Варна. С ..у~ббота

Година Х!.

14

illяртъ

.Брой

Г.

1898

9.

ВАРНЕНСКИЯ овщинскии Вtстникъ
llисма, статии, пари

1l3ЛИ3! ЧЕТИРII ПЖТII ВЪ M1)CEЦ.~,
Обш:повенно вс1ШR ежбота.

"
"

ст.

ГIIТ'п -

ПОКАНА
Настояте.;lСТВОТО

Ш\ Варненското

Сffi.що

jIteHcKo Б."'lагот

втора страница
трета и четвърта страници

ВЪРХУ ХРИСТО
едина

3

.

На първа стрamща

10

за дума:

За обявления се плаща

пева.

Отдtленъ брой

s&

всичко що е

УпраВJIение въ Варна.

Цtна на вtетника за година е

4

n

в1;стника се праща до Градско-Общинското

стот.

2 "
1 "

Г<liiтаUJ,'1;lIенъ по 1 ~l. 10 СТ.

ЕО'1'НiЪ.

49. ~Тд()БРЯLJ<\ ПР()lIзведеНlIii на 5 ii того търгъ ва
продаВ:Шllето па L:ъбраllИ'Г'h аа rpaACI;o праuо въ Об

ворителво Дружество "Ы ай к а" наи учтиво МО."'lИ
Г·жи членкитi; ва Дружеството, Гражднвкит-В и Граж

ЩIl1JСЮlта борса храю, СЪСТL'ЛЩII отъ

давит-В, да

50. Приема ва праШI.НЮ нзвършени СТiШ.iiS...:lllт-Б
отъ 1 й IО.шi:i до 31·u Де1,емuриii: 1S96 г. раСХОДII ао
БЮ,.1,жета за с<У>.щата ГО,.'J,Ина, ВЪСХО,J,ЯШI1 ClI"P'l-щъ В'ВДО
1II0стьта II оправдающит'В ги досумеПТlI. иа СУЫlllа 89.
620 ..:leB3 и 44 ст.
51. 1. 3а пров'l.ряваПIIС праШI."'lВ()ТО 11 Ш\lщвпо-рас

прис<У>.тствуватъ на водосв-Вта въ стопан

ското училище "Т~удолю61tе", които ще се ШS8Ършп
въ Недi;,JlЯ на 15·ии того, сл'liдъ църковнии отпускъ.

И т ъ Н а с т о Я т е. л с т В ото.
Изводъ отъ рtшениято на Варн. Град. Общ. CЪB~TЪ.

10

Фввруариu

И."'lИ {1,fн,:таВЕИ,

работи

ва

строеuие IHI. UБЩИНСI~И СГр;J.ДИ 11 други

ОбщипаТ<I,

Савва Марковъ
ва отсжтствие

вазначаВ!t

и Ма/,н,ТIIЯ
по в'Вв::н:ви

о'.гъ г-да СЪВЪТПИЦИТЪ:

20

Г'да

СJI"ШВОВЪ.
причини,

СЪН-ВТНИЦIIТ-В:

които в"}, С.АучаИ
ще, се зам'встнатъ

Г. В. Касабовъ и Х'NIШ

Февруарuй

IJVXIt.

"

1898.

Неудобрява произведений: на 31-и Явуари:И: в.
достаВЕата НУЖДНllТ-В за Пр-ВВЪ нает.

45.

ГОА. търгъ ва

ГОДИН<\ на оБЩИНСЕОТU УпраВ.;Iение 'Канцеларски nотрn6
ности. Да се произв-Вде въ наи скоро Bp':hMe по въ
ТЪрГЪ съ обmншчение въ над.А.t,жпит':h I~нижа прпб.;IИ
зи'ге.;IНОТО ЕО.;Iичество на ВС'jнщii lшдъ отъ тия потр-Вб
ности.

Да ('е ПОВВО.lII ОТI~РИl)аНllето mухларllUЦU при

46.

."'lЩjЯ'Г<t "Сееь·СевмеlЪ," иъ ('ПМ') върху '1'IJЯ ~I·I;I·T;I, 1:.111ТО

ueap-tqькт"!>

пашhYi

11

па

п})',h\шuуваUllето на

пuд'h УС.;IОВИЯ, 'lе Щ·,j'ато

(i,y'At:

All(ill'I'LK;.\, В:1.

p·/'Af,

на на

~l'I;t:янаI!Иf'ТО С,fiЩIJТ'!J M·j;CT<I, съгласно СТQПflIlСIСIIИ: П.lанъ
На uБЩ~Н!СЕа'Т!I гора, '.гИ,j тух.lарници ще се НЛ'II'Н,у,тъ.

