Годинn

IX.

Варна.

ВАРНБНСКИЙ

16~t3 г.

19 IIo(l:\IBplIii

2

'"

Иализа три пжти въ мъсвца,
обшшовспно

па

1, 1 О

Ilис)ш, статии, пари п ВШЧI\О ЩО С аа
п'f;пиика се праща ;1:0 l'pa;J,Cl\o-О(iЩIIlIС'I\ОТО
Уирап.ll'!IIIС въ Парна.

и 20 ЧПС.13,.

За обявления се плаща за редъ:

Цtната ва вtетнина за година е

4

На lII.рва страшща.

пева.

ОТ дtленъ брой

10

,.
"

ст.

Отъ произведений на 17 -ий того въ гр. Варна
избо ръ за

ВаРОДШ1

Представители

слi;дующий

2,-1-2

НIII:Ю.ТJn Енчевъ

-- ~,O-1-

П. Бобчевсни

-

пъ

участъци

11

('тот.

.:)0

:10
:Ю

Съвtтъ.

l,иИ.

ГрЦСЮI JI'!;eTa, ()iJС)I:!ЮЩII

I:OT.lOIНIllII ата

да сс раСlIjJ·!:,тБ.1JIТЪ на 12

CTjJOHTl'.lJIlI

распрщ:ц;у;тъ.

НС СС Q,l,or;pJlBa
11. 1'. аа

ТЪjН'<l,

lIJЩ'J,<lа;();tта

НРОИ:Шl';J,l'нъ
па град.

Н. PaHRoBCЬ

--

I I
6--

,J, -.ръ

-

631

-

()12

у.lIща:

"ШарСI;а" .\~ .\~

1; а Шli:I "

,1,ОI,ъщат(1, на НСТР'Ь ДШIIIТРОПЪ

lIа

27 11 2Н

~I'f;cTa

ВЪ ,.

Y'I.

1!);"), 1Н7 111!)8,съеТО!!ЩII()тъ480 []
)ICTpa. Да сс ПрОIl;;ве,J,С повъ тч)['ъ :Ia ЩIO,l,аа;iiата ЮIЪ.
.J 54. У,J,оирнва сс ЩЮI!;]ВС;J,l'IIIIi/ па 4 11 5-й того търгъ
;]11, продаП:lПIIl'ТО оGщ. )11;1.:1'0 нъ 1",
y'JaI.:Tы'}, IIрll "Тата р'Ь

268-!-

Ах:недъ Еф. Хжджрчаr1Ж

.

чеТВJ,рта С·lрlшща.

11 Р:Щ'!,lIlIт'1;
lY У'l.,

4 [) 2.
(б.шт()то)

Сспте)lнрнli.

А.. IIЮСI~Ю.1иевъ

.

С'траиш\!!.

1,'-(/ 01.. 11I O.1l f:'jillli 18.f J(j

4б3.

-

JI Tpl'T:1

втора

Изводъ отъ Рtшеи. ва Вари. Град.-Общин.

се получи

резултатъ:

,j-БеТiО Женонъ

БроН ЯО.

11 се

въ::.ш!'а

върху

ПОС.l'Бдш!Й по 8 :r. 71 ст. Kll. )lС1'РЪ, II.Ш Ц!.;.lOТО :ш 1 IН'3 .1.
60 ст. ЗаЛn.JСПf!СТО на ЮР:ЩIIЪ )IIIРОС:НШОВЪ за 1I'!jIШIШа.
непрй.ВII.lНОСТЬ пъ търга 11 за ()ИI111lIваIlIlС

търгъ да сс

1I0ll'},

()(;T:llllI и'взъ пос.l'1ЦI.:ТВlIе.
Нс сс о;юбрнпа

-1-55.

JШР. т. г. търгъ за

ПРnll:;ПС,1,еНИlI

на

25 II 26

Септс

IIОСТIl.1а[шето y.lицата "blа.ша Прие.шп

ска." Тан раБО1'а да се и:шърше п() СТОШIНС"IШ Ш1ЧIШЪ.

456

1.

Т:шсата :ш сtченис дър!!а 01 ъ

съuира за Пр'!;зъ

тсчщиu

се:ЮIlЪ llЪ

оUщ. гора да се

с.l·Б,З.ующшl

раЗJII;ръ:

За е:ща UrШ().lСI;а КО.1:I

НПIЮ.1а Еiliневъ
А;rеI~сандръ

242

ДШ~ОВIlЧЬ

Ахлодъ Еф. IПю\провъ

240

-

1Н2

]

З,t

Эа
П. ПС'!;IЮ

1 .1СПЪ.
ВО.IСI;И I/.Ш IЮI[СI;а liO.13, 80 ст.
IЮНСКII IШ.l:t теI,Ъ
;")0 ст.

"
"

се:\lСЙСТIJО Ш1 Варненсцъ, ПО.13yrощъ сс съ гра;,;;щпс

ЮI I! ПО.lIIТIIчесю[ IIрапа пъ оuщината, Юlа IIрап() :щ си достаВII

1

отъ

nПjJ,г,J,'П.lеlllli1

Iшт:t

т:шса:

-

Янко О.laIЗЧ(:ШЪ

8()

-20

учаСТIII;Ъ

-

H'I;'I"

у'JастыIп'!;;

-

на

l;аШJIIТn, CIIOpC,'!,'!> сы;авсllиiii
('р.

оИщ.

('ора

lIа

(,IIIЮ IСЮI 1;0.1<1,

liОIlСIШ

11.111 HbliJ, [)

4 ;")7.

