Година Х.

Варна,

10

Юдпй

1897

.....

г.

')3
_'.

u
В рон

.....

ВАРНЕнакии ОБщинекии Вtетникъ
I13ЛIl3А ТРII ПЖТII ВЪ Л'БСЕЦА,
обикновенно на

1, 1 О

ППС~1а, статпп, пари

и 20 ЧИС.13.

Цtната на вtетника за ГОАина е

4

" втора страница
" трета п четвърта

10 ст.

~ ВСИЧЕИ дrhйствующи: пра
ВИЛНИЦИ и ПрИЕази ПО управлението

,..

на

оощината

1

!

отпечатани

1897

отъ тия С.lужащи

отъ Общинска.та

да си достаньътъ сами топа об

Kacra,

т;lя

~l,~ШСIIЛ

ще IIвраU'IТИ,

изучщшис, да му се ПР'l,Дста

11

ивучнанпе въпроса

n1'носпт~.ШО урегУЛll

ВаСUЛ7J Дра:нсево, ва което се

и Град. ИН,д,жпверъ. Извършеното отъ тая КОl\lЙСИЯ,
ив.ложено ПlJСМ!ШНО, да му се пр1>дстави ва взеlllание
vкuнчате.'НU

p-ВшеНllе.

138. Да се събира Общuнската врохmmа нърху
пжтвата повиность, nоенвна данъкъ и

. ГОI\ИНИ 1\ШКСИМУ1\ta 10%.
~й9.

Раsр..вшава

на

П.

E~leгa.к.

беГ.А.и~а ва н.

МllрославвО6Q,

ДневеllЪ отпускъ начиная от'ь 21-ii ТОГО. 3<1 испъ.'I
нение д.itъжностьта му Uр'Ьзъ това пр'h~lе навначава

се даджтъ на вс'hкои

24

КОЙТО

15

и П-о. Да

по

СЪСТtJшц:t отъ

отшн:я Р"БшениеТI) II1У аодъ ..i\2 15~ отъ 1896 год .. нззнз
Ч,ша КОll1ИСИЯ. състu.яща отъ П. K~!eTa Е. С. МПРОС.lа
ввовъ, 1" Г. Съв'hтнuцuт1>: Ап. С<lВВОВЪ и Н. Енчевъ

иэбраниii пъ това му зас-БАание Съветнпкъ, Мадаut1lя
Суллзов7J.
~40. Удобрава отстжпваниетu ва Варненската Ок
ржжва Постоапа н~Qмисия ОUЩllНСJ.оmо .:шьсmо отъ 17.
80 O~leTpa, uаходяще се Щ)'В,д,Ъ Пlщ'.!нцеUl1ето на у.1.
"lliумпеuска", ио 1;) .лева вrСlщii ЮШ,д,ратсuъ мстръ

година.

и горски стражари

ПроеI:ТН.

23 j'. 8/\

..;тевъ.

231. 1. Не удобряпа произведений на 5-й того
търгъ ва снабдяванието съ нужното ЛJЫll1lO ОUЛJЫ(ЛО
градскит'h пожарникари

I'омuссия,

Н. Ен'ншъ, Аи. Саввовъ 11 Д-ръ

рваниеmо .шЬС1Jlоmо uа

ИЗ80АЪ отъ рtwенията на Варн. ГраА. Общ. Съвtтъ.
19-й Май

УараВ.1ение. Ш1.зн<\чаuа

въороС'ъ,

да си доставьктъ тия сборници,
еди нъ

страници

ВII въ tJl\llI) ОТЪ ПI)С.I'hДУЮЩ1IТ·},му Вiщ'вдавия ва удоб·
р'вние и взеIШнше окончате.А.IiО Р'hшение по СmЩИЙ

распорrhдби на общината, могжтrь

етоиностьта имъ

HCI:OTO

Г. Г. СЪВ1>Т8IlЦlIт:h:
ЕС/\IiТОВЪ.