47. 1. Исканuuто H<t 'l'УХ.lарн!ща ОТЪ Арuфо И6u
ше80 м1>сто. м-Вжду ~lОЗлта "Шаш~жнларь"
11
"Фр~щ
гевский

пжть", ЕЪД-ВТО

е забр,шево

откривавuето

48- удобрява произв-Бденип на 3 ТОГО търгъ за
СЪ Щ)

100

Hu

шесть кочави 1lOсnta1fовлмUlЛ дt;ОUUИ,

.;Iиста вс':hки кочавъ, на чиста

б'В~lа

6060.

Д()UРОIЮ.;IНО

СЪГ.lilшеflие Jl по стопаНСЕеIl llаЧllНЪ.

~HJНC\

193, 956

32

ст., НrlзначавfI, COlllMl1C-·

СИЯ състояща отъ ПОJ\I-Щ, I\~~leTa Г. Ноевъ, Г. Г;
СЪU·ВТНlщuт·k CitBH:I. Ы:чн\:Овъ 11 }.{, Сукяаовъ.
П. Pe3Y..:lTaT3 ИТЪ тая ПрОН'НрR:а ,1,11. му се ПР'ВДС
таВII въ

едно ОТЪ' п()('.:ТВ,.1,УЮЩI1Т.:в

взе:lНlВие

()конча,те."'l!i()

му

вас'j,даНIIЯ

за.

р-Вшенпс

52. уАобя 11>1. СК:.lIоqеп ий IЪ д. I:loall060 п Тахсшt'б·
JJ1eXlltCa080 договоръ аа Дl)ст,шкат;\ на 10 чuфта 'Jlоmю
~lltl (УJlрлж/t), ВУЖДUИ аа П()ПЪ~1НеНllето упряжuт1> ва
U6щиuскпiI 60ellCUo 06030 11 рщзр1>шава ИI.:П.А.:lщание
TLJ стоиностьта на тия упряжи, СПОРЪАЪ догопора, по
95 .;IeB:I. едина чпФтъ,-З:i вспчв:итi; 950 ~TeBa, к,mто
сумма да се взеJ\lе ОТЪ § VПI II. 4 па тъзгодишнпu
бюджетъ.

53. Да се съ()БЩ!I HR Щ,..ба на :\IopcEaTa Часть
че исканното му ОБЩlfНСЮJ l\l-Бсто, ваходяще се lII-Бж
ду ПРIIl\Iорск<tта ГраДUШt
СТРОЯЩ1дпе

па една

11

ЕШI I~y.{e табl1Я,

uр'I,менп<\

1.азаРJlа

за

по

it арсе1fало, не

1I1()же да се О'ГСТ'''';'I1II. 11 че sa таЯ ч·I •. н, ОillЦ'lmtта С съг
.IHCHa Аа

A;I,Ae

lJУ:Жг\/Ю!'О

111'1/1:'1'j>;III':"I'11O 01'/, ~I "статn, Прl1

[\:;1 paIlTIIIIII'l':I.

[)4.

[, Да ес 11.1:1"1"11 ва lICI;.·11:111II'I,I; (11' \щъ l\1II11а.lпi1

1I1·!'CCl\'!>

д61Ь JlJtu. (рова) ва Хlп,jЦ;JUIlС Гр;Ц(~IШТ+) lIеЧIl

l:TOTlllf, [н) ~Hma.

J1

3:1 шtl!}J 1;/1,"1, lH~,;o[I:tB;IIIIfCT()

па по

AOUlJlI ~J.\lll Аа става ,ч/·l,;n, TLpL'·J,,--uа IZУUllчеСЕИ метръ,
а пе юшто е БИ~lО N> ct>ril. -- 110 д()БР()IJIJ~IIО СЪГ...ШСl1С.

тъ

:кива, да не сж ОТl.:тжпа. Да му се IJТР'ЬДИ за тая ц·Ь.~ь
тыlова въ "Максу дя:' и ...lИ г.ъмъ ra.;II1.Ta и П. Да се
отстж.пи на ТраЙЕО д. Кепковъ за mухлар1l1ща MtCтото въ "МаЕсудаа" до ТУХ.iIарница'I'а на НИЕО.;Iа Ра
АИПОВЪ, С.;I':hдъ като З<lП.;IаТII установенит':h за тая ц-В.;{ь
ОБЩИНСЕИ таЕСИ.
отпечатванието

по

въсходящи на

44. Ва ПРОИ3LJеЖАаВIIе п подписвавие търгогет1> п
контраЕеТИТ.:в ва 01',1,itвнниет() ва предприеиачь Д<'ХО,1,И

11

ЛЧltJlШ'Й

ходв~шпе СУШНJТ13, иждивепи за рilВllИ 06ЩИUСЮI нуж
ДИ

год.