Георгп IIоовъ

2

,Щ

сс

nr;щ.
И.1lI

;1

rnpa

ср'!;щу УСТ:lIЮВС

ВО.IСJШ,

И.III

;) IЮIIСIШ,

110 IIС IIOHC'IC.

iJpoii

Трll -

СТ()1!:ШСI\l1

JI;lIl)lсиоватъ

(-й

II-й

lI.1аI1Ъ,

CIIOJ)(~,l,'!>

С

(II-Н,

lIа

ра:ц·I;.lСllа

lIa:lllallllllTa

на

110

1'.lаВIII!Т'!; ~lla:TuorТlI, Ji'I,рху ЮJlПО rc II(Юl''Jнра !·ората. ]laTOпарва се ЮIСТСТllОТО аа ЩJllВСift,lЩIIIС въ 1I1.:1J'l,.lIICJlItC това

Р'Б

III('I[ИС.

Хасапъ-беН Шюнрпевъ ~

12

458.

Да сс ДОСТ,ШИ по

устаllОВСl!IlЙ РС,\ъ

за l'радсюП"п IIОЩIIИ страil;арlI IIУЖ,1,IIОТО фО)JJIСIIIIU 3ЮIIIl) ои
.тБп.1О, СЪСТОIIЩС отъ 35 uотушп, 35

,J;рагудевъ -

С:аlid'\ЯОВЪ

16

гр. Парн:> дрогерн!!

избрани

~JУIIДИ

12

д'!;i1стпующи

за

Съв'.!;тъ разрi;шсннс за ОТIiринаllIlе въ

отъ Фридрихъ

IlJНlUОlшеющъ

да

IШНДИДП/I'И се про

за Народни

ПредсТftвп

'rС~lИ, яато подучипшп ню) ~fHoro ГJшсове:

Г. г. Жеко Жековъ, Нииола Енчевъ и 11. Бобчевеки.

I\ЬОllст.IСръ,

1\01'01'0 ОИщ.

П)JОД;tва JЦnВIIТИ

и

СИ.ШО

вещества.

18-й Ol>l/lo.\lo]J.

~rIасихn

35

45 U.,J,a се не нраllИ I1)'i!i;J,пата IЮСТdiШШ з;\ ,l,оиипаПIIСТО 01'1.
ВЪ1JХОВIIИЙ ~lе,l,IЩIШСIШ

~
1и

О'l'ъ гор1юзначенп'r'в

lIaIlT<I.1OIIII,

ри I! 35 lia.шаци.

Съв'!пъ избра

Габровсни

чр'h:~ъ търl''Ь

1896'

lOa.

460. 1'P3;1,CI;01'0 иtсто мса;ду Ina 11 Нра .1JIIIIJJI пъ 1У
)''1., С1,еТ()Jlще сс ОП, 471 IШ. ~[CTpa да ис сс продава, дО
IШТО не се разрiшш спора

за

претеl1;1,уешп'в ОТЪ

:lеОП;l,1I

nИрЛIюпъ 150 кв. иетра О't'Ь сжщето ~I'ЬCTO. дiJ. раЗГ.1·Ьждание
1'011 споръ
назначава се ]\-СИII отъ 1'. г. Съв'1тшщит'1;:
Д-ръ I\саптовъ If Ап. Сапвовъ, които по,],ъ предс'Вдатс.1СТВОТU
на Г-па Кмета. да се произпесжтъ по тон СIlОРЪ.

461. За оцънсние мъстата, отчуждени, според'Ь, гепсра.l
17, 129; 211

.

ний П.шнъ на град<t, за V.IИЦII (рi;шеШIII .\~

,

<";тр.

Брой

"В<tрненский Общинский Вtетникъ"

2.

270, 329, 350 и 413 11 заЛВ.1сние ВХ .•,~ 78-!3 отъ 1895 1'.)
нащачава се К-СИJI отъ Г. 1'. СЪВ'БТНJЩIlТ'Б:

Савва Марковъ,

Д. Траког.1У, 1'. В. ltасабовъ, Ы. СУliе~илпъ Х. Рухи !\ Гр.
ИПДЖИllСрЪ

IlаllаЗIIЛПЪ.
lIросбата на .JIустафа АптаРЮlаышъ, за да му се

462.

ОПРОСТJlТЪ .1ИхвиТ'Б и

СibдсGнитt ра;JПОСIiИ

по

д'Б.1О .J'i~ 136/ Я5 ГОД. по описа на I-й Парн.

гражданското

?lIир.

CibAIlJI,

да

остане U'Б3Ъ пос.1'Вдстnие.

463. JIЗJlШlва се съг.Jaсие, щото винарскотод-ство "Гроздъ"
да IIlIО'J'еI>ира на Бъл. Нарщна Баню1, сградитt на ВllнарНII

цата си 11 ОТСТffi.псното

)1)' отъ оGЩIIната 11'1;сто срtщу

30000

30.

За право участпе въ търга изисква сс: СВII;J:Бте.1СТВО за

честность, 5()/0 оть

първuнача.шата

ц'вна (Olю.10 300 .1ева)

и деIi.lарации, ако конкурента е ЧУЖ;I,Ъ ПO;I,аНН1IIiЪ, че се

ь:азва

01''1

копсу.lС!Ш защита.

което ОС1"ане

търга,

ОСВ'БПЪ това,

ще се и:щсква

01'-

отъ .1Ицето, върху

и поржчите.1СТВО

отъ ;l,вама

СЪСТОllте.ПШ гра.цани, че ще отговаря тъ за загуulIТ'I;, въ с·ччаil
на неУСТОЙIШ отъ страна на пр·Вднриемача.
ПереТрОif:Rа ще се произвt;I,е па с.тБдуIOЩИЙ ден" пъ 5

часа С.1tтъ 06'в;I,Ъ, а до 4 1 /2-се ПрИС1la 50/0 нюха.1еНllе
IIое~шитt УС.10ВJlЛ ЫОГffi.тъ да се ВIIДЯТЪ ЕС'БIiOU ПРИСibтстпеIJ'L
день въ УпраБ.1ението на Общината - Оц-Б.1ение Финансово.

