натоварва постоннний Общ. съставъ да събере стоино

II-й

1I)J'J;;n )I'!;('тностиа

438. У.шцата "На(i'Бреаша ФСРДIIIШЩЪ 1и ;щ сс ур1tвни
H'I,,;o.lIiO 1'0;(Ш111, IЩТО
ВС'БI;а l'ЩIIва се !ЮСТН.lа И:lв'!а;тпа 'шс'1ъ отъ BCJI. 111)'l;;:'1> ТСI'ущат3.
ГЩlll1а ,1:\ се уравни )!'!,СТНОе'IЪта отъ ::даlllfсТО ва Х. lIat:TBJI 11 панов'!. ;(0 ].ъщата ва Тови 11 СТРОВ'1>.
4 3 !I. ДОССI'аlllIJaта ea.Ixalla :щ I'.1aIl/.l' B;t СВ!flIЫ~ ;(а ее
ПрЮI'!;ПИ над'!> Р'!,liaпt ,,;~'I;BIIJI, ц :щ 1\011'1'0 Ц'!;:Jl. да ее НОСТ
рон 1I Yili,(BOTO ВО)I'!;ЩСlllll·.
...}4(). !IСI.UlШНШI Н/lI;;:ъ Т. ('. IЩЩI.lЪ :;а нущаШIС въ сзс

застроенитt въ ЦlIганската )Iaха.Ш "l\Iаксудаа" граДСЮI )!'вста

III-й съ

ОТ'Ь

I'ОДlIlIа.

A-IJЪ СТ. IIопоuъ.

426. Одобрлва се оцtнкаТlI, опр'БД'Б.1епа 01'Ъ n-сил-на

§
§
§

ТСliущата

"(ЩНlРII.

I'рада да КlllilЩ'I'О

i '

Изводъ отъ Рtшен. на Варн. Град.-Общин. Съ вtтъ.

повишеНllе ц'l;ната на ПРllдавае)JIlЙ :I1Y x.Jъбъ на с~пt не )lОже

(11.)','1'11), ВОДНЩЪ

нието

И

ИДУЩИll ОКТО)IВ!)lIЙ.
428. 3алюението на пtбаРСI\ОТО въ града tЪС.lОвие на

аа IIР'!;;\'1>

" Ста ра та -1;0.1 fIlЩ:l ц 11 при ,,!i (1 ра- ЙОКl у 1;'j,« оттаl"hKI, повата Г1t

тон

Гроздобера на ВарнеНСI\lIгh .IO:JЛ да почне отъ 6· II

18!17

1\'1;1111 ;\()O/o 110 ,to.1Y

СШIIIIIТ'1, ;(Оl,lIрваНII ·о'!"], НЫ1Ъ:I:I

Il

прn;щватъ

Секретаръ: п. В. Петрановъ

се

У.lIЩilта

(jТДа;(СIIII

;щ СС

щущата

се uабраншщ; Н. СIIЩССТUУlOщитt ce!',t тюшuа,

I-\Л8'l'Ъ: ж. Ив. Жековъ

<!2 7.

Apyail'CTBO :J:lt:)!l, от.,. 1()()()()

4;) (j. сыjlа<Jiд<lш1стоo п пuетаПСНlIl'ТО (jар:ши

заЮIЪ.

стьта

:20

.

да се ПНlВIlI1 !! 1II0ССlllI<L (1I0сте.I11 съ li:ШilШI).

cTLTa

на

1 i -t

направьь.'l'Ъ

с.),

:I1UГ.);Т'!> да се ДЪр;I;",ТЪ,

(офеРТIIГl'~В си). О'l'НОСlL'rе.ПЮ )·с.l0ВИЯ'I'П 11ОДЪ

Сет1lе.нариЙ

•

OIi.u.lllОС1ъта на ['р. ВаРllа 11 аС)I.ШЩСТО

I-ipe-

ВСИЧfilI

BЫiTЪ въ наН нратко Вр'lше IlреД:lOiliеНПJIТП

,25

С'I',',IJIlща.

1:1'01'.

;ю

въ 0'1''')'11'1> :::1 1I1)'Б:n

11

43;1. 1. ;l;hpaiallllcTo

У
• 11-

за I:iOfi'I'O С8 ОТШLСН'l'Ъ

НОН'ГО се С'Ы'.lаснва'l'Ъ да

HaC~Il>

1i()!ПО

,13-1.

О'
UЩИНСIЮТО

Височайшитt Унази ПОДЪ ~!? ЛГ!?
ОТ'Ь '1'. Г.~ обнародвани въ upoeBe
на ~Дършавенъ

IIOДЪ

СУ)IIIГБ,:Ш

учр'lи-нденил и .1JНЦil. же.1:ающи

юш отъ

чеТНI.рта

;-10

страШЩIl.

гщшш па тър!"ь съ IIыIю1Iaча.1l1ll

1'.

СR.1ЮЧIЖ'ГЪ за сл,.вТIШ на

"

редъ:

I'pa,l,CliIl'l"!; нс;tIШ;!iЮ!!1 ЮIOТII 11 IIРСДЩШJlТlIll

4:-\ 3.
ОТ;ЩДНТЪ

ОКТШШр:IЙ

И){(t да

трста

11

за

.

.1CBa на още ТрlI )I'Бссца.

122i-!

Tf\
r;. Н.
JV.IИ.ll

()ТЪ;

втора

.

Да сс отсрОЧII IIСII.lаЩ:III11С'ГО на Сl\..1ЮЧСIllIЙ СЪ };'ы

432.

Въ ДОПЪ.1неНП8 на обнн.18нието си IЮДЪ
~"-1'\0
,),2
; й

"

I'ft PCliOTO АIЩИОПС!ШО CTpOIlTC.II10

ОБПВ.1ЕllИЕ
.,~

се плаща

11;1 1II.)ш:\ страшща.

год.

На рна, аа

ПСПЪ.lIl~

на ОUЩIIНСКIIЙ. Съв'tтъ отъ вчера и па ОСНО

13. отъ "праВИ.1Ни"а ;ш х.тLtlаригЬ,"
IЮСТAlЮШIХЪ:

Ст.
пшенично

1.