1898

.Щlсиро, просо

жито

книга

II 12 кочани aR:TOBe АВОИНИ по 50 ~lиста вс.:вси СiБ.що,
на чиста б-Б.;Iа Енига и ГII ВЪЗ..:lага: първит'в - ВЪРХУ
Васи.;IЪ Е. Попа въ ПО 3..:1. 05 ст. еАина кочанъ 11 АРУ-

ПРИКА3Ъ

N 45
гр. Варна, 9-иu Февруариu 1898 година

R'.lI1eTa па града Варна, въ ДОПЪ."'lнение на ПрИЕа
за ми НО ~ 53 отъ Декемврпii 1895 ГОД., на основание
Ч."'!. 2 ОТЪ "ПраВИДНПЕ:t за Е."'lание доБИТЪЕЪ", '1."1. Ч~'1,

64 П. 6, 85 п.
и рt.шението
на Съв-Вта,

4, ОТЪ 113'\Е:опа за Градссит':h Общпни"
N 489 отъ 22-ии Деке:.IВрl1И 1898 год.
Посmаll0вuхо:

а.) Е."'lанието въ града ва BcoВca~ЪBЪ добитъкъ Щ

Стр.

2.

"

ста6а са"Н0 60 06щ2tJICliдmа

У.Аичнит-В, а жг.ловптБ вданиз

ското60йна; Bc'hKaA'h дру-I

raA'h въ райова ва Общината, - се ваи строго забранява.

кжд'hто И да б;v;де,

куачив:а.
печати,

на

M'hCOTO

тоя

добитъкъ,
и

неносящъ

не ще се допуска

ца, и то еамойЕСО това бiYi.де по тр-Вбно ва Ц-ВЛОСIЬТII на
едно и

тия
да се

:ми распор'hждание,

над.'lежната, за несъблюдение
Г.10ба.

това

Г.Аава VП.

ще би то да е К.13ВО и иввънъ раиона на Общината.
банъ не се п.liJща

А')

вание

тая

Тлухи зидове и огради; постилка на улици и на

ва кур

тротоари.

такса.

НпрушитеЛIlТ'h

ва тоя:ми

Ч.l.. 7'2 ()тъ "Закона

приказъ,

на осно

Ч.l.. 40. Не се допущо1.ТЪ, въобще, глухи Вилове
отъ къмъ У..1ИЧl1ТЪ 11 П~1(1щадптъ, освънъ ва огради,

ва Град. Общини", ще се

глОQЯ6Шfllо до 50 лева, независиМо отъ слъдуе1\шта се
такса за к.шние, IЩЯТО едновръменно се събира отъ
т'hхъ.

е.)

Вм'huявюrъ въ

обяванность

на

Сюштnрни IIРIl~таВlI 11 др. да бдbli.ТЪ
испълвеНIIСТО

ва тоя ми

конт;) не lIIUГЖТЪ Аа бжджтъ

Общинскит-Б

наи

строгО ва

атъ

Закона за благоустройството

П')'RИСОКИ отъ Ава метри.

Огради съ хендеЦl1 (окопи) не се uопволяватъ.
Ч.l.. 41. У.lUцит-В и U.АОЩЙДИТЪ се ПоСТИ.l.атъ П

распор'hдба.
Еметъ: Ж е к о Ж е к о в ъ.

И3ВЛЕЧЕНИЕ

I

на населе

ПОЛАържатъ отъ об щи HIlT'i:;. На общинс~а C1\l-БТЕСа ста
ва постро.и:Е::ата на ТрОТ()(l.рнит ~ первази (1е8 bordu1'es) и на риго.lИТЪ; а тротоарит-Б се ПОСТИ.l.IIТЪ и
поддържатъ ч"ство отъ жите.Аит-R, по ЦЪ.Аата улична
АЪ.АЖИЮ1 на дворищата имъ, съгласво t;Ъ ОПР-ВД-:В..1енъ
отъ общината ТIIПЪ за Ч-В.АeJ. едва У.l.ица.
ПОСТII.Ааuието на тротоаlJИТn по опр-БА-Б.lенъ отъ
общината тиоъ става, С.l.-Бдъ т::ато общинското упра.в

ниn М ....ста въ Княжество &"Ьлгария.

.tение

построи

TpoToapHUT·t

тия перВIIЗI1 и риго.'IИ,

(ПРОДЪ.1жепие отъ брой 9-иI1).

перваЗIl и

но съ оор'lзА-Б.Iена О"ГЪ

Строителни разрtmення.