.1еnа съ ;Jапазвание правата на общината, преДВlцеНIl въ Р'Б
шепията .,~ ~IJjU5 Н "\~ 2a2/~6 Г. И НO,J.Ъ уС.10nИС, че, ако това
дружество

:му IIпотеIi<1

тьта

U"'AC растурепо ПрС,,\!\ 20 ГОДШlшиil ср(шъ 11 тая
пе UiliAC погасепа, общината да ИСП.1ати стойно с

ir за С~l'БТI,а па дру;кеС'I'IЮТО

права

11 ВСТтТII

п:t БЪ.IГар. Народ. Б,ШI;,1. за

въ IIПОТeIiaРНIIТ'Б
ще зап.ШТП.

cyM)laTa, I;OHTO

--164. II р"е1Ш сс GЮДiIiСЛl па Бълар. въ гр. Варна ос
у'ш:шща;Jа фиu:шсовата 1897 г., IiaIiТO е Г.щсувапъ
Уч. Н-еш(): съ IJIШХО,\Ъ 93000 .1ева п расходъ 93000 .1.

НОllIШ
отъ

<-1 О;)

1 Ы1 6

г.

с РВlII ,

Г.шсупn

сс ,,\ОПЪ.ШНТС.1СIIЪ

50000 .1cua,

01'Ъ

r;UllТo

ЩС

бюда:етъ 11 се

ОТПССibТЪ

IiреДIIТЪ

но

uюда;ета

;J,a се взс~штъ отъ повечсто
110 приходната часть па Сiliщиii
§ 1 О за Iюср'l;щание стана.1И.

I:ЫIЪ

т'в по него повече раСХОДIl.
4GG. 1. СъGиранието гр. право отъ ПРОВ'Брлвапис
IШТ'В и 'г11'.1I1.1КIlГВ,
за прtзъ

идущата

ПO,'l.печатnаllне

пъ

Aaua

остане върху ОUщ. Унр"юение. П. Р'БшеНllе ,;,~
отношение

отдаванието

въ отк)'пъ

М'Бр

карТlI'ГБ за игра и др. Т.

г. да пе сс

1897

iН"

които

ПОСТ;';IIQ;ТЪ

Гр. Варна

ОТJiУПЪ,

444

с.ъщсто право

а да

011> Н. Г. по

сс ОТ11'ВШlВа.

.\~

ГЩПllа.

1896

13095 СЪГ.1аСН() ПрIlIщза на Г-па ВаРIIСПСIШU О,,]).
30 ОrПШIВрИll П. Г. подъ .,~ 80, оспопанъ

УпраВlIТе.1Ь отъ

на О"р. пр'lЦШlсание на ЫШIllСТСРСТВОТО на ТЪРГОJ31Нlта и
3е~1.1е;I,t.1ието отъ 23 СiliЩИll ПО;J,Ъ .'~ 2933, ВаРНСНСIЮТО Гр.
ОUщ. у прап.1ение оGЯI3JIва

-

търговци

випари въ

знанис

3:t

града,

че

ни

интереСУЮЩI!Т'Б

сс

тт...1чnаш!ето

па

сноредъ

Финан. Ы-ВО, JlЗНОСЪТЪ па вината ЗiЦЪ граПJlца се разр'вша

ва ВС'БRШIУ безъ да се снабдява съ патснтъ за ТЪРГОВШI на
с,ЧЮ , ПОllС>l,С това ;J;аа,дис с прf;;J,ВJцево ;J.\t се пзе)!а СЮlO З:1

нродажбата

па спирТIШ

ПИТlIята за вътрtшно

употрtU.1енпе.

ФОР1Ш.1II0стптt, IЮIlТО се ПзПСIшатъ за Jlзпоса ~a випата с,ь.
с.1'1:;дующнт'l:;:
(ОТ:I:Б.l.

:,а I13носъ

носъ,

търговеца

r;aTO

аliЦИ3J10),

випо.

ТЪРГОUЦllТ'В

ТОВ'Брепие

подава

ПРОIшшпе до Оч). Управите.1Ь

ПОIЩjf,е JI

Освtuъ

Ь:О.lичеСТlJОТО на назначеиото

;\1IпарстпеШШТ'G

форма.1НОСТИ

1а

из

сж ;ръжни да се СlJаб,J,lIuа'Гъ отъ Ш!ТПlщата

съ У;J,ОСТОВ'БреНИJl

В,аРИВНGКD Гюадско ОотИНGКО Управление

Ное1IВlШЙ

4

за изнссеното

IiО.1Ичество

с.гIцва да се ПР'БдстаЮJlва

въ

ВИНО,

Ol,p.

УДОС

IiOCTO

УпраВ.1епин,

до I,ОШО е ПО;Щ;J,сно прошснието з:t освобождсние ОТЪ патептъ.

ПРИНА3Ъ
.,~

Гр. Варна,

319

IIUС;\lВРПЙ

2

IlО;I,ПIlсаННllll Itметъ на гр.
БlЦЪ,

че нtliОЙ

варатъ

рarаш,

СIШТ'Б

чешми,

лтъ разни

!шъ

строщ;.тъ

за

това

на Сffi.щит'В

нрt;J,Ъ

;цашш,

вща

и:ш

отъ град

си, а трети ;,ш

чешыи,

отъ което

че начесто сс rювр'в;кдатъ, по сс исчер

IIСUUХЩlша

се (JUРil.зуnап.
Н.

въ о.1УЦИТ'I';

осв'1;нъ,

пва вщата,

когато

НУЖ;J,Ultта

Езехъ

IiaTo

други пыъъ llOlЖТЪ ДОUИТЪЦИГБ

tiliAone

пос.гВдпигБ,

'.1.1. 88

отъ I'раа;данит'.Б,
взе)lатъ

Нариа,

аа

JIIIJlIIlIC

11 l'аJШI Н~ЧI!<';'J'отиil

JI I':iliЩНИ l!ОЧУВUII,

СIШГБ

да въ Uib;J;ibще 3:l6раНЯВЮIЪ взсыаuието
чешми

за постройка

а СibЩО JIоението

ва

на здания

lЮ,J,а о'l'Ъ град

на ра3Н11

раRИЛ,

сждове

ВЪ. о.JyЦИТ'В на Т'kш чеш:>Ш;
Н. Нарушите.1Итt

на наСТОJIЩИЙ

ватъ съ парична Г:lОба, съг.шсно Ч.1.
БlIтt оuщини

lll.