дани, да зиа:ElКТЪ ВСИЧЕИ въ сила

като внес.жт'Ъ B~-Ь общин. касса

3 с'1'ОТ.
1"
2"

.
, . ..

ll :НСдае.шШlJb се, спор·.вдъ оБЩllii п.лапъ на града, шtOJJl/t,
У
да става съ почеI:Ъ, <:рhщу Пlt.ШЦИ UЗА1\uаUll отъ Общи

като реау.-I.Т/\ТЪ отъ това

въ два сборника, Сr:I:>СТОЯЩИ ОТЪ ПО
8 ЕОЛИ ВСЪЕОЙ,
се лродаватъ
въ ОБЩИНСЕОТО Управление.
ИнтересующитrВ се г. г. граж

и

всичко ЩО е за

За обявления се плаща за дума:
На първа страница

пева.

ОТАtnенъ брой

n

в1>стника се праща ДО Градсно-Общинсното
Управление въ Варна

Jlепа

u

u раЗР'hшавn
.л·h",~пuЙ

Сll~бдяваuиет() й отъ

кр'JшостеllЪ

УТНЪрЖfJ,епuето

ш~тъ

ш\ това

па

му

Общпuат:\ съ П"А

С;"ЩС'I'()

lI!'l,сто,

С.I'J1ДЪ

Р'hшсП!1С съ Вuсо![айЩllй

JI..вкло, спор:hдъ образцитi>, пр:hдставепи въ търга.
Указъ, СЪГ.ШСIlО п. 4·Н па ч.л.84 ОТЪ "ШН;Оllа на Грn'
232. Да се назнаЧlJ за геО:lrетръ по кЯ,дастра.lната дщшт·h Общшш".
241. 1. Не У,д,обрава llзработениii отъ Дuреr:тора
сним:ка на града, съ 250 .1ева меt:ечна Вя'П."1ата. Б'h."lО
градскии жптель, Драгоmи1l0 Нико.1ИЧЬ· Назначението на l\l'в~тпаТIl Окра.жнн. ~I~е.l·hзарС[;1l. р<tБОТН."1шща обра~
му

да

се

счита отъ Д€'Юl на ВСТiliпванието му

въ д.1ЪЖ

ность. Суммата нуждна за съдържанието МУ, да се
вземе отъ кредита пр:hДВlIденъ ВЪ ТЪ3ГОДИШНШI бюд
жетъ,

за

казината

снимка.

23~. Да се опростьъ:гъ на

Варненската жите.;ша,

Рада В. Райнова, по несъстоятедность, Д.1ЪЖШlШТ'h

M:hCTO.
234. Да

се

вдигне непраВll.А.НО Н~.l()жеНllЯ щшоръ

отъ оБЩИНhта вжрху дв-втi> .юзя на Молано Иваио
Данаилово, а И1lIенпо въ l\lr.всностит·h "Фрапга дереси"
и "rOJIi>Ma кокарджа" и :му се вап.лати
сждi>бви раЗНОСIШ, за които общината е

Да

се

ПРОДЪ.1Жll срока

СТ.
ОСтдена съ

ва иввършвавпето

шоt'ировката ва у.л . ., Червенска" ДО 16-ii идущи м1>сецъ
Юнии н. година, ВК.lючите.1НО.

236.

3а изучнане въпроса относите.А.НО установява

нието Р'ндъ, по lCQi.i:TO llсnлащаlluеmо

cmU1l0cmblJl(t

nеЙЮl

(столовс

I пай праI;ТlIчевъ, 11

за

CJbaaJlllC) за

ГраДСI:птi>

по НnЧIlПЪ, охраняющъ п нтереСIlТ'В на

се заll.ШТИ ,Н ш.!раUlJl'ёlluii отъ
ао"гвнжтuii Апре~торъ образець. СЪГ."l:'tсно l'l\I'BTKTa
ПрU.lОжепа при писыото МУ иодъ Jg 155 (В. Х Л1. 6213
97 Г,), 74 .teB/\ и 35 ст' tl lV". НУЖД ната сушrа ва

I

каванит1> пеiIIШ (СТО.lOве) к,што И тиа за оuраззца, да
ес взеJlП1ТЪ отъ § 13-ii на ТЪЗГОДLlшuпi{ бюджетъ,

25 .1. 50

Испъ.лните.лнъ .'1исть ва I-й Варненсr:иi.i: l\Iирови Сжди}!
подъ .;w 1406 ОТЪ н. година.

235.