риго.ш; безъ

тротоаритъ еж вр1зменнu и се

C1'POЫiTЪ сооредъ ч;\стнит1> нужди ЮI.

Г.1:\ва ТУ.

Ч.А.

м.

полъ тро"Гоарната аонърхность.

ва К.Аание на, това си lI1'hco, ако

г) За м1>сото на доби'гъв:а, преДШЫ31lаченъ

дюшеме:ата ва такива

то аом-Вщениз трвбва ла БЖДaiТЪ наП-1\IНОГО 1'10

в.) Прод:шачит'h на вакланъ добитъкъ, чиито мъ
такса

У.l.ица,

Изби съ ЖИ..1UЩНIl ПО~l'hщения се Аопущатъ само

со ще се КОНСО~JИра въ града, еж длъжни да П.Аащатъ

уставовенната

r::ъмъ UO-ЩИрOl::ата

на сухи. немочур.lИВИ м-Вста;

и'

.

СCiiщото влtl.ние оть

Ч.А. 39. Ви.зочината ва ЖИ.Аllщаит·В ПО1\гвщениз не
може ла бжле ПО·lIIa.l.ка О"ГЪ 2'50 метра.

ПРОАава до прегл'hжданието му отъ Санитарнит'h влас
ти и заплащанието

не на

повече 01'Ъ 15 метри по ДЪ.l.жината На тъсннта у.ли

скотобоиuа и распективно печата на от

ще се конфискува

9.

могжтъ да 111l1атъ ви

сочината; ДОПУСТИlIrll въ по широкат<t у.'lИца, но

б.) Зав:.;'Шниii добитъкъ тръбва да носи печата на
ОБЩПНСlшта

Брои

ВарнеНСIШИ Общинский: В'hстникъ"

()БЩIIНСl::tJТО

Д()1\юв.щд'i3.1Цll,

уирlНl..1сние

РОЧlluа.

щи-

(С.l.'hлв(I.)

30. Дозво.lИте.шuятъ БU.А~1'Ъ. УТUЪРАеН!lЯТЪ

проектъ, ако

има

дума въ ч,;\.

29.,

u

'гщ::ъвъ,

аро·гок:о.l.ЪТЪ,

за

които е

ПРИ~А3Ъ

тр-Вбва Аа се l.lЮ1l1ратъ постоянно Ю:t

м13стострое[ш:~то. З

НС'ВК:О

I

)\: 18.

о'Гъ това ио<:

OT,:.loueHile

тавов.lеПllе, Р,iiiCОВОАЯЩИЯТ ь етроеннего мзи('торъ,

архитеIZТЪ, C~ Г.Аuбява. ио означениз въ Ч.А.

46

Hh. Ot;HOBaHlle чл. 7 отъ закона за риболовството,

U.АИ

оБЯБява1llЪ

реАЪ.

Ч.I. 31. A~o въ течеuие ва една ГОАиuа етрuите

ва IIнтеРАСУЮЩИТЪ ва всеобщо внание, че

..10в~ниеrо на Бсъr::акъвъ ВllДЪ риба и раци въ всич~
китъ езера, б.'ll1та и р'hки въ пов-Врении ми Окржгъ

,;\ит'В не се въспо.13УВ<1'l'Ъ ОТЪ llздадснпт'В ИlИЪ ЛОЗ1Ю
.лите.нш би.lети, т'1" тр'hбrщ да и()t':(~тъ НОlЗа ДОЗВО.l.е

се sапретява отъ

15

'гого.

ча.1UIП'h Ш.ннщ-lннши П!JU~е'l'lJ, но п.щщатъ една трета

Нарушителит'h настоящето 1I1И раrпор-Вжданпе ще
БЪДiliТЪ нак:азани оо ч.i. 32 отъ Закона за риболов·

отъ

ството.

ние,

при

1::ое'1'О

~lШ'1"ТЪ д'"

<.:е

1I0~lНУRiJТЪ

(~Ъ

пърн()нн

ПЪРН\Juача.l1Jнта ТШ.С;,.

Г.t1\на

Испълвенuето на тони приказъ вълага;IIЪ на Окол.

VI.

Общи техничесни

Началници
условия.

Ч~I. 37. 3АIШllята се СТ}ЮЬiiтъ,
НСUШJТ'Ь
1::J.ВЪ

УС.l.UНUЯ

uаЧИUЪ

U

ШllЪ

ГuеНI1ЧНОСТЬ

Jl

вдраность,

сигурвость

Общ

I~~reToBe ВЪ

пов'hренвит-В

блатата и p'h~

гр. Варна, liJ-ий Ыартъ 1898 година.