Х.тМа,

ПРИГОТОE.lлв3.нъ

брашно 11 добр'в ИСП'5'1енъ,

(8-й того) .1:0 второ раСПОР'Ба;даНllе,

аа

продапъ

ще се вади,

отъ

чпсто

отъ днесъ

СПОР'В),Ъ оuразеца,

I;ОЙТО

Стр.

"Ва PH(!HClillll ОGЩIIIIСIШЙ

2.

-

DpUi1 28.

IY[;cTB вкъ ~
-

~

.

.""

I,Ю>:ТО 11 за произн'1;ili "l анисто

се JJюшра въ Общинското У пра B.ll'HIIC въ ТjНI качсства, ЮШТО

:Ja

C:I''b,l, ва :

РСВИ:ШЙ'I"Б на оUщ. IЩСС:1.
[» КОН'I'ро.ш за прави.1Ш!ТО

1
Il

liaчеспю

"

Ш
Н.

"

"--

1[

"

опр'Б,..(kll'шtта

Ст.

ДОllуща се П]НJI'ОТШlllllето на х.1'Ма 11 О'ГЬ тритв

III.

I.ачества

на

- 101>0
12011

пъ НIЮ,\Ъ.1l'оuата

форщl.

(баСТ0l1Ъ),

но

":JaJшна:ш

:! [)

СJ1ДЪ

('lюр'1;1,Ъ

ДО

1

ваа,lIос'П,та

.1ева,

Uо.;'I;сти

СЮIO въ уста

l'ра;J,СIШТ'В

И.III

ОUЩIfН 11 (,

ашостп

I'рпа,ата;ш

Т'];хното

Ilрnmll'Ъ

у, :!Н;).

IIО,,(llIIСШIllIi1

НIIС !)'ВшеIIIН.·то

вание '1:1.

liж'тъ на

на ()i'ЩllIlrl;lIi1

отъ нчсра и

lIа

Отъ

"щ'съ ,'О вто!ю

"

ГОТОн.1J1панъ :ш прщанъ въ !']нца, щс се
l':':аЧССТВI)

1.
Н.
Ill.
Ст.

Н.

!)()()

"
"

грюша

1000
11()()

lIрШШ:Jа

ШI lЩJ.Ъ

20
20
20

"
"
у,

нрн- i

еТОПII!lil!.

13
285

28а.

Iiш~тъ на

7.

I'p. llарпа, СЪГ.ШСНО '1.1.

JI'!;CCЦJ, 11,

I 'ПИТЕ

1. J'ia'll'CTBO
Н.
"
III.

"

850
ВЫ)
1100

ЩН\lЩ3И.

СВОСUР'Б31СННОТО

;)<1

граШIa

"
"

20
20
20

(JО.UЩЮ/о:

JI'hрIШТ'1;

състаВiIНИ(:'

н т'l;г

Н:Jбllрате.1-

списъци, иаUОрllll'i"I; И.1lI ПРИ:ШВНИ'I"В СПIIСЪЦII
llО,J,ение

стаТИСТИШlта

СПII-

11

:шца, както и

на 1'.

Парна Il

,l,06POTO хранеllие 11 г.тВдапие град. ПОДТХRЪр:lеIlН Д'kгца.
;)) Наl'.1'Б,l,!JalIШ'ТО ~1a обе:JпеЧСlJие ЮЮПIТВ на IIСНЪ.lIIО
Bp'bCTНll'I"B) рЮIЮIJ])'hДЕ'ШI'J"D 11 Gе;ш:шI;стно ОТСЖТСТПУЮЩИТD

У чаСТВУВ<Iписто въ

4)

(:;а

;щ настойничеството (().

раЗ.ШЧIIIJТ'!; lIуб:IИЧНИ
Общината,

търгове
както и

въ ВСНЧLil1 lЮJlИССIlЙ, пftзиачанани за дьржавни ОIiРЖлШИ и общ.
раUоти.

I'рпа,ата за на['.1'Бдванието и поддьржанието ВСИЧIШ об
ЩIllIСI":И ДВIIЖШШ и недвижими имоти,

.lJlванъ за ЩJOданъ въ гра.,Щ, ще сс продава но с.l'Бдующата

Ц'Бпа:

пр(ш1;рапатъ

пжтищата,

у:вщиг1;, I'lШ,1,. чеllШИ; грижата за доброто

второ раено!)'1;iI;;ЩНIIС х.l'Ма, I!J)IlГО1'ОВ

:(1(('("1, ;(0

ср

за СJl'Б-ша на ДI,ржавата, Окрк..жието и

IЮСТАllOВIlХЪ:

1. 01'1>

11 :3:1,

уинванне'1'О

l1.lJI

С. J1IlIРОС./(JЛОВО

ОПИСВRllIlе ююта имъ, съг.ШСНО ,,;ЩRОllа.

01'Ъ нраВИ.lIIlIli1t :ш ххwари'l"!;, О'OI'ВIlIIВ<1JIЪ IIрш..:а:Jа си .,\~
отъ 10-й

от~траненисто

I~·.

1'.

да

ГРИiliат:\ 3<1, прапи.ШОТО

12 ОIiТОJIВ]Jиi1 18~)() ГО;J,lIпа.

ПЩlllltаllllиii

Наг.тlцпанпетu

2) l'РИiliата

11

\:,

тр!;ипа

съцитв :щ 1I0Д.1'{;жащиТ'Б на нжтна попинность

"
,.

're.lИO Д'Бвата на x.TI;j)a ОПl'f,lIаm'~IЪ.

Гр. Варва,

110JIOЩIШ/Ш си

и и~цадt'пиТ'l; отъ мон'

[

отъ о-и того ОТВОСII

27;)

КИГОТО

, .Ш:ШИТ'!; 11 I!!JOJ!IIIII.1IIваниf:'ТО ;)а lia чсстиото, RО.шчеСТRОТО 11 Ц'Б
! Шlтh па общото HpO;tOBO,ICTHlfl' еы.шсIIоo Р'БшеннаТIt на СЪВБта

Н]JOдава но с.1'Бду-

ющата ц'.!;па (паРliЪ):

а

ОКU.шоста па Варн. оuщина

1)

!ЩСНО!)'Вili,'(аПlfе, х.1'Ма,

,

у.ШЦИ'Г'В,

РаСIlОР'Бжданисто за

1l1. l{a

осоо-

13 от'!> "IJpaBlI.Illlllia ::« x.TJ;ji:I]JII'I"t,"

1.