за

Общественни градuви. Н. HaTOBapBit ностояното при
С2Ь.ТСТIШС да Доставн, въ Haii I~ЪСО Bp:h~le, uap·bA-h.lено
то ЧПС.IО пеiiкu, епор:hдъ образец'l, I~()i.i:TO то памi>рп ва

u I Общината. III. A;t

на Общината за купеното (1 въ V-и участъкъ ()бщин
ско

зецъ

на оm-

27-й Май
2и,

уАОUРЯВ3

1897

годииа.

ПРОllЗБеДёПИlI на

19

и

20-ii

ТОГО

съ Tai1:Ha КОЮ'уреuцил търгь за ОТАзrшuпето на прЪд
ПРllёшtчъ еI:t:u.tuатuраllието ГраАСКО Оi5ЩUЩ:IШТ'В J.lIopСJШ
Банu,
аа
П}J..взъ
.11>ТВIIт·Б
се30lШ отъ
18~7
Ао 18!J9 ГОА ВК.1ючеuпето 1[ го въз"шга върху Перне'
uCKuii жите.lЪ, 3ахарии Саввово, за ПР-ЬА..tо~{,ената отъ
него за трит]:; годuнп

СУШl

30!)52

.1ева

u 80

СТОТIlШШ.

=~С~Т::Ер~2~.==============~,,~В~а:J:р~н~е~Н~СIC~и:и:J=О~б~щ~И~Н~С;;;;IC:и;,;й~В~1:==(~Т~Н~И::;;,ICЪ",=,,============В===р==()=й=2=3=._
243. Прошението на Щерю Паuаi-е1ll0В'О, АН се
опрости н!t.южената му за парушение ЗЗICона са м-Вр
:кит-В и тег.ли.шит·В Г.:Iоба 8 .лев::!, Аа се остави бевъ
пос.лоВАствие.

244. 1 Търга, nроизнеАенъ на 7 -н Февруарий: н.
rОАина, ва пролаванието на Общuuсnоmо .тъсто въ V
участъкъ кв. 45 буICН~ б. отъ 594 О 1'!1-Втра, Аа се
уничтожи.

П. Да се ПРОШЗ8i>д~ на

продавапието на сжщото

:мъсто въ наи RЪСо време НОВЪ търгъ.

245.

Да

се

отnуевитъ отъ

ОбщИ'нсrcата

каса на

ВУЖА3ЮЩИТ-В се 01'Ъ 1t1l311иt Общински Горски сmржарlt
па 1 71/~ .;IeBa ва купуванието отъ т,:Вхъ чизми, СПОР-ВАЪ
ве.;l.пчината на rcpaI-::ата и в&:уса имъ. Сумата N!. се
отпусне С.;Ii>дъ Аоставянието на чизмит-В и то на името
Еа .;Iпцата. отъ които еж доста нени чивмитk

246.

3а ивучванието въпроса по ивнам-Врената отъ

Град. Чешмеджия ВЪ м. "П.ланово" (Ба.лъмъ дере", во

да ва пиеаие наS\Iачава R:О~lМИСИЛ, състояща отъ Н.
Емета Ео С. Мирс.С.;Iановъ, Г. Г. С'J.в1>тницитЪ: Оавва
:Маркавъ, Д. 1'раКОО.,lУ, Х. Рухи и Гр. ИВАжинеръ.
Иввършевото отъ тзя комисиЯ З::ЩiJ,Н(> l\Ъ :мн1шието
по въпроса, ив.ложено ПИСМ'lшо, да му се ПР"дстави.

u

ва ввемание окончате.лво рi>тnевие. Натоварва uостояното
присъствие

вода

въ

ла

исuрати

въ

нап

скоро

време

химическата .;Iабараториз, при

отъ

тая

Савитарнати.

Дирекция, за ана.;l.И8ирапие.