TeXB11iCII.Ta 11 cCTeTUKftTII, ПlI та
'l',lI;:Uua t.;TPOIJTC.HiU lI1аТ~LJиа.IИ, Ir:\K-

(Поди.) Нараен- O~p. У правuте~lЬ: В. Поп о въ,
и Фин. Нача.'lВИКЪ: С Т. В е."1 и ч к О в ъ

вито ТР'hбватъ аа УСИГУРЯВIШ11е нуждннта ва пр-Вдва
sвачеUl1ето

Се.1.

кит-В.

сuорелъ <'жщест

Щl.

отъ

Il

райони, на KOIITO се намиратъ езерата,

отъ пожарь хи

ла не пр-:ВпятеТl3ува'1'Ъ IШ ;.\IЪстпото об

llр'hписъ

щественно съобщение.

~TС."10вИЗТа ва това: въ l>ОП у.шча 11 части на рll_
зuпт-Б насе.l.еви JI,l1;ста, каI::ВИ зданиз ще :могжтъ да

БЖAt'i;'ТЪ стр/,ени, отвосите.1НО

нит'h :lштерПtl.ш на
l:оuяватъ,

СЪГ.шсно

вения пъ ч.l.. '1.1.

8.

вuсоqИНllТЪ и строите.l.

пос.lЪАНИТ'Ь,

съ

И

настоящия

9.

Министерстно на Търговията и
Зе:И:.lед'h.'шето Отд. ва Търгов. и Ин
дустрията J\] 52 lОЯнуарий 1898 го

се

lн!учватъ и уза

ваr::uнъ,

дива Софнз.

по устано

рел ъ .

Ч.А. г8. Височината на зданията въ едва У.l.ич а
не бива да (iiYiAe по-го.l+'ма отъ Шl1рочппата на тая

У.l.llца, осв'hнъ въ етрыllIllт-вB п СRа.l.UСТИ вйсе.1енп м-Бс-

Та. Uuеочиuата сс ыi;ри отъ тротоара Af) cTp'i,xaT3 (г.:щ.
внuз В:ОРВI1ЗЪ) въ СРЪАивпт1> на построЙкит1>.
Дuорнптъ nocTpoiiiClI не бива да нйдвuшаватъ I::pau-

До Госnодина Вариеnсnuй ОН-Р' Jil~раБUUlело.

I

Господине Управителю,
Нi>кои Търговци отъ Варна се оп.llшватъ, че :м1;CT~
нитъ БРllщна, които llспращатъ ва Бургасъ. се об.13
гали съ твърдъ ВИСОIШ такси за варки и Х31\Iaлие
напр. за единъ човалъотъ

Тъй

75 к. гр. брашно въ Бургасъ

Брой
взеяа."IИ

ВарнеНСRиii ОБЩПНСRпii: ВtстнПRЪ

9.
ст.

01\:0.1.0 40

ст. за варв:а и

(22

.1.ЖI~Ъ), когато ва СiYiщо'Г()

СТ

18

брашно въ Варна

хамад

П.1аща.'IИ

само по 1О ст. Понеж~ тия таКСIl, СЪ които се обда
гатъ ;1!:ВСТНИТ'h'Стоки СЖ твърд'h ВИСОКИ и
отношения спъватъ развитието на

ВЪ

M'hCTHoTO

много

проilяво

Дство, то всд'hдствие

на това Финансовото Министер

ство

на

е

митница,

пр'hДПИС!\..'lО

да распореди

Управите."IЯ

потрtбното,

на

щото

OJJlo

пданове, оц'hненията (де вuзит'h), поеМIlИТЪ УС.iОВИЛ
и ситуациит-В на равнит'h построй

(C'aIlier des cl13Tges)
~Il, отдадени

на търгъ иди

ПО

доброво .. но

СЪГ.iаспе

отъ страна Н3- правите.iСТВОТО, общuнатn И."IИ

общес

БургаскаТ:-l

при."шгатъ

llаnрnдо

Вур

варmе

nараходиm/Ь до су

шата,

B::lrOHIIT'h 1l."IИ В:ОД<l.та, съ по ГО.1.'h;\ш Tal:ca ото
15 ст. ( за варка 10 ст. за халаЛltе 5 cmJ, за вс'hки
чова.дъ ото 75 'lC1MOzpa.:ltJ,a
Това като Ни съобщrшамъ,

нит'h листове, тъп и остана.iИТ-В книжа, в:ато главни

T'h

за

гасо, во иUliД'IC060 случай да се не 06ла:аlJlо ото
и ха.налиmlЪ за 1lРJЫшслн,ие

3. _

твенит'h учреждения. ще се обгербоватъ по OTAoВ.iHO
съ по 3 дева гербова марка, разум'hва се, когато T'h се