Jl'{;TCHIICTO, чистснието, ДЪРi1iанисто нъ ис

OCB'!;T.1('НlH'TO

11

lIаКОСТИIНlт'1; и опасни'l'!; il;IlUОТНИ, JШIJТU се Сlilп1t'!'Ъ но у.нЩIlТ'Б

IЮСТАIЮВIIХЪ:

Ст.

ефпlНО

по:шваНIIС.

4)

1'0)1111<1..

Парна за 11 спъ.1Н с- I И

1'11.

Съв,J;т'!>

но съ

опрехв.н:,

С,)} ЩIlТ'В.

:m

нраВIIОСIЪ

1 ~ Н l;

а,ИlJOТНИ ;щ.н~чь отъ насе.1СIIИГ!; ы'1;ста СЪ p:l:J-

храIlСНIIе I! въоuще нодържаНIIе град. конье, IЩ.1а 11 нрина.;J,.1'Б

3)

О;'I'О.ЮIJllij

:за заравн

ПI!Т'В ~1'I;cTa, и грlliJiaта ;щ по ,\оирото 11 НЫЗLOа; но НО

11

ча.ШШЩ на Санитарното L)T;\,!;.1CНIIC.

1iI

iliИUОТНИТ'1; и ]н!спо))'I;;I,UИГ!;

11

uираНIIСТО I! ХIJЪР,IСШН:'ТО CJltTbTa ОТ'Ь у.lIЩИ'l"1; на

IШВitllllСТО въ точность наСТОI!Щllil "!ш!,а:IЪ, на'I'ОВiЧJlННIЪ На

Па рна,

раснри

IIOСIШ И за сы'втка на СТОIШНИГВ ЮI'Ь.
2) 3ав'IцuаНIIСТО общ. КО.1а 11 IШНЬС съ с.lуа;ащигБ

(;1'. \". (;ъ раснор'lцuата :за II:ц:юра, ОТНОСlIте.шо IfСIlЪ.1

1'р.

хоратн

110

нис ущ)'Ь.lIIГ!;

ЧР'k;ъ даван IfС IЩ\Ъ

на нарушението;

отдадснит'l;

~Ja.ШIIТ'f;

1) в'J(!Шlнието 31'БРliIl :Jасдно СЪ гра). . .1'БI\:1РII и ,'.(ругит'Б
С.паiащи IЮ санитарната часть НрОТИRЪ еШЦЮIИЧССliИТ'Б 11 др.

TJla,eCTb;
(;Т. IY. llаРУШlfте.1Il'1"1 на тон ШI IIРИКftзъ ще ес lIю;а:;

ватъ cы.lacHoo Ч.l. !) (j отъ

СliСП.юарвтание

] 1. Ла IIЩ{l}щн,uh'а си l'. 1'. J!(]. Ноево (JО:~./(l/(l.Ш):

попсната

СЪ 11<'1'11 '111:1. 1·.lOUa отъ

ра:JШl с НllII е ,

ИJIЪ

на ОТЧПЧИЦII I'pa,'.(. Gсрий и разр'БшаваНllе
Ы'БiliДУ тип ОТКУНЧИЦИ И I'раili;ЩIIИТЪ.

x.TI;ua н отъ '['])(1'1"1; Iшчества нъ
гор 1; TJlilil'rTl" ще се IIрО,1,ава по 20 СТОТИНIШ;

(;'1'.

10;IIата

!);)О

нрави.ШО'I'О

,'J,ОU]Jеlше Гр:!;!,. общ.

градини; наГ.1'Бжданието строението на

о(jщ. сгради (з;!,ашш, IШ.1,.1,fuрd,~ш и
да

става

~lOстовеТБ,

СЪСТОJiIше и по

СЪ!'.1асно 1I.1аllа на

др.) и това на

града и

праНИ.1ата

Ч,lСТIlИТ'В

за строеllllе

чаёши :цанин; раСlIо]увждаНИJlта :Ja подпирание и.1И събарл-

СТОТIIIIIiII.

i ние

"

:J,J,аНИJIТ<t

въ

града,

за заграn;данието съ

"

IЩИТО

разпоски

[']Ю;)IФ.ТЪ

да

llаднатъ;

И.lИ :ш. С~['Бтка

на

l'рllжата

притежате

.1IIТ'!; IШЪ R.щдевцит/;, П3iтища.та и працнит'h въ "рада J['Бста,
JI грпжата по ВСИЧЮI други д'I;,ш не 0значени тр\ъ,

както и об

ЩИЛ на.дзоръ на RСИЧЮlтt общински раБОТII, вършени отъ 1'-да

ПО3ЮЩНИЦИТБ ми и

Варна, 19 ()ИОМВРllll 18!) G год.

.\~

296 IIодппсанниii 'n~Iетъ на г.

предъ ВIIДЪ '1.1. а5 отъ "закона
е продоставено

1ШТО

взехъ

аа град. общини," съ който ~lИ

право да ВЪЗ.ШГЮIЪ

l\Ш върху по~IOЩНИЦИТ'В

Варна,

с.1УiКащи,

II'БКОЙ

О1'Ъ

д.1ъжноститt

ми, за прови.шиЙ IJ добрий

вървсжъ

па ОUЩIlНСЮIТt рабоТ!l, въ интереса на С'1Ужбаl'а,

На nОJfOЩ1lШЩ си

1)
2)

Грижата:щ

1'. ]-(,

jfj

llоио(]з 60злаUt.ftIO:

наг.l'Ьжданието град.-общ. биU:шотека.

KOHTpaI,TJl1't по

отдаваНJlе

подъ

нае.\lЪ

общ. ШlОТJI JI.lJI тtХПJlГБ ПРОИ3В'БдеНИJI и дохщи, RaRTO и про

ектит'I; за отданание на търгъ разни общ. сгради и ПОДРСДИ.

3)

Грижата за

наГ.1Бдванието прави.ШОТО еКСfi.10атира

ние град.-оБЩIlНСRата гnpa.