Да се ДОt',ТИUП ва Общината още

247. 1.
mumМllа

'J'l1lеВ.11аJJlU 1tеС1Ш

J1Шllt1fна,

eAHR

нуждната

?шс

СУШIa

за

:&:оято да се ввеме ОТ'Ь ~ 17 на ТЖ3ГОДИIПни бюджетъ
n П. Натоварва постоянното UРИС.iЬ.ТСRие Аа узнае .кол
Фабрика ПРОИЗВЪЖА:\ наи добри П()Аобни машини и
достави отъ тая ф<lбрика nуждаRта

~[зшива~

248. Приема OCTaВ[~aTa на Град. Ипджинеръ Н.
Соuдергардо отъ 1-й IО.IИИ

н. година

Натоварва по

стоянното присжтствие да Н.1'Взе въ СQОР<lзум1шие съ
н1н~ои отъ ИНАжинерит-Б, же.;I3ЮЩИ да 8аематъ 1111:;-

СТОТО на СОНАергардъ, .като И3АаАе и нужното обаВ.:Iе
вие за търсението .му ИНАженерь. Извършеното СИ
да пр-Вдетави
ва удобрi>вие, ва вземанnе р-Вшение
ПО съотв-Втствующето

се назначение.

249. 01'.м1НIява р1:;mението сп подъ

.\i

Общинското .шъсmОАО ЮlRувсrcитi> ДЮIC.анн под.xg М
1'1

141. r-и уч. u П. Сжщото моВсто Аа се остапи

въ пО.;Iожението, въ което е би.ло Ао преди отстжпвз

Пието му на .исыаи.лова.
250. Да се уси.ли креАuта на

""епа и § П-С'Ь

2000

ХУ" съ още 10ДОО

§

.лева на тжsrОАиmний БЮАжетъ,

които сушш да се азематъ отъ

§ 23

кжпанието ПО
че

(запасний ФОНДЪ).

то

може да

от,ц'Влъ.

ОТЬ Д-ръ Го;п:овпна.

Въ Европа ПР-nА110читатъ Аа се RЖШIТЪ пр-nвъ
nсецптВ СептемвриИ: и Оrcто.мврии, а у насъ въ това
bp-nме НИКОЙ не се кжuи, при всичко че есеньта бива
почти виваги прi>въсходна-тоu.ла И суха. Ние като
Южни жите.,\И ве обичаме водата да е .много студена
да се &ЖПИМЪ

:нъ

морето,

когато

водата

достигва 17 -18 ГТЗАуса ваЙ-ма.лICО, а пъкъ европеи
циТ-В се К.iЬ.пятъ и пъ 10-12 граАуса, при темпера
турата на

въздуха отъ

15-16.

llо-студенит'h бани

д1>:ii:стпуuатъ укр'hпите.лно на вервитВ, особеюlO аЕО

се придружаватъ съ гимнастика, и.ли АРУГИ

В'ВRакви

тr..;l.еСни упражнения. у пасъ оба'lе ПР-ВВ'Ь севона на
6авпт:k бива обикновенно то.лкова l'ор-hщо, щото никои

11

ве .мПС.;Iи ва гимнастцка.

само ум-Врено ходевие -

допустве само

у хора,

RОИТО не стра

А

ввима съ себе и жена'l'а, хе~IЪ за pacxoд~a, хемъ да по·

направи

и АРУГ:\ баня. И пос.;r·Вднята, да не губи

H'RK(JH

3,,1:1TflOTO Rp1:]fe

и

да

може

да

.каже,

lCi-IТО

се

върее

у

ДОl'>ИI, че е напраВИ..lа 25-30 бави, отива Аа се 1:.iЬ.DИ
по 2-3 пжти на день, безъ Аа МИС.;l.и ва ПОС.;I<ВАСТ
валта, ~оито могжтъ да БЖАатъ ""оши, и Аа се отра
зятъ са~IO по-късно. Сжщо е вр-Вдите.лао ~жпанието ва
труднuт1:; Жclни, защото то може Аа прi'ДИВlшка кръво·
течение и ПОJll<Втвание, НО и тава прави.;l.О не еж съб
.людава. Шомъ една трудна жена се ок&пи б.;l.агопо
.лучво, и другит-Б

вэиматъ uрим-Връ \.IТЪ нея, по по

н1ш:ога П,'lащатъ сrcЖlIО за своето .леГ~ОУМl1е. ИJlIa женз
и

1I10МИ,

~оито

В..lИЗ<lТЪ въ морето н тогава.,

RoraTO

имъ

ДОИАе периода, и пръзъ това Bp-В~le прп.п;обиватъ раз
ни непв.л-Вчимн бо.;I-ВСТЦ. Носятъ въ морето съвс1:мъ
M::I.HCn д-БЦ:1, едва~IЪ не CYKa.\IJeT3,
когато А1:;цата мо
гжтъ да се .кЖШIТЪ въ