отъ

1-25

год.

189G

3 часа, с.тlцъ ОО'ПДЪ, ще се ПРОИЗВ'Б;I;е въ унраюепието
търгъ

съ

лвно

ма.1Опа;J,;.r;авание

за

достаВlIнието

му

нуждпото

КО.1Ичество лр:uа за общинскит'в конье (ножарни и емtтоuосни)
ап, Bpe~Ie отъ

3ti

1

Лнуарий

нравучастие

чеС'ГНОС'I'Ь 11 за.10Г'1

въ

1897

год. ;1;0

търга се

1

Лнуарий

lI:шсква:

1898

спиД'Fте.1СТВU

се приеыа до

50/0 отъ

пос.1'1дпата

[)

ц'lmа

часа.

41/2

IlоешIИТВ

г.
за

.1ева;

450

I1еретрожка. ще се щюизв'вде на с.I'Б;LУЮЩИН депr, въ

часа с.1'ВДЪ 06'1дъ, а Н:ОШ:lеllие

ил! за варение

дu6итъкъ и )lIIеНllето

НоеlIВРИЙ

13133. Варненското l'раДСI'О-ОUщинско УпраюеПllе обя
2 Депември.Й Т. г. по

<:

IIОСТАНО1ШХЪ:

1.

5

ВЯШl за знание па интсресующитt, че на

а СibЩU

пъ О.1)цит'Б:-uа OCHUlJ<tHII~

-! отъ ";JaIюшt за I'Р:ЦСJШТ'В ОUЩIШII,

Варна,

l'p.

година

1896

УС.юниа и описапие

качеството

могжтъ да c~ ВИД1Жтъ Еевки ПрИСibтственъ

пието на Общината,

па

Нjшата,

день, въ управ.1С

Отд'Б.1. финансово.

приказъ ще сс наRаз

96 01''1

K~leTЪ Ж. Ив. IНековъ

"заRона за l'paдC

.1ева;"

СеЕретарь:

ИСIIъ.шеuието на този ми ПрИRазъ ВЪЗ.'Iага~ъ на Са

НlП'арни'Гв Пристави при ОБЩИНСIiОТО Упраменис, на които

П. в. Петрановъ

за.ПОВ'ЬДВЮIЪ, за BctIiO нарушение да съставятъ НУЖ;J;нитt актове.

АНТЪ

ПО;J;Пllса.lЪ Бметъ: Ж. Ив. Жековъ
ВБрНО: СеIiретарь: П. В. Петрановъ.

Днесъ на 1 Ное1IНРИЙ 1896 год. до.1уподписапит'Б:
ПОМОЩ. на Варнен. Градско ОБЩИПСIШЙ Кметъ Г. Иванъ
Ноевъ и К. 'nlирос.швовъ и Ч.lена на Съвъта о. ДII

ОБЯВЛЕНИЯ
Гр. Варна

4

Ноеяврий

мировъ

1896 год.

~\! 13094 Варпенеl\ОТО градско Общ. У нраВ.1ение обlI
влна на l!нтересующитt се .1Iща, че на 2-й ДеRе)1ВрИЙ Т. г.

по

3 часа С.lБдъ ойtдъ ще се произвtде търгъ съ нвно ма

.I0нацавание за

отдавание

ОТJ'.l''k,i;вание въоuще

1897

го),ивз.

rZI.

па

прtдприемачь

храпението и

ПОДХВЪр.lени дtпа за ПР'БЗЪ идушата

въ

ПрИСЖ1'вието па

кассиера, lIетръ Ивановъ: про

изведохме срочна реВИЗИJl върху

последния отъ

1

до

31

операЦИIIГБ, извъртени отъ

Октомврий

1896

година

и

HaMt-

рихме:

1) Че като се спаДНibха lIзрасходванитt срши, спорtдъ
ДОRуиеRтитt ОТЪ ПОСТЖП.lеПИffта, показани въ ltвитанциопната
книга, Оl.аза се
въ

кассовата

па.1Ичпостьта вtрпа, епорtдъ както е показана

книга,

а

именно:

Брой

30.

"ВарнеНСIШЙ ОБЩИНСЮIЙ В'встшшъ"

Готови пари въ срtбро

..

""

Врtиени

.1ева

1564 .1. 13

по

9990 .1. 12.

110

книга,

счетоводството

liвитанционната

настаIJ.1енилта,

1,180

зитната

.1.

Iшига,

намериха

yr,азани

на Грцско-ОБЩИПС1штt

3~ Остапа.1Итt въ
.1ева

депозитъ

СТ., спорtдъ

26

а за

IЮШIIIССИЛ

и

1,aCCOB:lTa
въ

и пар

праВИ.шика

за

J'праюепил.

на

1':11,1'0

1I0!1ърнатигв

се Р'ВДОВНИ раСНИС1Ш,

съхранение

сж записани

нрtзъ

срши

нъ

истеК.шll

сжщо и

депо
месецъ

оставеНИТ'Б

разни

н'1;ща.