;млъстllurmъ 6раumа, 'lCОШJlО се вllаслmо по Аеоре въ

'11l1b

Страница

ГоспuдtJне У правите

JIЮ, поканвамъ Ви, да распор'hДllТ h потр'hбното за Д1\ се
даде най год'hм<\ гласвость на тая нар'hдба, м'hжду
търговцит'h брашнари. въ пон'hрения Ви окржгъ.
Подписали l\1инистръ Е. ВедичlZОВЪ Главсшъ Се
R:реТiiрЪ: Хр. Ат. Фстфаджиеl!Ъ И Началвикъ на OTA'hJIението В. Атанасовъ.

при в:онтракта

на пр1;дприлтието.

ВС."I'hдствие на това,
отнася тъ по вс'hкакъвъ

за

ватвориuт'h,

ба.'IO

поемнпт-В УС."IОВИЯ, ЕОИТО се
видъ доставки,бuло

за

за храна

об.i-Вкло п обуща на

стра

жари, било по отдавание подъ нае:lIЪ събиранието на
даждията, интизапъ, октроа, I~антарие Il др. подобни
пр'hДПРИЯТIIЯ ще се обгербоватъ винаги съ по 3 .iena
гербова маР1Щ пьрвата КО.Щ, а ПОС.i'hдуIOЩИТ'h КО."IИ СЪ

ПО 50 ст, ЩО.но
!JCo.lt1J С'JCлюче1tUJ}lJЪ

тJb сосmав.lяваmо особпи
за

ЦJЬ.ZЫJlа

nр1tЛОЖб1tuл

JeоюuраЮlllt·

(под.) Ыинистръ: Тодоровъ, г.:щвень Секретарь: Бончевъ
и н-икъ на отд-Влението:

Георгевъ

Прimисъ

Гражданска Оанитарна ДuреIЩИЯ
Пр'hписъ

.Аl
Ст. СофИЯ,

ОR:РЖ:tltНО
:Министерство

на Вътр.

360

.януариЙ

28

Работи

ОI~Рn)Я~НО

OTAfbl. Счетоводно N 335
Февруарий 1898 год. гр. София

До

До г. Р. Окр. Управители.

с,h,щот()

1

оть зав:она

дружество,

за

•"l'hr~ари, OKO."I.

давание

обнародванъ

llanpJЪдo СРJЪЩУ заЛОЗlt за участие во
се nрuелато и аuц1tшmъ на nOJtellaпо 1l0д/талната имъ стойность 0т'О
зл. едпаmа. (Подп.) ва :Минuстра

гл. Секретарь Т. ВаСП."IеRЪ. Счетов()дитель Н. Танти
ЕОВЪ

1898

на

ав:о

не,

то

сm.що

II ва

Г."Iицерина,

тогава

илп

283

ще

се

ИСП."Iащатъ отъ

ресuектив

ПОСТОЯННlI R:О:lIМИССIIИ,
отъ 24 того.

съг.шсно

г.

ПроВПUСЪ.

ОI~РЖ:tltНО

Уnравuтел7J

blинистt3РСТВОТО

Въ отговоръ на ПИСМОТО ВИ отъ 8-ий ТОГО подъ
•Ni 172, съобщаваl\IЪ Ви, че ТЪ."Iку~анието,Еоето дава·
те на ч.'I. ч.1.. ~ И 5 отъ Бакона за гербовия сборъ а Иl\I
тол

па ВiБ.тр. Работи

Отд. Адм.. ПолицеЙСR:О

30

пунктъ

ранбираoi"IО че се обгербоватъ само ония

(cahier des cha1ges),

а

ва см-Вткз на пострадавшитt лица, ав:о тоВ СiБ. вам:о'IR:НИ,

(Отд. Финансово)

вия

мозъка,

(под.) Диреl~ТОРЪ: 3о.лОJJlовuчь, и ССI~ретарь: Л.

До Госnодlта Cmapo-3аzорс'lCuu Окр.

енно: че отъ означенит'h въ

Ыи

Bll1ltull7J.

ва държавната и обще<.;твена отчет

20.януаIJИИ
гр София

Пр-Вдс'h

стъклата въ R:ОИТО ще се поставя мозъка, ще бждiБ.ТЪ

общини
ОI~Р,h,ЖНОТО ...11.

Финансит'h отд.

459.

Нача.'IНИЦИ,

за

OEO."I.