5

вършванпето

открито море само

годишна въврасть, а до

С.;I-Бдъ на'

тогава Rжпа·

нието е bp-Вдите..lНО за т1;хъ. Сжществува още прави
~O~ че чов-Вкъ уморенъ не трi3бва да п.лиза въ BOAaTa~
сжщо че ва да б.iЬ.де сжпаuпето по.л1;вао, Т}J-Вбва Аа се
В.,1пза СЪ топ.Ю Т1ми-не Р<iВl'ор':lзщево и 1tOlJt1l0 обаче,

-:}

у

насъ

се

завиватъ съ

хаlМИИ и

се

РНСХОЖАатъ

АО като истиuнтъ СЪВС1311IЪ, че ЧНЕСъ тогаuа В.,luзатъ
въ подата. ВС.,1.1цствие на Типа не етива ПО'lти нщсак

на реакция и ЮБ.панието си губи ввачовието. Вр1;АИ'
те.ню

е

и

ПОСТО3НIlОТО в.лававие и

ЩМllвзние ОТ'Ь

BU'

дата. ВиждаJl1е- какъ h-БЕnИ жеПII АОХОЖА;tтъ <.:ъ и'.I>кtr.t
Е() д1Щ:1, КОоТО RЖПЯТЪ П IIЗ8аждат'Ь по Р-ВА'Ь, които
СТОЯТЪ '\lОкри, до ГА11ТО ги об.,11щжтъ, а сетн-В пав:ъ
се връщатъ въ морето. Такова в:жпанце е ц-В.лъ рисв:ъ

ва ВАравпето ва маЙката. ICOllTO има ма~в:и: д-Вца тр:Вб·
Аа

си

МОрСЕа
морето,

вземе

ВОАа

и

което

До

сега

е.п;па
Аа

ги

панна
кжпи

въ

кжщи,

тамъ,

при такива УС..1.0ВnЯ

съмъ

а

не

да

си

да

ги

достави
ВОАН

ва

съвсемъне е по""евно.

ГОВОрИ.;Iа ca!\IO

за

отрицате.;IНИТоВ

страни на :морСICИТ-В в:жлания, сега да Говорш ва по
.;Iожите.;l.ннтi> имъ страни. К..iЬ.панието в'ь морето е по

.;Iезно при С.;I-Вдующитi>

УС..lОВШI, У хора

сънърmеНJ10

вдрави:

5

1) Не тр':hбва Аа се КЖШIТЪ д:Вца по JI1Зoi\ЮI ОТЪ
ГОАИНИ, нито хора съвсоВllЪ стари, аЕО и да еж по
ЗАрани.

2) Най Аоброто врiэме ва кжпание е сутринь, во

НАСТАВЛЕНИЯ ЗА КЖПАНИЕТО.

п започваме

се

RaKBO виждаме ние у насъ? Дохожда н1шой по тър'
ГОВСЕеа, И~Щ друга кlи.аква работа въ Варна в<\ 10 дена,

външность

Неофициаленъ

2 п;у;:гИ на день p-БД&:lJ бива ПО.;Iевно и

л атъ отъ никаю:а БCl.;I1:;сть Jl еж Физичесrcи СН..lви.

ва

1 оо отъ

1895 год; съ кието е ОТСТiYiUИ.;IО на Ах;медй Ис.1tаltлоfJO

140

МорскитоВ бави донасятъ ПО.:Iэа, когато т-В се пра.
вятъ !lO иввi>етни прави.ла, пэработени отъ ПРaI~ти.ката,
и имеющtI научна основа. Тъп напр. Nщавано е, че

Остава Аа се пр-hпоржчва

не до уморяванпе все таки.