придружава

IIо.\ющнпци

Г. Ноевъ

l\,)IeTa:

Н. Мирославовъ
ЧJенъ на Съвъта:

О. Димировъ

Бассиеръ:

ющил да се IIзсе.1II.
ИСПЪ.lIIШШСТО
даватъ

П. Ивановъ

ВАРНЕНСКА ГРАДСКО·ОБЩИНСКА ЖИТНА ВОРСА
житна борса
~ а

сж

.\1Ъеецъ

извьршеха

ОКТОllUрИЙ

С.1tдующитt

въ

ВарпеНС1щта

продажби на храни

именно:

11902 1i0.Ш жито съ цъна отъ 9 .1. 60 СТ. до 1О .1. 40 ст. х.
1176 вагопи;) " "
»9" 60" "10" 921/2" "
412 кола ЛЧ.\1. " "
,,5" 20" " 5" 40 ""
47 "ржжъ" "
"7,, 60" " 8" 20 ""
80 "иис. " "
»1)"
" " 5;) 40 " "
23 "онесъ" "
,,3" 40" " 3" 60 ;, "
1О -11 просо" "
~ 5" 2 О
6 "
""
34 "бобъ" о/о ОIШ 27 "
" " 32 "
" "
2 " НОХ. "
" 12 "
))" "
Надзирател на l)opcaTa: П. К.IСИГWlОВЪ

y,~oc

пъ два еI.:~е)Ш:lJ!ра на ;!,е.Щ

ще се раЗР'lШIII

СЮIО С.тI;дъ

I1аенорТIlГ!;,

1\0111'0 ще
(H;.T!;i!,r;aTa,

гв ще съ:о,ра;атъ

се
че

притежате.1IIгJ; IШЪ не ще lIIOГЖТЪ нече J,a се пынжтъъ въ IШ
пеРИJlта. Тан б'!;.l'Ьаа;а JI друга l'дна, въ IЮIIТ() 'се I\:lзна, че

изсс.1сшщигБ
вписаНJI

гуuят'}, ОТШIaНСI\оТО

въ peГJICTpIIT'b

на ь:о:.uпетеНТПJlгJ;

арШIIJlта.

.1eIIIle

си под:щнстr;о,

на 1шзапната

унрав.1еНШI

Дава СС .\г!;сецъ

ще Ciй',:u"J'1,

I;ОШIl1СПIJ!,

11 въ

нъ арХIlI:I1Г!;

!;аIЩ('.lJ1РIlата

на натри

п IЮ:IOlНIIШ И, въ с.lучаi1на 3aI\ОШЮ

два ~I'l;сеЦ:l

сро!.ъ отъ ДСJIII па наСТОJlЩСТО оиав

1,0111'0 сй. се I13сс.ш.ш, uC:JJ> ра:;р'lШIСПIIС па
Il:.uпераТОРСI\ОТО II раВIIТС:IСТПО, ;щ да сс вJ,]ШЖ'l'Ъ въ огпищата
СIl. Пъ С:lучай, че '1"1; пе ще I1CI;aT"!> да С!.' ВЪ!JJI;У,I'Ъ ПЪ 'j'\'jJЦIIJI,
ЩС ТI)'Ббва да шшраПJlТЪ заJШJСНШI съ тан Ц'Ь:II, ,1,0 по·со.1СТ
вата и .1егаЦИIlТ'!; ТУРС!\lI въ чу;кдсстрапсТIЮ. TaI;aBa I;аТСl'OjJШI
И:Jсе.lеШЩII ще Н31'убнтъ ОТШlaНС!;<!ТО сн I100;raпство,
al\O пс
на ОНIIЛ,

1\Ове.

въ

страпата

ОТШlаПСIШ'Г!;

до I1СТII'Iашк'то

а]J)lеПЦII,

~
СIШЩСIШ

призпалтъ

I\ато

пъ Jl'LI\ОЛ

съ

Ч)'j[,дсстрапспъ

ЧУЖД!l

повеТR

на ПШШIlтета

;r,ва;\еСl'IЪ

да се върпжтъ

и С~1утите.1Ь,
пр'вдадепъ
до

щшепци,

ВlIте.1СТВОТО

1k1ю(

приеТII

ПО.ы\·ватъ

подстреl;аТС.1Ь

ще Uiliде :JаИрJlJIЪ

С,'\i:~II.IIIща.

l\ол;ото

въ ГО.тlшо

да се НО.13уватъ

въ ЫIlНIIстерСКIIЙ

пра

за да rп ра::ШI

Ь:ОЙТО разр'1;шава

чу;!\дсстра:ШllГВ

11

се отнася

liOlПО се ШНIПратъ

ср'вщатъ 3IЖЧIЮТИII,

на закопа,

И:.uпораторско

Ч.1е

OCOUClllIO

н'Iша да се

с.гБдопате:пю п'1ша да П;IЪ се

за това т:!; не ще .\югжтъ
ПОД;ЩННIIЦИ

а

ЩJlIСТН

сж се иJ

като УСТРОIlте.II1 на С.\Iутовсг1;,

н ПО.ШЦИJпа

пореiI\Данилта

I;ОИТО

!'ЩIШII,

въ стра ната.

на оuшшовеППИ'ГБ

ЧУЖJ,естраППIlТ'В

ОТШ1ЮIСIШ

ЩU U'hдiliTOЬ

КОЙТО сс нърнс въ Турцил

ЧИС,10 м'вжду слутите.1ИТ'В,
чаватъ,

11

се ВЪJШ;У,ГI: въ
H'l;.\I:l :(а сс

1'0111'0

АР~IСIЩII'Г!;,

и С~lутите.lIIгl;,

01'1, приетигв постаПОll.'lснilJl,
раЗ1у1;шава

сро

паспортъ,

JIIITO

поддаПНIIЦИ,

часть на I1ШIерIlлта.

се.llI.lll пр'взъ 1I0С:!"ВДПИ'l"!;

па IOI:Щllllll1"l;

l\ОIIТО еж сс 1I:\СС'.lI1.Ш llO,J,Ъ '1\';\:.],0

ШIC и по другъ нiШaJ;ЪLЪ паЧIl!lЪ и

'1' урцил,

таПОll.lеПlШ,

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

11

11

Това :JaJlюенис ще тр'l;бu:t да се

I1:Jсе.1I1ШШИСТО

на JlЗСС.1еIШlщит'J;

гарантиранъ

3.

щr ЗaJШНТЪ, че н'в)ш

1\0111'0

па ТIIJI ФО!НJa.lIIОСТlI.

сс върпжтъ

истек.шll

ДОI'ументъ,

отъ сдна фотография

П!)'ВНЛТСТВllе,

Прtзъ

СДIПIЪ

вече да се върнат'Ь въ Турцил.