4)

Грижата

за

CBoeBpt!IeHHOTo

тол отъ Г. Г. IIоуощницитt .\IИ, комуто особно
ШIС3Iенно

управдение
азъ

И.1И

въа.1Ожа би.1О

би.1О устно това си право.

Предоставнмъ

право па Г-да IIОl\lощницигh

ПЪ.шение въздоженитt
усмотрение,

Грижата за първонача.1НОТО приготвнние поемнит'!; ус

ловил и проеRТИ за

на общ.

си при ис

ШIЪ Д.1ЪЖНОСТИ да дtйствуват'Ь по свое

cы.lacHoo законигЬ,

Р'Бшенилта

на

съвьта

и из-

даденитJ, neoT.\ltHeHII прикази. Давамъ имъ право да подпис
ватъ В.\l'Бсто меНБ ВСИЧКИ RЮlжа, RОИТО се относлтъ по въз

IIОСТАНОШJХЪ:

I,

ПОДВ'БДОМС'I'веННlI'I"Б

заДЪРЖЮIЪ правото СИ да се раСПОР'БЖДJШЪ

събира.ние общинснит'I;

даяцпл, п:t.Ю;Ш, бериlr и др. приходи и вземанил на о{iщинат;\,

.10женнит'В идъ мъжности, както и всички исхоДнщи пеот.ш
гаС.\1II книжл, неотнослщи
отсжтствува~lЪ

отъ

се до

тин ЮIЪ Д.1Ъжности! когато

канце.1арилта.

На IIьрвообрааний по,цписа.1Ъ К.\lетъ: Жеко Ив. Жековъ.
]fl;рио:
CeRpeTapb: П. В. Петрановъ.

l;рой

2S.

"UаР[jсп~киi1

()UЩII[j~JiJlll

~ __ В~Л~Н~!LQ I~AДCKO _, Q~IЩI_НСК~}ПХ~ВJ]~НИ_~ __

\'р. 1\"1'llа, ] 2 ОI,ТЮ!В)Нli'i
у,

ОБЯВЛЕНИЯ
.\~

в Ь<:ПI!!КЪ "

117 (j G.

ОUШJJlва~IЪ на 13ЩНlС!lСI,ИТБ граа,;щпи с.тЬ;rующ:нn 01<рn,аша
ТС.ICГl'ащш
отъ 10-11 того отъ l'-IШ
.:\lипи~тра на
ГаЙОТII.

.ЮIIИСТО ~!y m],

13 ДСI,Р~Шj)JIll т.

съ 1Iрретроа,l;а

на ;l,р)ТШI

'ГЬ])!'Ъ

)·HpaI!.ll'IIlle
t:e . 111 ца , Че въ )'I1paBПП :1 часн C.l'];,1,'L (\1I1.,\ъ,

У ка:1'Ь за ра~пущаН\1ето

НВIIO

еъ t.:)ЮI'Ъ отъ

1'.

:\РIIЬ 110 ('.'!',щото

1Iа,(.'ЩШIIIIIl',
[;1.

,М

вр };)!С,

:цаllllето 11(1 l'р.цеl':lТ;t

1-Й JIнуарвй

щl' ('Р IIРО
7100~II((

O/l/I)((U((III1I'II/O

а;IlТlIа

lIope:l,
1<"В7 I'О,l,Iша до ;; 1-й :~('!;l'jll:Plill

I'ЩIIlIa.

I!Ъ1'ВОllача.ша

ПIРАIШТЕ.'\Ю

Докнцътъ Шll'-на l\Iшшстръ Ilр'1ДС'Едате:щ
дружава 13исочайший

('Ъ

('.110 JiI{f!i1'1II'1II0 (IIH)(j;('T:1)

Сiliщата

ВАРНА, окржа-а,:нъ

I'PH,1,t'!,o-ОUЩIllIСI,U

11/1:):,. HapIlt'l!t'I,OTU

О(,IlШII];t "Ja :mаПIIР на IIIIН'рl't'УIOЩlll\;

1I:ше;I,С

ВdiТр'Lнши1"П

] S\)fj ГО).

I\L1Ia ::а 1I:1('.\lа l' ollpLxL.H'll'l :):)0 .ll'l:a.
'1'1'1"';1 еР 1I('I,a :!7 :Н'IЩ :,() ет.
1I0l'~ШIl1"1 \Т.IО!Ш:I ~IOI';hT'I .. \;1 ('С ШIЛ";ГЬ I:~I>I,И IIрllе,ътC'l'IJCII'!> :(('ш, 11 Ч,~t'Ъ нъ ФIIII,lI!('OI:ОТО ()TxI;.Il'IIm' 11;1 ОIlЩIIIН'''ОТО
YlIpaB:ICIIIIC.
:-~а.'Ii>I'''' :;а 1Iравоучаствр въ

ROllTO щш

на УI 11 Оош<

новснпо Нщюдно Събранис, I'.ШСИ t.11дующето:
" II:шtСТI!U е иа Напю Ц. Вис()чество, че иориата

:ш

ПРlшtllениет() на реЖЮl'ЬТЪ, I,ОЙ'l'О tdiщестuуваllIе въ J)ъ.IПЧJI11I

до ]

t> Ыай 1 t>94 година, се вn;rСШС пе 01'Ъ едва. СЮIO ШlрТlIП,

а отъ ц1.IШIТЪ
негови доiiри

IIденг]';

J)ьлаР~!1ИЙ

Народъ въ

cllHoue, 1<01lTO, JJРllюц.тGiI;ащи

~II Шt lIай-ра:шооuраЗlшгl;

ра::\бра.ш,

4е lI}J'lщъ

М1IрtШlе

да заорашlТЪ

110 ;\IIша.1ОТО и 110

въ страната

Ollil,t;H,1T,1 llеШ\lI'\;СТllIJСТЬ,

отечеtтвото,

IШТ))JютичеСJШ

Ва])на,

.1Ицето па ВСIl'!IШI"1

,.1.Ъ.Н' ь

ТС'IСIIШI,

01ха

въ l;оат() ~e Ш1
ЮIЪ

l'е

lIа.IaI'ашс

всичко ДJ)'l'U,

I,UCTO "Н ,.1.'\;.lСIIН' J! СЪ оо щи ~II.Ш
да !I]J'Lс.Т!:;J,R<lТЪ СЮЮ една ц·Ь.lЬ lI:ша;r,;J,авпето OTC4C~TB(lTO

1:,

ОliТO.:IШРII/1

1~·m G

['О,\lша.

