Година

XI.

Варна, U.hббот~.

IОний

19

г.

1898

Врой

24.

ВАРНЕНСКИИ ОЕщинекий ВtСТНИКЪ
ИЗЛИЗА ЧЕТИРИ ПЖТlI ВЪ М'БСЕЦА,
Обиквовепно

ПИсма, статIIИ, пари

На първа страница.

лева.

ОТАtленъ брой

10

"
"

ст.

ИЗВОАЪ оrъ рtшенняrа на Варненский Общин

Съвtтъ

оковчаТf..1IНОТ()
ко ет"

12 Юний 1898 г.

заЩИЩl1ва

постни

и

въ Княже

ctJlapumJb дmь JJt"кJ/CС1{U 6аии и въз.лага
.ilИСТЪ,

СЪГ.ilзсно пtJемuит'!з ус.~овия

въ

20 ст.

пи

Продаванието праЗАНИ
напр':hдъ да става по сл':hдующитi>

T-h

Суммата на валога

се

на

JlI':hcTaT3

именно:

ще

първата

общинс~ата

касса,

1IIУ, нъ
И по

и др. 'Г, Ci't-' за (~:'tгl}тю\ па R:упопачп

па м'},стата.

.41. 165
гр. Варна, 17 ТОния 1898год.
Подписаний EJlleTOЬ на гр. tBapHa, на основание
Ч."I.

за ..ЮГЪ

П.

24

отъ заICОВ3 33 l'радскит':h общини:

ПООТАНОШIХЪ:

вято

на

свобода,

града 1СОНое,

по

пжтищата въ

волове п др.

отъ тържната

публичнит':h

ще се IЩICаsватъ, СЪГ.lасно ч."I.

72

скит':h общини, съ Г.lОба ДО

лева.

От.

III

ОICО.1ностьта на

Т.

От- П. Неповинующит':h се на

50/0

повръщас."I':hдъ

64

CT.I Строго забранявамъ Аа се вързватъ И."IИ оста

търгове.

Забtлежка.

а

и се КОНФИСICува ва.юга

условия:

Чл П. Ва право участие въ търга Г' г. ICoHICypeHтит1> оставятъ ва вС1Ы;,о лtJЪсmо по оmдlЬ1т0, нъ общин

ЕОJ\IМИССИЯ, съгласно чл. 6 отъ BaICOHa за

СТОЙНОСТf.та
половина,

ПРИIСА3Ъ

публичнитi търгове.

опрiд':hлена

по

РНЗI10СКПТ':h по търга, по СШ1.БАЯЩШПТО съ

alCToue

MtcTa за

За nродаваииеmо празни оБЩU1lсюе .тъста.
Чл 1. Продажбата на .шьстаmа ще става чрезъ
публиченъ търгь съ наддавание, съгласно saICOHa за

цоВна,

IX

Ч.л.

Поемни условия

отъ първоначалната

срока,

БАРИЕН. ГРАД. ОВЩ! УПРАВЛЕНИЕ

Градски

cICaTa касса или въ Българ. Народ' BaH~a

два

ICР·}.ПОСТЩI

ПОС.il-];f\НИU:

поемни

прода

ЙICтове.

конкурентъ Арuфо Хасаnово ва 2490 .1ева.

173.

да е&

Ч.il. V'IП. ПtJ3Iю.\ите.ши, Шt Iс:швато п Аа бп.;I3
ПОСТРОllIC3, върху r-упе!lит1:; M'BCTI\, ще се И3Ааватъ са
мо ва т1Jзи ~1Ица, които ОК<.Jнчате':180 СЖ ПСП.il3ТИ.\И
стоивостьта ИJlIЪ и сж се сваБАИ.Ш за т1>хъ съ ICp-hпост

върху п()с.]':h

върху

мог&тъ

.лонината, сумма отъ първиll: ввосъ.