не пр-Вди Аа изгр-Ве с.лъвцето.
3) То ве трi;бва Аа трае повече отъ 20 минути.
llРОДЪ.;l.жите.лн:ото ICжпание въ морето е BP-ВАите.;IНО,
4) Въ ВОАата тр-Вбва да се прави ум-Вренио дво.
жение. П.лаванието е ПО.;l.-nSНо, во не Ао уморя.вание.
5) Щомъ н:Вкой ос-Вти тръпки, тутаR('И т~i>бва да
ИЗJI-Вве отъ морето, скоро да се астрие на сухо, Аа ее
об.;Iече а да тръrне А"' върви. Не трi>бва Аа се СЯАа,
тутаЕСИ С.;IоВдъ кжuанието въ MopeT<J, на ОТВ:рИТЪ вЪВ
дух:ь, и.;IИ Аа се прави В3Еуска ПР'lзди да се мине поне
ПОJ!.овпна

часъ.

6) Никой не тр:kбва Аа \~e RЖПИ СЕОрО с",,-Бдъ като
се наЯАеj тр-hбва Аа се минатъ поне

3-4:

часа C,;JI-nд'Ь

Я"Аението.

7) JСоито ДQЙАе Аа се ЕЖПП, aICO се ва пъхти , и.ли
ос-hти

че

сърдцето му

се бие много

СИ.;l.но И

скоро,

тр-Вбва Аа си отпочине, бевъ Аа се съб.;l.ича, за да не
му истива TiblOTO, и тогава Аа ввива въ морето,
(С""оВдва).

Брой

"Вй.рненсв:иЙ Общинсв:ий В'kстнив:ъ"

23.

Варненско Градско Общинско Управление

Стр.

чесв:и щ>иоаА..1.1>жоостп ва
артику..1.И ПОАЪ

:О:Р:Е:R..А..Зr-::ь

IОнии

27

Понеже вашъ гоеподннъ Е.шя I~араIИ е самъ на

11:\97

товаренъ

l'ОАина.

ПОАписаний: !\'метъ на г. Варна, сато ввехъ прi>АЪ
ВИАЪ раиорта на НClЧ<l.,,1НIJIШ па 'ГеХНllчеСL,ОТu ()rA13~le·

ние при пов-ВреННlIта ми Община П()АЪ No. 296 11 ва
Аа бжде кадастра,,1НИЯ П,,1анъ, KOlIТo се спема отъ Тех
ническото О Г,1,iыеuие, нърепъ, точенъ и Аа ПРЪАстан,
~ява града такъвъ какъвто си е, съ НСИЧlшт-Б МУ по
Аробности, бевъ Аа ИМI\ II наи Ma,,1I,OTO Н13що, което
Аа

,,1ипсва,

ПОСТАНОВИХЪ:
Ст.
.я.тъ,

1.

Забравявамъ

ПРИУСТРОЯВ>\Т"h

Ю\ всички граЖАаНll

lЫИ

пристрояпя.тъ

бевъ знанието на Технич.
Ст. П. НаРУIIIите,,1ИТ-В

трз.пева и ДрJ'ГП подобни

СЪАружопческата Фирма:

НАРАНО, &ИВАС-Ь и ЗАРА

No. 203.
Гр. Вариа,

на тоя 1IШ

подпише

за

кжщата, МО,,1ll1l1Ъ да

мента,

именно:

мптницата

писма, Аuкументи

СТОЕШ

прастигl.Ш.Ш

ции и еЪt..бще вс13кз

и

ПрИКil8Ъ

UЗАЪ"lжите~ша спряаIO

отъ

Евитав

Аружест

вото бумага съ ИСК.нnченпе ня. вс-:tкакви документи
коато В3Аъ.1жнватъ IbllI а нгаЖIIрватъ дружеството. )10-

лимъ да земите б'k,\'вяша отъ тукъ АО,,1НИЯ му ПОАПИСЪ'
l\10,,1ИМЪ да н п почте'Ге съ Вашето AOB-:tpue и да
приемuте Г . . . . изражението па ОТ,,1ичното ПII в:ъ:uъ
Васъ УRаженпе.

ЕЛllасъ Яара1iО

да е

JJiозсфъ Бuвасо

ще се

Жозсфъ Де Зара
НЗШ'Ь Г-нъ ЕЛИR Иарако ще подпише:

"Иосивъ Бивасъ:

"

ВЕЛОСИПЕДИ ~

Отъ най СО,,1ИАнатя. система "Kaiser се нами
ратъ iЩ ПРОNI.ВЪ С'ъ У~I-В1Jени цiши и 1I113сечни BBOl:OBe

при Леоиъ Минасияиъ- Варна

416.