.\~ IIВ:3 '. Съ Височайший Уназъ ОТЪ 1] -й 1'01'0 IЩl,Ъ
:!t1!)(j "111-'1'0 ООШ,1I0Вl'1Il1O !!аро.що сыlаш\('' t'l' раеllуща
11 ('Р еВll1;ватъ 11::OJIpaTP.IIIT\; въ li IIII;I;('l''l'BOTO 1IН } 7 1l00~)IHP.
у.

н. 1'. ;щ ШОСрihТЪ

!IJ)'L;\<:таШПl':11I

::а IХ-то

"а

011111,1101:(,11110

РО:1,1IО Съора 1111(',

да I'ХБди па IШI\ВИ Ш:IJJТlfИ И идеи и'Еха нр'БДСТitIНlте.lII ВI'II'1I,И

}'р. Вар1lН I.:ъ ОI,О.ШJIта ще JI:\UСР;)"J'Ъ. (''1.1'.1(1(,110 '1.1. :3 (I'I"!,
"\[::\lIl1p. ;~аl<ОIlЪ", т!нша парО,\IIII IIjI'];pcTaBIITl'.III.
1[:\(lopa ще ('·е ЩJlШ:Щt';\(' въ О:Ш<lЧСIIИII 110 1\11'1; .lеш. 111.
УЧIl.ШЩСТО _Св. :;\fCTO;l,llil';, 'наХО;ОIЩ(' ~e въ IY уч. па l'l)ца
у.шца ., В.[(ЦIН~.laВЪ"1I Щ(' 1I0411С ТUЧIIО ВЪ t1 чнеа ~УТР!l!Iьта.
ООII\IШt'!1O Yl1paB.lclIIll:' IiaTO 1IpOl'.laCJIBH това, IIIJlII,a1lBa
ВСIlЧIal 1'-,Щ ПарIIС1IСIШ I,гаа;даl1l1, оъларс"и 11 IJдда 11 IIIЩ 11, па
въриIII.НI 21 1'. 11 1I0.1;;УЮЩl! ('Р еъ 1']Ja;[;,J,<tl[~I;1i 11 1I0.IIIТll'IС~IШ

ониа, които се й-Вха

оц'lни

права,

1I.10,.1.Ъ

да

ОТ'Ь та:JИ НС!l:JIJ'lеТllиеть. Нъ НИСО!1ата ,'(ЬРiIUШНИ4ССIШ .:Ilih;LjЮСТI>
И лъ

ГUР'GЩШI t;H Ilа:ГРИОТИ3ЫIЪ

схвннахтс

ВЮНС

ЦаjЮ;О

ВИСОЧl'ство

ИСJ,рсностьта

11 Il[JaB01'ilTa на Т:lН НарO,J.Н,! оориа
и съ IIСТUJJИ4е~IШJI аюъ отъ lt1 :;\Iай lН!14 1'0;1,. U,lal'ОВО,1Ихте
да ir дадете УДОВ.I~творсние. Toua с'Ьuитие i'J'hше носр'l;щнато
съ нс Uива.lЪ

УI.:.'I)'I'И'I"В
на

ВЪСТОJJl'Ъ въ ц'Б.'Jата

страна и нарщътъ, ое::ъ

тури.'1И на че.Ю на йорйата

ЮJЪ и I'И

възнш'ради

СЪ Сlюето

Toua До!j'Брие, дадсни НрИ та!\lШil

ТС:I/JII

uбстолте:It~ТlJа,

Тил оUстоате.lСТlШ

е днешнотu

lШIJ'ЬН]JСДIlII

на]JЩIIО

оuачс ;.щ~l.:ъ съвършснно

.:11 у,

,1,ов'Брие.
и

да сс JIВlоУiТЪ Ш1 0IlрехL.1СПIIвi1 ДСIIЬ въ "а;;аIl1l0ТО ~l'J;cTO

•'1 IIцата.

ИСК.lючн

пр'ВдстаВlIте.IС'!'lJO.

ТС.Ш, Tp'GUua ,Щ нрптеа.аРатъ

~e шш'БШIХ;),. }'о

отъ :.' II:JOllp.

р'1нцоти же:Jaние Ю1 ц'L.1ИЙТЪ l)ъ.'JГ'ЧЮШ IIародъ да ее п;mil
,ди страната отъ неПОРШl.lIIОТО lю.IO·;liеllИе, U.Ja!'одарсние на

ШЩИ,

MъдpOTCТl>Ta

ДaIIСIШ

на

на съД'БЙI.:ТНIЮТU

Вашс

l~(lрПО

на народноти

ВН<;UЧСС1'во,

народъ,

е при:шатъ за

.шсно .:I1'БждунаРЩllИ'l"Б
.лсга.lИЗllрано.
варода

В~И4IШ

ОI1ИII

нуемо ПрОJlI!.lсние
.'JЛТЪ. Ilодиръ
на

Бъл'ариа.

да

теЧСIlJIJ!,

Съг

па страната

CJl

IЮИТО,

ПОJ]ВIIТЪ

дойдоха

lI}J'Бдt;ТltВlIте.!I.:ТU

ва Р'БДЪТЪ

си други

и ПО.1ИтичеСIШ

Ilрапите.lСТВОТО

на

IIщнца

с

{'О ;('\;JШСТО

lЮ.IУЧИ

CUOIl

Нри тш!

о()

Ш1 IЗаше Царско ВИСО4еСТIJО, ка

то има Р'БДКОТО щастие да ниди ОСdiщественъ ЩJ'Б3Ъ llр'lше на
своето управ.rение единъ Народенъ IIдеа.1Ъ, aI;o и да са рад
иа на ПЪ.l!ЮТО ДОВ'Брие на народното пр'Бдставите.1СТJЮ, "aRTo
'гопа са доказва и ОГЪ ОГрЩ!НОТО бо.шшпСТВО, на I\OCTO рас
ПО.1агаПJС и се опираше Пр'ЕЗЪ И3.:l!Ин:штt сесс!!и на Народно
то Събрание,

счита,

че е ВР'Бме

и Д.1ЪЖНОСТЬ

да се

псчествата,

ШUрОСНII

и ,Щ ВР нщпадатъ

нодъ

въ '1.1.