11.554 .1. 25.
книга и расходнит'l;

ДОliу:менти НaJ\ltриха се, че се записаПIl въ
'гидната

съставената

тов'вревъ отъ паТРШJ.РПIIIнта, чр'f;зъ

шатежни

2) Суммата

ст .

медпи

Стр.

отъ рае

ЩJИе)шнието

подаПНIIЦИ.

Сънътъ,

за

Тил пос

ЩОUрllха

се съ

Ираде:'

Св'!;ри.l'ь

1 ст.

за Нача:lНlша

пщпача.ШИКЪ : (под. )

на Отд'Б.lеШlето

П('СТРОВЪ.

::\1.

В'1;рно:

(под.) Дшштръ IIопповъ.

ОБЯВЛЕНИЯ
Гр. Варна,

13

НОШШРИЙ

1896

год ..\~

.\~

13473.

B{/jJlU'llCliomo l'.zюдСhО ОБЩllNСJ>О Yl/ftau.lellUe 'lесmь UЩL
да обяии 11(l Жn(Jущиmn (J" 1J.)((iJa Vlьжшщи

Ар.иеици C.Ilb-

-

дУlOщеmо) издадено om(j ВиСО/Ш,lI/а lIорmа.

пос.l'Вднит'1;

:много арменци,
lШИТО иматъ
щатъ

ПрЮi..1ючеНШI

би.l0 бащи

на

н'!:;каква работа

Цариградъ

и

да

се

611.10

въ

хора

и

искатъ да

uезсемейни,

отдаджтъ това

да напу

1'0,1,1'0

да отиватъ въ анадолскитъ ВИ.шети.
смутители

ВIIi!\датъ

раз.1ИЧUИ

При това има тука извъстно число вагаБОНТlI,

сръдство

се

или сж безъ работа,
изсе.шатъ

страни.

цамиратъ

3.lОже.1ате.1НИ

изселвапие

на от

СЖТСТIШ()ТО безопасность въ страната и съ тап Ц'В.IЬ распро
стравнватъ слухове, които сж чиста ИЗМИС.1Ица. Но тр'Мва да
се припомни,

ннствува

че

Императорското

въ справедливата

правите.1СТВО,

ПО.1итика,

ROHTO

като

посто

гарантира живота, честьта и имота на разнитt населения,
уетановени въ страната, посвещава уси.lинта си за изu'вгвание,
подъ егидата на Н. И. В. Су,папа, всичко, щото бжде 01''Ь
естество да причини тревога и неспокойствие и да предизвика

изселнвание. Това казано, ако има н'вкои, конто, въпрtки това,

•

НоеЮ!рIli1

па общипата

даlJапие

31)
3[)
31)
35

1

ще сс ПрОИ:ШС,l,е

з30 отдаваПllето

oU.1·1;I;.1O

стражари,

Чllф.

uотуши

а

36
36
36
35

шшта.'ЮНИ

lII)'П;I,ИРИ

шаJlЧПИ

Юl.1П3ЦИ

кожани

за

~lа.10IНIД

ДОСТaJшата на

ГраДСlЮ

('.1'1;-

ОUЩИПСlШТ'1;

иыеппо:

топ.Ш

"шапчини

въ унраВ.IС

търгъ съ J1ВНО

па lIJуJ;ДПРIlеllШIJI.
11 ОрЖi!ШС

Упрап.1СПИС
.1IIца, че ва

реВQ.1вери

кобури за реВQ.lвери
шнура
гуг.lII

черв.

за

реВО.1В.

шаЯЧНII.

шипе.1Ь.
Жс.1I!ющит'1;

прtдстаrлть:
I,урепта

е

да взе}Ш1Ъ

свидtте.1СТВО

чужди

поданНlШЪ,

защита 11 за:югъ 1 ОО .1ева
Поt'Ашит1; ус.игил

участие ьъ

за честность,
че

се

търга,

тръйва да

деБ.шрацин,

отказва

отъ

ако l'ОН
1i0НСУ.1('liа

.

:могътъ да се видя тъ lJС'1;БИ

ственъ дt'пь въ RЮIЦt'.lлрипта на Общипата,

01';1:1;.1.

приежт

Финапсово.

си е JСIЮИ.Ю оп

основанието на Империлта, ПО.lIl1ика, конто ШIа за Ц'Ь.1Ь д.а

пакъ искатъ да

22-I1Й

IIJICI'O

пощни

насамъ

се.\lеЙства,

OuJlBJlBa па IштереСУЮЩII'г1; се
т. 1'., lJJ, 3 часа с.I'Ьдъ oM;;~ъ,

дующето ЗIШНО

Официално Съобщение:
"Отъ

ВаРНСПС1ЮТО ГраДСIЮ ОUЩIIПСIЮ

12646.

ЧР'l;зъ пастонщето

се изсе;штъ въ чуждестранство,

ТaIшва ще

бжджтъ зад.lъжени да прtдставптъ на нарочно, съ тан ц'В.1Ь,

В.1'1;дствие
никъ пO;J,'Ь Л~

писмата па Г-на

Барнен.

11935, 12399 11 15400

ГраДСКIIЙ

Нача.1

обнnнва се на пзсе

.1снието въ гр. Варна с.ltдующето:

1)

По овцеть въ с. Енджикьой е констатирана Uе.1"ВСТЬ

та "шарна", а вър.l)'ющата БО.1ЪСТЬ "шапъ" по едрип ,;1;0611тък'Ь ВЪ С. с. Харда.ll1Й 11 Чеф)"ТБЬОЙ ДобрИЧСRа Око.1ИН, се
прекрати.1а.

Стр.

Брuй

"Варненский Общинский В:ВСТНJlКЪ"

4.

2) По С,J,рИЛ рогатъ ,:f,оБИТЪRЪ въ с.

с.

30.