"

ОБЯВЛЕНИЕ.
За притtжателитt и rlрtДllриемачи на здаНИR.

a

ул. "Цариградспа" ом

8а ист1:;Г,,1еlше

ва дружеството,

Общината.

Еметъ: Жеко Жеков ъ.

3-1

впмате

Аа стро

{,аЕВОТО

Огдi>.1ение при

да

бiы-Бжка отъ ТуЕЬ ДО,,10Шl му ПОАпасъ.
Нашъ ГОl:поданъ ИОСUФЪ Вавасъ, по особенно рав
р-Вmение, :може Аа ПОАПllше само C,,1-:tАУIOЩlIтi> AOI:Y-

НaI,азватъ по Ч.i'I. 96 отъ "Закона за Град. Общини".

pr'

3.

Единъ отъ най важнит'k материя.i1И ва построя
вавие здания е, несъмнено добров:ачествев:ний: цимевтъ.
Исв:ате ли да вадово,,1ИТ'l; себе CII и в:лиентит-:В

си?

:Купете

си

отъ цимента Лорmландо,

со

порот!" . Качество неоспоримо по добро,

"5

lttapKa
отъ СЪ

марЕ;а "ржв:а".

гр. Варна,

2/14

Февруар1tu

1897

Опитайте, и ще се ув'kрите.

С.

Главенъ деповитъ при Савва ИИТРИНОПУЛО.
Бъ гр. Варна.

3-2
Чееть имаме да Ви yb-:tДОМШIIЪ, че нашето АРУ
жество учредено въ Нарва подъ Фирмата

САПУНОРАБОТПЛНПЦА

ЗАРА и &ИВАС-Ь

:ВРАТИЯ

ерастурева отъ днесъ и прi>обравувано ПОАЪ вовата
СЪАружническа Фирма

ВЪ

НАРАНО, &ИВАС-Ь и ЗАРА

Приемете

~ичпuто

МО~'\Иl\lЪ,

ни В:Ъ1lIЪ

r . . . .,

ВАРВА

Най старата и най прочутата въ Българин сапу

RОЯТО приема върху себъ t;И ~ШТН[Jа 11 пасива

туреноти ДРУЖt:СТUО.

ФОРТ1НА

\lзражепuе1'О

на рас

нораБОТИ~·1Ница.

отъ от

П.10ВДИВЪ

13нс'Ь почи'гание.

Наградена съ gдатни меда~"'IП отъ ИВ,;"'Iоженията:
Анверсъ

18~2

1894

год.,

Чиltаго

год. и Врюкседъ

(АмеРИltа)

1895

1893

ВЪ

год.,

год.

Иаработва най доброкачествевни сапуни отъ чис

Зара и Бивас'Ь.

то дървено масло бевъ никаеви вр'kдителнп си'kси съ
напечатани горtказанит'k :uеда~и.

zp.

Варна, 2/14-й Февруарuu

1897 t.

I1р'kпоржчваме тоя

вай

ум·Врена.

да се убi>дите.
:Като

се основаваме

на горньото

окржжно

писмо,

честь имаме Аа Ви ув-Вдомимъ, че като ЗИlll3.ме ПРОДЪ,,1

жававието работит-В на таРГОВСЕата Ежща Зара и Би
васъ,

ний основахме нъ Варна едно дружество,

ще се ванимава СЪ в:упувание-продавание

Фаянси,

в:оето

на стъв:~ерия,

в:риста~и, ..1.ампи, прi>дм-:tти въ емаи, мета..1.И-

сапунъ за най

ианосенъ ва.

всички домакини и всi>кадъ нъ общежитието -

9-8

ц-:Вна

Внимаваите въ фир:uата. Опитайте, ва

Стр.

Брой

"ВарпеНСR:ИЙ ОБЩИНСR:ИЙ В-J:;СТНИR:Ъ"

4.