!5

l,а.тегuршпа

t'ih: бъ.1ГаРСI:1I ВО,J,дап
30 1'. ublpacTL, да се Н().1:Jуватъ съ гpa.I,
11 ПО,}I!Тичt'l'IШ пра ва, дН С", ЮI!Ji!iОJШИ 11 ,1,а н I;)lатъ

H;L '1.1. 1 (j

отъ ~;у,ЩIIll ~аl,ОВЪ, Т. е. да

Il<lВЪРШII.1II

YI.:.lOB1IJl СЪ Ilрашпе:IСТПОТО за ра:ШII досташщ lШ Дъра;апата
11,[1( :;а нр'I;;ШРIlJIТИС ца дърil<аВIIlI paooi'lI, Дil не Са; на д'tй
СТI:IIТ.
поснпн И:III друга ;~ЪJl;I;:lВшt с.Iуж()а 11.111 отъ духовно
:;вапиt' .

въ

нови :нца.чи отъ Сdiще

пажность.

3аRОВЪ"

1I1"1;дста ПI!

IIC)1II-

l:ато

аШIЮТЪ,

ОСdiЩССТE.lСНИСТО на оUща.ата кара, пъ

егвенпа ИRОНОl\шческа
столте.1ства

топа

на ВС'БКИ JЮНСТlIТУЦJЮНР!lЪ

конто ДlJСПI!!UТО

мандатъ,

КНЛЗЬ на
IlО:lOа,еНIIСТО

е с.т\ЦЪ

ПО.'IlIТИ4е~IШ

и

~e I/остш'на.

И3О]JilШIИI<ЪТЪ на })ъ:н'щ)(:киа

ааконепъ
,'(Оl'онорИ,

Е~тсствсшJO

().шгодаренис

!IJ)'[;<;Т1tШI'l"l;.lСТНО,

Днес'Ь Вашс ЦаРСJЮ ВIIСUЧССТНО,

.
l;nllTo щс ее п:зuег;);тъ :щ mljЮ,ЩП

l'.laсопщаватъ

направи

новъ апедъ КЫIЪ народа, за да се искаже чрtзъ нов!! изuори,
върху направ.лението, което же.ше да даде на споитt държав

СЫ'.l:tсно Шle.:l1:tта

\~ .\~ ](Н;В2, 1()(jt\:),

на ['-на

]OI.iH·I,

лН/ша Се на пасе.lСIIIIСТО

Ва рп. ) 'р. lIa'I:I.tIllIl'"

l(Нi,"'Г),

l()!I:,?H

отъ 1'1'. Ларна

нlцъ

1()Н:,7

1\

O(,~

~.I'];ДУlOщето:

1) 110 С,l,JШII рогатъ ДОUIIТЫ;Ъ въ е. с. I'С.:lIСIl.JНрЪ, ХPiiиiiъ
11 1'0.1. 'Гореунъ, I\О~lсп.laР~I;а
ВЪр.1ува ()o.l·l;CTbTa. "шапъ"

ОI;О.lIIЛ,

Рааl'радско

Окржа,IlС,

2) По овцегв въ с. Чснгt', IIouoce.l~Ii:1 01:0.ШJ!, е конс
татигапа БО.1'!;стьта "шарка"
З) I ;о.г\;стьта "шапъ" по рогатиi1 доБИТЪRЪ въ С. С. Акъ

Бунаръ,

ЕКИНД>fШI,Ъ и О.1УК.шЙ.

J-iуртъ-БунаРСliа

OIЮ.IШI, Il

нъ J-iара-орlllанс"а о(iЩlIна, Си.lIIСТРСНСКО, сс ЩJРкраТИ.lа.

4-) })о.l'Ьстьта "шапъ" по l,оньегI; въ с. с. nазъръ Апшкъ
и I\ара-Пе.штъ,

l\уртъ-Н)'парсr;а Uf,О.ШЛ,

сс тоа;е пре!iраТИ.1а.

счита,

[)) iliите.1JI отъ с. Стубе.lЪ, cJ>срденаПДОIJСli:L ОIЮ.шл, Георгн

че е дадено на страната достатачно ВР'Еме да ОЦ'БНИ 1I3ВЪр
1llRнитt събитил и да опр'Jце.ш ПdiТЬТЪ, по който ще с.1'!>,з,ва

Стопно!!ъ, на 11-й Ыартъ 1'. 1'., liaTO о'Пша.lЪ аа пъ гр. Фl:'р

.да върви за напрtдъ, l\Il\Нl\стеРСКIIЙ Съв'!>ТЪ СЪ поста110в.rе
нието си отъ 10-й тог() .ме натовари да ходатаЙСТВУВЮIЪ
Пр'БДЪ Ваше Царско Височество на основание '1.1. '1.1. 136 и
137 отъ Конституцията да б.1аГОВО.1Ите l\ распуСТНlIте VП 1-1'0

ШЦ3.l,ено

ни работи,

Води.мъ

отъ горнит'в

съображеНl\Л

и като

Обикновенно Народно Събрание безъ да го свикате на третя

редовна сессия, като опредt.1ите да се извьршатъ новитt из:
оори за народни ПР'l;дставите.'JИ на 1 i Ное.мвриЙ т. год." ),~

-4078 (подписа.1Ъ) Иинистръ: Стоиловъ.
Гр. Варна, 11 Октомвриii 1896 год.

;:I,lIпан;J.Ъ, 1131'УUII.1Ъ по lIiЪTH lШТIl3aJlсItото СIl СВllхБте.1С'l'ВО .:\~

1:1,

.:IIY отъ Стубе.1СliОТО оUщ. управ.1еНIIС аа еДIIНЪ ВО.IЪ

6 ГОД., R()СЫIЪ О'I;.lЪ И на .1'Бво'l'О ухо Ц'hпнато. АIЮ се пред
яви отъ Н'БКОГО ВЪПРОСНОТО CВlЦ'1;Te,lCTBO, да сс счита аа пе
дtЙстпите.lНО.

G)

lIодъ надзора на ,iI,жефер.шllекото ce.1CKO-О(')Щ.