че разноскит'h по аутопсиранието на б'hСНIIТ'h животни,
испращанието

а

Пр'huисъ

ность .;~

У.аравите.ш

Гражданската Оанитарна Дирекция, въ ДОПЪ.'Iне
ние на ОВ:РiYiжното
отъ 12 НоемвриП: 1897 год. ПОДЪ
..41. 5343, има честь да Ви съобщи, Г-не Управите.iЮ,

HI1T'h
:Министерство на

Orcp.

Град. Санитарна С."Iужба и до
нистерството на Търговията.

въ

бр. 15 на "Д ържавниii В'hстникъ" отъ т. год., ТО съг
.'IaCHO съ ОЕрЖЖНОТО на Финансовото :Министерство
отъ 31 .я:нуариЙ No 1117., умодявате се да се распо

рiщит'Jз, щото за
'т'Оргове и пр., да
тото дружество,
t~emaeceт7J (50) л.

г.

дате."IИТ-В на окр. Постоянни Еом:
мuсеии и Директора на СТО."Iичn.ата

Еанъ" е внесло въ БЪ.'Iгарсr~ата Народва Банка депо
зитътъ, пр'hдвиденъ въ чл.

г.

св'hдение на г. 1'. БО."IНIIЧНИТ'hи

Понеже народното усигурителноДружество "Ба."I

приведегии на

год.

1898

книжа

поемни

се

усло

ЕОИТО се отнасятъ по построй

N 433
1898

.я:нрариii:

гр. София
Въ брой

9

год'

До

r.

Окр. Уnравите.'т •

на .Дьржавенъ В'hстнюсъ" отъ те!Су

щата година е обнародuанъ

ваКОlIЪТЪ за признаванье

въ ЕНЯ жеството дип."IОl\ШТ'h отъ чу:в:дестраННIIТ'h вис

ши УЧИ."Iища.

Споредъ чл.

5 отъ тоя законъ "не .'Ie-

ки на здания не е в-Врно, тъй като, тогава ще ИЗ.1.'h
зе. че законодате.iЪТЪ ЕЗ ис~а."IЪ да об.1.0ЖИ поемнит'h

."Iища не се признаватъ

важни, може би, пр'hАПРИЯТИЯ. които не

се

Еато съобщава:uъ горньото, пр-Вд."I3га:u:ъ на Г. Г.
Окр. Управите."IИ да се распоредИiТЪ, щото подв-Вдом:

до ПОСТрОИВ:П, н'hщо, Еоето не само че не

може

У~.'IОВИЯ по IlОСТРОЙКИТ-В и да освободи ония за

по

ОТНfiСЯТЪ
да

(;е

га.illнирани

ственнит-В

допустне но и би противорiчило на изричнийтеЕСТЪ

T'h

на ТОЯ членъ,

."'lюдаватъ

КОЙТО гласи,

че Еав:то

застраховате.i·

ДИПДОМ:И

отъ чуждестраннит'h висши учи
въ R:няжеството".

т'hмъ учр'h:Б:дения,

постоянни

ВR:,;1ючите."IНО

ОБ:рЖЖНII

ком::r.шссии и общ. упраВ."Iения,

точно

кззанний

взконъ,

като

да съб

не счптзтъ

Страница

ва ва~"1ИДНИ

ДИП~"10МИТ..в,

атестатит..в

И."1И свидi>телст

вата на всички "'Шца, СВЪрШИ."1И висши учи.шща сд..вдъ
l-ий

Я:нуарuй

1898

Г., ако

ОБЯВЛЕНИЕ.
~

600

пуб.ншвание настоящето въ еАИНЪ отъ М'hстнит1> nl1СТ
ници, ще ПРОАавнмъ uуб.ilUЧВО въ ПРОАъ.лжение на 31
Аевь и въ 24 часа 50/ с.\..вАУЮЩИЯ А.лъжвиковъ имотъ:
ЕfI,НО ~"10Be въ мi>стнит:В .'IОЗЯ, м1>стность "Аччи.ларъ" отъ
око.ло 2736 кв. метра съсi>АИ: Парашкева Киря&овъ
Васп.лъ Нико.ловъ, Ни&о.ла Ве.лuваровъ и пжть оц-В·
непо ва 250 .лева. С.л'Вдъ пуб.ликацпята, ваинтересова
могжтъ
въ

въ

ПРllс,);тстuевпото

каНЦИJерарият~

вр..вМС, Аа в аААа

ще

-

получи да-

на:

Еито сс пововав амена на срi;щния ни цирв:уляръ
честь имаllIa да Ви иввi;стимъ, че въсприехме продъл
жението на работитi; на търговската в:;ьща

ЕАРАКО, БИВАСЪ и 3АРА.