172. У(I,обрява проивв-Вдснний: на 12 и 13·иЙ: мин.
м. Май н .. г. търгъ за АостаШluието на 500 Jrtempa ча
".,кло
нужденъ 33 поправ~ата
на ЕвксипограАСК:ИЙ
пжть и въз,лига това пр':hдприя'Гие

не

се ?здържа, за въ по.ша на

стражари и nожарuи1Сарrl и ВЪВ.ilt\га това

ДНИИ к()нкуревтъ (/mОЛ1l0 О. Сmояltо{]о за 453 .лепа

товхъ

съ пуб,личев'Ь търгъ

171. Удобрява произв':hдении на 2-рий и 29 Jl1UH.
М. Май н. г. търгъ ва Аоставянието на: 23 КУРТICИ, 23
панта.~они, 8 Фуражски, 8 погонви реJltжка 33 ПУШR:И.
8 АРУГИ реl\lЖК>I. и 15 б':h.ilИ шапки за градско.общип

eopCKt'

отъ

аа.лог" му се ~онфис~ува за БЪ ПО.lза на оБЩИНСЕ3
та Еасса и М-ВСТОТО се продава отъ ново с'пуб .;Iиченъ
търгъ.;
ако .ilИ пъкъ на вр-Вме не внесе втори:ii: вносъ,
то осв1>нъ че м1:;стото се с&що ПРОАава паЕЪ отново

върху Веллшо Миха1tЛово по 16 ст. ~BДp. метръ.

скат-В

И1llЪ

ИICр':h

Ч.1. V'п. Ако ICупувача не внесе, на опр1:;А1ыеното
въ Ч.1. 6 отъ настоящит1> ус.ювия вр'Ьме, първи:ii: вносъ

170. Удобрява ПРОИВВ'ВАепии на 1 ип того търгъ

преАприятие,

стоiiностьта

послi>АНТ-В,

и':hсеца, отъдена на първия вносъ.

рептъ Васило .к. Лоrюв'О за 150 .лева.

СЪГ.ilасно JШl.i\онаДАавате.лниll

ва

половина, най ЕЪСНО дО (7) седемъ дни, отъ съобщението
че търга е утвърденъ, а втората ПО."Iовина С."I':hдъ 12'

rnpll

равцит-В, потр-tбни ua оБЩИНСICата амбу.латuрна аптека
и възлага 'IOBa пр':Вдприятие върху пuс.\1;дниЙ Еонку

това боядисвание,

моВСТОТО,

V Продаваемит1. M'.l;cTa еж ва винаги не д':hлпии

чл.VI ИСП.1ащанието

рецеnтурии ,,'Ниги СЪ ПИ 500 .'1иста всiща, СПОР'l>(I,Ъ об

за болдuсваиuе

се издаватъ ва товхъ, на

такива

ICaTo

става

169. УАобрява, произв1>денийна 13 мин. м. Май н. г.
етикети и

на

ватъ части. 3а нед':hлимостьта ИJlIЪ, потр':hбната б':hJI':hж
ICa (резервацин) ще се вписва БЪ Rр':hпостнит':h аЕтове

интересит1> на об

300000

етоiil'lосьта

"
"

a~Tone,

Ч.1.

зтвото.

търгъ, за отпечатванието на

2
1

трета и четвърта отр&НПци

lJСП.l:lщаНllе

стот.

депmшранъ.

когато ще

за исп.лащание часть ото долеа зf:t Ооборн.аmа l~opKBa.
Ва тая цоВ.\ь упъ.лномощава E~eTa и.\и пр-Вдов1>
отъ него .лице Аа

3

.