)'праБ.1е

ние се июшра едно Rуче (чшъ ],01l0Й)

:lldi,lilю,

УIШI го.l'БМII,

11 0'111 U·!;.1еЗВlпtаВIJ.

IIО1шнва

RОСЫIЪ же.по-бt.lеЗlшкапъ
се стопанина

по:ш~натото упраюепие

RИСОКО едро,

на въпросното Rуче;щ се лви въ

и СII го прибере.

Стр.

СЪГ.шсно пислата

'1'01'0

15-й

Брой

"ВарнеНСRИЙ ОБЩИllСIiIlЙ В'!;стникъ"

4.

ПI);I,Ъ .\~

на

ОВЯВJЕНИЕ

l'-Ha Варн. Гр. Нача.1НIIКЪ отъ
102-13, 1024+ и 10245 оGавява

1О2-12,

.\~

сена насе.1ението отъ града Варна с.1'Бд.ующето:
ПО е;l,рЮI

1)

Буран.шръ

рогатъ

до6иты,ъ

въ с. с.

ШрlеНСIШ око.шн п въ ц'Б.шта

Rу.lфа.шръ

НовопаааРСIШ

и

06-

щпна се ПОНВИ.1ft боД'l;стьт;t "шапъ;"

2) По е,1.рИН рогатъ добиты,ъ въ с. С. ДИВДiIДОВО И Еки
сче,

llIyMeHcKa ОКрЖI'Ъ, е Iщнстантирана сжщета бо.lЖСТЬ;
3) Подъ над::юра на Б'k1евското Общ. Управление, Варн.
Око.IШI, се намира единь '&онь 12-14 год. косамъ червенъ,
опашка Rъса, на .1'lншя ааденъ l,paKb ОТ38ДЪ на копитото И:llа
:ма.1I\0 б'1;.10 и на ,'I,'1;сната

.&Ъ.ша б'В.1еl'Ъ.

lIрllкаива се С'fОП8

нина на тол конь да се лви съ ВСИЧЮIТ'1; дукументи
вос06ствеНI10СТЬ

вь споменото

общ.

упраюеНllе,

за пра

за да си

го

прибере.

1l0;J,ПисаНlIll оБJlВilВЮlЪ на интереС)'lОЩИТ'Б се} че на ос

Станка .михова наСТОЙНI\lШ на сина си I'еОрl'И l\Iихопъ, съ
RОЙТО се разр'вшава нродаж(jата на l/G часть отъ RжщаТII ВЪ
Варна IY учаСТЪRЪ .\~ 603, състояща ОТЪ ABt 01'дБ.1еНШI
построени по на

01\0.10 30

Въ Т. lIазарджш,ското Окр,

ДЮIIIТРЪ Сапунджин га и О1Ъ ДIJ,В't"1 страни пжть и съобразно·

ч.]. чл.

10О4-,

1021, 102 [)

отъ ГраждаНСl,ОТО Сждо

1138

II

производство пуб.шчната продажба ще почне с.тБДъ ДВ'Б не

ср'Мърна

:llOHeTa

У IIj)!lВ.lешн:, се ЗU.1ОВII.Ia една

1-

отъ

KOiITO

.1евъ,

МIIОГО лвно

се

ДЪ.1жава

СЪСТitва

си цп'втъ,

си,

който би.1Ъ повечето

и най

JIВПО че ПО ОIШ.шостьта

пu:ш };Ъ.1l'ария:

н:\еС.IСШIСТО

отъ

куршуменъ,

',- Това

в:{емаШIII

се ОUПВIIВ3,

па

'\'tlшша

и
:)11

синкавий

II'Iша

Юlдписа

въ _Варненский Общинский В'ВСТНИКЪ,

трщесеть

наддавание

ра;':.JIIlJава.Ш отъ ИСТIIIIската ПО гру6ата СИ направа, .1сгкостьта

50/0,

еДНIIЪ

I1сТ'IН\IIШЙ

~I'1;ссцъ

продаа,бата въ

l'p.

Варна,

ПОСТ.iБпиха

ко.щ, от'!> КОНТО

отъ

lЮ.'!а: отъ

8

.(ева

,1,0 1О

.1ева

хеRТО.I.

"
"вагони"
!':IJЮШКЪ"
RО.1а
"
Нахутъ
l)о(,ъ

8" 05 ст. до ~ " 271/2 ст. Х.
4;, 8О ",'1,0 5"
30,,"
»(j" 4U " " 7"
2О""

"
"
""

3 "

"1 ОО-'Г!; 0[,. 1 + "
" 10()-'l"I; " 2?'! "

:\IIIСllръ отъ IШ.1а

II росо

Нутевъ

ОБЯВ.1ЕНИЕ
.,~ 743

НЪ

с.1Б,l,ующата:

ОВ'I>СЪ

IIРИ~'I'аI\Ъ:

~АJИ_ЕJI~ек_о__l\J!ME~g_~~T ско _УПРАВ_~Е~И~

22427 l;О.1а съ жито, 484
1G3 ко:ш съ рmЖЪ, 97 ко.Ш СЪ uоuъ, 15
БО.ш съ ов'всъ, 18 КО.Н\ съ похутъ, 5 IЮ.1а СЪ ~IИСllрЪ И
1212 ваГОНII с:ню ЖIIТО, на 1'011'1'0 продажната ц'Ьна е

Ржжъ

.1ева.

22 Ангустъ 18!)(j 1'0;1..
П. СiБд~оеllЪ

Гр. Варна,

КО.1<I съ еЧIl:IJНКЪ,

Жито

125

ще пр\)
срокъ СЪ0

канце.1l1рllлта ~IИ.

Варпеп. ЖIlТШ\ борса с.l'Вдующето l\О.I1Iчество разни храни

23245

Ц'Бна

lНeBeHЪ

3--3

П. В. Ilетраковъ

Се~тtШВрIlЙ

десеТl,

Же.IaющитБ да В::Jе~Iатъ участие въ търг'Ьтъ, свободни сж..

да се предпазва

ВАРНЕНСКА ГРАДСКА ЖИТНА ВОРСА
II Р'ВйЪ

и въ

ВС'БКИ ЩНtСiы'ственъ день и 'шсъ да ПРСI'.lеа',l,атъ Юlll;ката по

~шнсти.