в:ато отворихме единъ в:лонъ H~ г.швната ни въ Да
puгpaдo търговека в:;ьща, които ще се заНllмава съ про
дажбата на нашитi; арТИIСУЛИ, съст:>ящи се отъ стъв:

леuи, фаянсови, порселаневи и тi;ldЪ подобни.
Като се надi;ваме, че ще ни

почтете съ

вашето

довi;риь, молимъ да приемитi; rrашиг..в от.дИЧIIIl къмъ
Васъ

ми.

пр-!;ДПЛ9.тата ва 5

шестото

И3В-SСТИЕ
ПочumаеМllй Госп0дНllе!

.лева. на варненеца

ца Георги Ивановъ, обявявзмъ, че С.,1..вАЪ Авукратното

-

ромъ ~
ААресъ: До РеNШЦ. Административния. Еомитетъ
"ОРАЛО", София. Улица "Лаге" ,V 15.

2!).

искътъ

:Мllха~1aIШ ИВRНЪ Я:ну(~и, отъ испъ.шитед. .4истъ .Nt 344
94 ГОА. на 1 Варнен. Мир. С''ЬАИЯ, ПРОТ.Ilвъ Варнени

нит+.

~ Ерито вапише н внесе
годишни течения едно

ВАРНЕНСКИЙ СЖДЕБЕНЪПРИСТАВЪ

За УАов.летворение

Пр-Взъ идущйта 1898 год. "ОРАЛО' ще се пла·
ща само на пр..вдплатившитi; абонати.

не C.di дега.;'Швuрани отъ

Министерството на Народното просв..вщенuе.

ватъ

Брой о.

ВарпепсRIЩ ОбщипсItий ВtстппItЪ

4.

почитания,

1898 ГОА.
СЖА. lIриставъ ['. 3axaplteB1J.

ЕЛИАСЪ ЕАРАЕО и БРАТЪ

Вар ва, 2-ий Я:вуарии

Гр. Варна,

6/18 Февруарий 1&98 год.

2-2
DОltшnаеJШЙ Госnодаllе!

"О р Аi(Л О":

Честь имаме да Ви иввi;СТИl\IЪ,

ИЛIOGтрованъ вtетникъ за 8вмлвдtЛИЕ и стопанство.
СТВО В"ЬСОФИЯ.

Ще излиза два пжти въ 1I1iюеца 1=HJ }-во и 15-то чис.ло

8

нашето

дру

жество въ гр. Варна подъ фирмата
ЕАРАКО, ВИВАСЪ и ЗАРА,

Орган"Ь на 6"Ьnг. 3емnеАiinчесио Друже

tОАишна прtдплата

че

се растури

оть

ДlIесъ

и

всичв:ия

активъ

и

пасивъ на

горlшомi;нжтото дружество е прпетъ отъ Г.

Г.

ЕЛИАСЪ КАРАКО и БРАТЪ,
в:оитО зиматъ ва своя

Cl\Ii;TKa

ликвидацията на дружест

вотО.

лева

Приемете

IIF'"

На чnеновеn на Аружеството, учитеnи
ТI; и свiiщеницитii на всички ученици, войници и
аемnеАiinци "ОРАЛО" се отсуov;.пва аа 5 neBa""'\Jl'l

ни

в:ъмЪ

почитаемии Госпо,.дине,

нашиri;

отлич

почитания

КАРАЕО БИВАСЪ & ЗАРА.
Гр

Варна,

6/18

ФевруариИ:

1898

год.

ЗА ьНьТЕ АОЛНИТь СИ АРDXИ:
ФА аЕл::а

II-A_E:.TAJIO:f:::[J2[

СЪ ФI}АНЦУ3НИЯ ХИГИЕНИЧI~НЪ ПJIАТЪ
ОТ'Ъ I1\ОИТОРА РА3ЮJ1ЕРЪ
ТJ&ЕАНИ съ ТУРФНА ВАТА

ЕДНИЧI\О ср1iдс,rrво противъ реВl\IаТИ3l\IЪ и
на,стивание, антисеПfJ'ически и поглъщателни~

ЕдинеТВЕНЪ ДЕПО31IТЪ вrь ВАРНА
въ МАНИФАЕТУРНИВ:М.АГА3ИНЪ

ТfЖfХftЕТ'РО ХР~\.:'ft1ТОД~1лавъrtие
ХА
~~ ·'~~~.,<I ~ИВ~~~ЖЩА ПАРIIW~~~~ОРГИЕ~Ъ!& 61......

•

C.ie

ОСНОВАНА НА 1838 год.

flечааmmща 1ta Хр. Н. Boilllu'/(oBO.

Изdава ВаРllеи. Градс'/(о-Uбщ. Уnравлеиuе