АIшаДiliП.щръ,

въ Ита.1!1I! за развитието на търговинта съ внна БИ.Ja ДОШо1а

АнаХЧIШЪ, ДураКJеръ, nара.Щfl\Ъ, БараЮIУР.шръ, Суютчикъ
JI Гарпанъ, АЮЩ,J.ап.ШРСl,а
О IЮ.lIlJI , се ПОНlШ.Jа 6е.l'Встьта

дu новъ успtхъ. Б.Jaгодарение на уси.1Нит'Б старашlЛ на г.
Luigi Luzzati, Ч.lенъ на паР.1а~lента, Народната Банка въ

та

"шапъ", а въ с. Ба.JllпетреIJО, Си.l!IстреПСIШ 01ю.l!Iл-бо.l'Бсть
"сапъ" (lIапгафа) по liопьет'l;.
3) По овцет'в въ с. Урршьои, Бургаска Око.lIш, е

11 турп.13. нъ раСПО.10а;ение на тон ПОС.I-БдпU 300, ооо .шри съ 50/0
.lихви И му об'Бщала още 50/0 01''1 .1IlХВИТ'l;, IiОИТО '1'Л ще

liопстатирана БО.lестыа "шарна"

събере отъ СВОИ'ГБ

Падуа се 6и.ш сдружи.Ш съ тан на зем.'Iщ'l;.lЧеСКIIJl СШ1ДШШТЪ

стана мпна.Jaта

nяетъ: ж. Ив. Жековъ

много
СЪ.lыа

ВАРН. ГР. IШЛИЦ. УI1РАВЛЕНИЕ.

На 8-й ОИОllВРИИ,

то ;юшущии въ Т03И градъ

БСРНIIЪ ОПО.lО

IIта.lШШСЮIЙ

Пo;I,аННИIiЪ

организиранието

раЗЮIТ'Б

IЮН3ЮIaЦИОННИ

на

дружества

311.

Иосифъ

въ страПСТВQ

сало

рлва.lИ и продава.IИ

въ сурово

сега се би.IИ ПO,J,с'Бти.lИ СЮlИ
вапието на своит'L

деде

че Беринъ

17-и

СР'БЩУ

СiliЩИЙ, неИЗВ'БСТНН З.10деЙци ЧР'БЗЪ

1S

НИIЮ.'Ia

Георгин.'J.ИСЪ

врата

СС ВЪТР'Б отъ гд1;то с.l'Бдъ

о]11;хи и ОIiО.Ю

30

като

На зо-й СiliЩИЙ

загуба

ограби.1И

RЪЗ.'I!Iза

часа

01\0.10 5

то

ПОjj;аръ

щата.

се

IY уч.

ограничи

Прпчинената

и.

съ

паходнщъ

11

ц'Iши.

и '1'аJIIЪ

JlСПЪ.lllпватъ

;J;a

се

КО.lIЮ на:шдате:JСПЪ и достоенъ за подражение
Бюшо би напрапи.lИ RинаРIl1"Ь напр. въ Чирпанъ
венъ

С.Ш,J,ко

извеJI,датъ

108

.1ева.

Гр. Нача.lНИIiЪ:

избухпа.lЪ
отъ

изгарение

)Та

се

градъ

на

IiЖ

.ива.

400

на:llира.
випа

СДРУil,атъ

IJСИЧIШ

На добрата

Най ГО.l'Б~Ja'lа

дружество,

ла.ШО

(сурово)

СТOli:а пltзарътъ

с.Б

се шзнасн.1И

за

Iiачество и сраВНIIте.1НО

че ще УСП'ВЯТЪ.

хектолитра,

liогато

Iiооперативпото

.щни

про,:щ.1U

прода:ю

JlЗ/j списанието на Б".uар.

l\Iариповъ

lI'Бстоаште.1СТIЮ, за

отъ

.Iена и

48

Варна,

464-!.J4

сега съ неи;,в,I;стно

недt.JII ОТ'Ь нос.тБ;I;НОТО тршtраТНQ п:'6.пшувание наСТОllщето въ
едпнъ отъ ~l'l;СТПIП"J> В'l;стнпЦИ, ще пр()даВЮIЪ иъ продъла;епие
до.l'lюзuачеНИII

Д.IЪiБ1JlIJiОВЪ

1Jедви;т.;ю!ъ

ЮIOтъ,

с.l'l;дъ то:ш Ср()БЪ ще юra праВОНН,J,,J,ав,\IIпе 5 0 /п въ 1О деrш,
въ l\анце.ШРИlIта на Варпенсr,ото Сждебно

проп:ш'l;де продажбата lIУ, той е: едно
въ ВарнеllСI\ИТ'В
съсIJДИТ'В:

Пваноuъ

и н,у,ть,

ВИКО

.1ОЗЛ,

ОЦБпено за

II риставство

221)

Дончо
:lева,

ще се

лозе, оп ОКО.lO

БЪ ~I'Бстностьта

IlваllUВЪ,

се нвлватъ

странство

е Т'БХНОТО

ВIIСОIiИтt

IШЪ Ц'IНIII.

Нllиарско

сюIO

вече

дружество

Гр. Варна,

1

О&ТОllВрИИ

lIетръ

отъ IiUЛТО ще почне

IiIlЮIшта

дни и ча

по !l)Ю,J,ажбата.

189G ГЩ.

Же.'ШЮЩIJ'l"h
наЛ

22.00О

Ико 11 0.1111 чеCJ{О

да се о'rнесж'rъ

I{ЖСНО дО

xeIiTo.11lTpll.
истина'? (А).
Дружест(JО.

кран

до ыенъ

на 'l'еR~тщиrI

lН'Bceцъ

Пос.тВ не се приеМа'l''Ь поржчки.
Гр. Нпрна,

10 Ное~шрий 189G год.

Обнвлвалъ на ПОЧИ'l'аеJ.\Ш'l'а ПJб.ппш, че

3-2

ыи

Д~TKHHЪ

се

поп рав

..