CCt,PCT:tPb:

день,

IIьрвонача.ша

:К~Iетъ Жеко Ив. Жековъ

всичко

квадратни ~leTpa отъ дьрвенъ 1Iа

териа.1Ъ, IlОКрИВъ. кереll!иденъ, между СЪСБДИ : Коста.&и Скудевъ,

Д'kш отъ деньтъ на ПОС.l'Вдното трикратно пуб.lIШУВ:ШIlС пас~

фа.1ШlllНt

"}JOit,e

2 i~27

нование ИСПЪ.1Rите.JНIIН .IИС'ГЪ поiJ,'Ь .;\~ :J320 - 96 година,
IIздаденъ оть III 13арнеНСl\ИЙ ЫИРОIJИЙ Сd\;~ИJf, въ полза на

тоящето ми

си,

28.

"

"
"

"

(jO

5" 60

"

" 4 "
" "1 G "
" "3() "
ст. до

а"

Надзпрате.]ь ШL

f;opcaTa:

""
""

[J:I.

f30

ст. х.

" " 6"

2О

" "

Отъ Сжпвонитt ПРИGТави ПDН ВаDНВ~GКИЙ ОКDЖЖВRЪ Сждъ

I{ЮlендаНТСl\О

18 VG

н. l'одина ПО;I,Ъ .\~

Упраu.Iение

И::JВБСТlIlJа

чс на 28, 2::.1' и 30 того нъ

год.

658G, BapIIeHCKOTO

па интересующи'гь

бей табиа," едно

)ltCTO

въ "Епи-ку.lе табиа," :цанието

рата Ба:~арllа

на 8-й П. IIРИМОРСl\ИЙ

И СRлада

"Баджкъ Пазаръ:'

при

Търга
даПТСIЮТО

ще се

lI\::'peTOpi!\K:t
31-й

произпежда

УнраЮСlIие

сжщий

j1Ъ гр.

"А.ш
на ста

на Нейно Ц. В. ПО.ll\,Ъ

въ канце.1арИlIта

на KO~leH

Варна.

пъ С.IyчаЙ на Нi1ддавание

въ !) часа

се,

часа Щ)'ЬДЪ 06;!;дъ ще се нро

!)

изпеде пу6.1Иченъ ТЪрl"Ь ;,а рас продажба на 1I'Бстата въ

ще БЛi,l,е на

50/0

сутрiшьта.

да де~llIТЪ УlJастие въ търга,

тр'вива да се

съоораЗiIIl<tтъ съ "::n"опа за пуб.1ичнитБ търгове."
3а.1О:3И се прие)Iатъ иСК.1ЮЧlIте.1НО съ Банкови удостоu'1;ре
нил и КОВ'lеЖНllчески

П.IaIIО неТ'в
ВС'Бl\И

о БНВ.1ЕНИЕ

ОКТЮШрlli1

На основание те.1егрЮНlaта отъ Воснното Ыинистерство,
ЗО-и ССlIте~I!!РИЙ

0'1'1.

if\е.ШЮЩIIТ'Б

п. Н. НисitМовъ

7

квитанции.

и пое~IНИТБ

Н!)IIСЛiтственъ

УС,10IJИII

1l0ГЖТЪ да

день въ nm!ендантското

се

видJlтъ

у праВJение.

Отъ Управлението.
ОUНВJlВiШЪ на :щннтересоваНlIт'J;, че ВЪ КaJще.Шl'lIl1та на

BapHeHI:KOTO

Сждебнu

ще II})O,l,ilВЮГЬ

I!pIlCT:lBCTUO

Варна,

1 участыъъ _'~ 350, :llежду СЪС'ЬДИТ'f;: AНI'e.1Ъ Дорони, Лео
Iiapxf, СЮI6ршю, Лии БОJlда;и и I1Ж'l'Ь, Нр"IlаД.]'Вжаща на Ха
раl\.1IIЯ

Ст. ВаСll.10ПрО

стаи нъ I\С'БКИ стажъ,
оноиа

върху

)!етра,

отъ Варнн,

СЪ

2

двуетажна,

съ по петь

и:{бн, дворо вото пространство СЪ

Rоето е СЪ::JII;IЩIO

въ дворътъ СЪ ченша,

:цапието

В'h3.1IIза

ОЦ'Бllена за

на.

16000

470

.1ева,

кв.

ОТЪ

IЮIIТО ще почнр надаванието. IIродава се за удоп.1етпорение
ипотеlJНlШ IIСI,Ъ на ВарнеНСl\ИЯ БаН/,опъ к.lОНЪ,
те.ШШI .шст'], .;\~

4940-35

Варна, 1() Септе~lВР!lЙ

3-3

по ИСПЪ.1НИ

гщ. на Парнен. Окр. Сж;J,Ъ.

18%

ОБЯВЛЕНИЕ

отъ 2-1-ий

Септе~rврии до 2-1-ий Октомври т. 1'. едва Иl'hща въ

':,
.,:Кра.1евското

Консрство въ Варна, честь ШIa,
че Jla 2+ Апри.1ИЙ 1897

година ще се ОТl\рие едно "J.lfеждущtродно JfЗ.lOженuе 60 1р.

Ь'рюхсело," въ което ще взематъ участие ВСИЧRПТ]; чуждестранна
държави.

3д. тан Ц'k1Ь, Ве.Н'ПИСRОТО Консу.1СТВО е на распо.10же
ние

на

ОПИII,

КОIIТО

же.lаllТЪ да

взе~Iаrъ участие,

за

да.

дава НУiКДНИl'Б свБдеНИII.

Варна, 24/6 Септе~IВРИЙ

год.

1896 Щ1,ина.

Кра.l. Бел. Консу.l. въ Варна, Е. Тедесии.

Сжд. Приставъ: Г. Захариевъ.

ВаРНlI, ПечаJIIlllща Н. J[ellljJU/Jh.

Бе.1ГИИСКО

да съобщи на Г. г. lIроизведите.1ИтБ}

J[.юаав: Вари ен. Град,

3-3
Общ.

Уuрав.lение.

Оrrоворенъ-ре,ЩКТОРJ>:д. ЛОIlОfГ<,.

Ю1Ъ