23.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО QБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОВЛВJЕНIIЕ
~;f.i.
Гр. Варна,

2

7736.
Юлий

1897

г,

Обявява се на интересующитi> се, че въ помъщението на
Общинското Управление, въ ПОЕазанитъ по долу ДНИ, Bc1H~oгa
слi>дъ пладнrВ, часа отъ 3 до 5 СЪ переТОрЖЕа на слi>дующий
присжтетвенъ денъ ще се npодаджтъ чръзъ nyбличенъ надда
вателенъ търгъ 135 граДСЕИ мъста, лrВжащи ОЕОЛО "Илдъзъ
Табия", ".АлибеЙ Табия" и "Кадиръ Баба" а именио:
На

7 Шлте 'т. г. ще се продаД8iТ'Ь -

моВстата ОЕО.'10 "Илдъвъ Табия" въ R:варта.штоВ VIП,

IX, Х, XI,.

ХП, хт, подъ

No. No. 3~, 32, 33, 34, 35 и едно бевъ .м.
На 9 Шлте 'т. г. - моВстата въ С8iЩИТоВ R:вартали, подъ No. No. 36, 37, 38, 41, 42, 39, 40, 28, 29 и 30.
" 11"
"
- моВстата въ "Еадиръ Баба" въ R:варталит-В 1, П, У и УI подъ No. No. 1,2,3,4,22 и 23.
" 14"
"
- м1>стата въ "Еадиръ Баба" въ С8iЩИТ-В квартали IIОДЪ No No. 24, 25, 18, 19, 20 и 21,.
" 16"
"
- моВстата въ "Еадиръ Баба", R:вартал.ъ Ш подъ No. 1'-:0. 5, 5, 7, 8, 9, 10 n 11.
" 18"
"
- моВстата въ "Еадиръ Баба*', R:варталъ Ш подъ No. No. 12, 13, 14, 15, 16 и 17.
"21,,
"
- мъстата въ "Еадиръ Баба", EBapTa~ъ IY, подъ No. No. 26, 27, 2~, 29 30 и 31'
,,23"
"
- мъстата въ сжщии EB~pTa.;IЪ, No. No. 32, 33, 34, 35, 36 и 37.
,,25"
"M'hcTaTa при "ИЛДiYiвъ Табия, Еварт. IY, No. No. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50.
"28,,
, , - моВстата въ С8iЩИЙ R:варталъ и l\I1>СТНОСТЬ подъ No. No. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58.
"30"
"
- мъстата при "И.цъвъ Табия, R:варта.'IЪ I, No. ,Ng J, 2, 3, 4, 5 и 6.
На 3 Авгусmо с. г. - моВстата при "Илдъвъ Табия", R:варталъ I, No. No. 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

На 5

,,7
,,9

"
"

, , - l\I'lютата при "И.1ДiYiВЪ Табия;' EBapTa~ъ YI, No. No. 20. 21,22,23,24,25,26 и 27.
"
- мъстата при "ИЛАiYiВЪ Табия" кварталъ У'П, No. No. 13, Н, 15, 16, 17, 18 и 19.

моВстата при "Али бей Табия" Еварт У., No. No. 37, 38, 39,40,41,42, 43, 44, 45 и
ыоВстата при "А.i!И бей Табия" Ю~. IV, No No 27, 28, ~9, 30, 31! 32, 33, 34, 35 и
"14,,
"
- м1;стата при "Али бей Табия", ЕВ. Ш, No. No. 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25 и
1е па 18 СЛ\.Щ1flt .шьсщо - ыоВстата при "А.'IИ бей Тзбия", Евар. П, No. No. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14.,15 и

"
"12"

"
"

-

46 ..
36.
26.
16.

Книжата отнасящи се ПО продажбата на тия :мrБста се на

м:иратъ въ общинското техническо отдъление ,гдrБrго могжтъ да
се ви,цжтъ всел~и ПрИ6ъствень день отъ

пладне и отъ 2 до 5~/2 слrВдъ Il"ТJадне.

81/2

до

12

Отъ участвующитrБ въ т"ьрга се :ИСЕа залогъ

чалната цrВHa.

часа

5\

предъ.

отъ на

Еметъ: ЖЕНО ИВ. ЖЕИО8Ь.
за СеЕретарь: п. Нуртев"Ь.