Л'fЪ и ВС'вкакви физически и други учебни
апара'l'И,
нални

С.Б,J,ебепъ Прнстапъ: Г. Захариевъ

пито

хир)тргичеСRИ

ИНСТРУl\IеН'l'И
~

повреjf~данин

Гр. Варна

:Eiеофициале:в:wъ отд-Б.7.I:WЪ

11

и
И

ИНС'l'р)тлен'ги,
други
~

'fаRива.,

l\IOЗИ"
как-

да Иl\Ш'ГЪ.

Ноюшриfi

1896

год.

Отан.ъ Ивановъ

Проектъ на ИООllеративни дружества за продажба

на вина въ ИТИЛИR. Въ noc:r&AHЬO вреllе частната инициатива,
Варна, lItчатнuца Н. ПетроlJ'Ъ.

въ

в'Бко.JlЮ стотини

"П.шпова,"

Бmцашевъ,

~!Огжтъ ВЪ НрПСiliтстненнит-Б

и ПРПГ.lеiБ;ЩТЪ

се

лбп.'IШI, ПР~~Ш!I~ Iшfiсш1, С.lJIIНИ и праСНОВlI~

въ чаСОllнишtРСRИП

3апптересовапиТ'в

113-

.leCllo

11/2

на::Д<1uанието,

сове да

про

:Мога да достави об.]агородени дръвчета:

г()дишt,

ст., оGIIВlша~IЪ, че с.тБдъ дв'!;

20

да

ОБЯВЛЕНИЯ

3223

I1здцепъ отъ ГуссеНСIШН Воепепъ Сждъ нъ ПО.lза на хаЗШll'П,
Ивана

за

нина и тил да

пр:Вчка ва това, гдето ДО сега НafIIII'l"Б

l\Iюаuъ въ 18lJ 1 год. Uи.JO

Т. Джезарсвъ

едно

примtръ!,
или С:ш

IIO,J,обрете rщчеството И ще продавате още съ по-добра цtпа.
Тол пжть Cili У.l0ВИ.1И Нта.lIIннциТ'Б и пе ще НlIIШI'LЮ С'I:Ш1'Б
яие,

и. В. Икономовъ

иъ

общо добри усъвършенствувани

много

слабо

странсЛ/ао.

IJn

наСIlТЪ въ странств()!

маха.Ш, IiОЙ

ВЪЗ.Ш;Ш па

На ОСllованпе пспъ.пште.lШIiI .1IIС'l'Ъ .\~

lIе;fiДУ

нзпосътъ,

.1IЪЛtO феdераmUIJн,о dружесm(JО (fJЪ ГQ.1'l;~!Ъ съюзъ), за аа uз

човадъ

Са.lиева

съвършенното

.,~

,J,er;apa,

подоб

усъвършенству

випа, за да уве.шчатъ съ това

ОВНВ.IЕIIИЕ

день

гн

IJЪ IIта.lIШ

иасят/j аобрu IJUlЮ

Отъ Сждвонитt ПЮИGТави ПDИ Ваvнвнш\Ий DКDЖЖВНЪ СIfiДЪ

31

е.lеыентъ на

ВннаРIl'ГП

Требв:t .1И повече ДОК1tзате.1стшt 11:" ГОР'БrЩ;J<Ll1ата

на

на

въ странство.

на

вишнево

новата циганска

Сеl\ретаръ:

протпвъ

дос

на добри випа и съ добри ц'l;пи въ Лuстрил, Апг.1ИН И Гер

по.ювинъ

сутриньта е

отъ пожара загуба

);.

11

па

пожагъ въ li.Бщата. на Хате nа.lаiiджи

Варна наХO;I.лща се въ

IiЬО!Шia

"Са.'Iтапатъ" ВlIiliкна.1И

шишета траuдафи.lОrю

Причинената

на

(Хадж()пу.ю)

въ ВарнеПСIШТ:В .юзн въ lI'l;стностыа

Н;J(3'tга.l!I.

11

въ Ита.1ИН

да

ц'!ши

~JaIIИН. ВинартlZJЪ ще сi)ру,ж;яmn Jta.l1>UIШЪ сuнi)lшати во /0-

и:JURЖ;Щllие ~!еПТIIшета на Iiатойпата

Варпепеца

1i0fO- I
.TBliapb, I
ИЗ;I.ЪХIШ.lЪ
01''1

.

"ЮIOп.lеIiСI!Л~

На

заl\.lючешlC,

което

спрапед.lИlШ

качество

съ по-добрн

падпа.1Ъ на ;,еылта и lIощшта.1НО Из,J,ъхна.lЪ, 'l"Б.lOТО на

IIUС.l'БдниU

на

lI!ll-

Ита.'IIIН би в.l'Б3.1а въ СДИНЪ нонъ ПiliТЬ, ;;а да и стане

ТО като се пр'БГ.Jеда отъ г-па

ОБЩИIlСIШИ

Г. Lпzzаti

б.Бджщето

Той ИСIшза.lЪ

дружество,

чисти випа и по

КОЙТО

народното богатство. До сега вината на J!та.JИJI се продава.1\{

70 гщ. е върв'Б.JЪ изъ улицата "Сщунска"
Градско

ед)!о

за

нипарството отъ ГО.l'Jшо значение и най-ваiБенъ

часа Пр'БДИ II~JaднJ:;, кога

01iO.l0 11

ПРОИЗ1lеСЪ.IЪ

ТОЧI;,а на винарството.

аБСО.1ЮТНО

ва банкнтt,

J1tсецъ ОfiТомврии,

се бll.1Ъ

таВ.'Iлва

Tal\a

год.

1896

за

Въ Rопгреса

година 1IР'1)зъ

б.1агоприптно

Ита.пш отъ Г.lедна

Сскретарь: п. В. Петрановъ

ПDоизшетствил станали въ гр Варна Прt3ъ МtСВДЪ Dктомврий

операции.

Нздава: ВаJЖен. Град. Общ. YnpaвMmzц.
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