втора страница

тов, С."I':hдъ о~ончателпото ИСП.lащание

се на общината ва 1-то трим':hсечие на настоящата ГОАина,
с.лi>дъ спадани ето CYMMaTt\, ПР-ВДВИАена въ Бюджетя

щината пр1>дъ всички СЖАебни инстанции

е

за дума:

Чл. Ш МоВстата се продаватъ на ICвадратенъ 1IIе
търъ съ опр':hд':hлени,по плана, граници и размi>ри.
чл. Н' ИоВстата ще се пр':hдаватъ на покупатели

168. Да се завп.де nредо иадЛtЬ:JICftоmос"кдил1t1цепро
тиво Доржавата, въ .лицето на Г на Варвен. Окржж.
Упра вите.1Ь, "С1Со, 8а осmаmо"аото сумлеата, при паАающа

реното

всичко ще е lа

За обявления се плаща

Цtна на вtетнииа за ГОАина е

4

n

вtСТllИКа се праща. до Грцсхо-ОбlЦWlОВОТО
УпраВJIонпе въ Варпа.

BctRa С~бота.

50

тая ::\ш распор':hд

отъ закона

33

град

Грижата ва точното ПСПЪ."Iнение на тоя

ми прпказъ ВЪВ.1агамъ на Общ. СаНИ'l'арни ПрИСТIJ.вп
J

и наД.1':hжнит':h по.'шцеЙски Ч~НОБе.

Стр.

Има и такива стопани

IlРИКА3Ъ
М
гр. Варна,

Юний

17

година

1898

съгласво

саит:В Общини, C1J мо6а до
От. Ш

Грижата

7;3

ОТЪ

50

жuвущ'Ч в~

"зв:reона

ва

полицепски

стоя тъ отворени ио причина,

ПРОАа..:lИ.-

че не се

Та:reивато стопани па:reъ

статист. въ София, -

обръщамъ

вниманието

града

или

пъкъ

ОТЪ АРУГИТ~ градове и села (пара:reепдета) че С..:l1здъ 27

того вече H~:м:a да се приематъ ев-Вдепиа и всички не
дош.ли

стuпани щесе

нжтъ

град

васаното

считатъ, че

еж откнеа..:lИ да испъл

раСПОР~ЖАание

ще бжджтъ пр1зДС'l'авени

Аева.

ва точното иеПЪ..:lнение

:МИ прикааъ ВЪВ..:lагамъ на Старшит-В
и вад..:l~ЖНИТ'.В

:reниги

Са;, ги

ресц. на

всички l'раждани,

чл.

веll1е.лнит-n

вние lI':Ull1Y

на нсич~ит-В стопани, би..:lИ т-В отъ

ut'ошхювumlЬ пъ Вilрненекпт-В ~н.ал, да nаз.mnо най голn
/tfama 'Чuстота пр-Вдъ и OKO..:lO т-Вхъ.
Ст. П. Неповинующит-В на таЯ ми распор~дба ще
се наказватъ,

и др., които сж

по тол статист. ще бждж.тъ вече и('пратени за въ ди

ПОСТАНОВИХЪ:
3аДЪ..:lжава1\lЪ

лова

Тр~БRа да доиджтъ и дзджтъ нужвит13 св-Вл ения .
ftaTo съобщ~шамъ, че на 30 того ВСИЧll':ИТ~ книжа

ва гр. Нарна, на основание

Ч..:l. 64 П. 18 отъ 71ЗВ~ОН:-\ аа градс~ит-В общини"

1.

на

24.

ги прода..:lИ на ДРУГИ .д.ица, но партидит-В имъ въ по

164

Подuисании кметъ

От:

Брои

Варвенский Общинскии В-nстникъ

2

ио та».

статисти~а

и

ва Г..:lобявание.

на тоа

oI10варни паАари

чннове.

ОБЯВЛЕНИЕ

,N; 7617
ПРИ:КА3Ъ
Но

Варна,

Гр. Нарна,

1898 г.
Настояте.лството на BapHeaCll':OTO Хлi>барсll':О сдру
жение (еепафъ) е вземало на ] 7 того р13шепие, за да
се пеПОВIiОлява ивваждаuието въ rpaAft Х~l-вбъ ва про
Д<ШЪ въ HeA13..:lH II ср13щу Нед~.lЯ. Мuтива на това

'1tattpo

еа продажба на

4:

иепъ-лпятъ

(за причu(}твание

.Ni 7G15
гр, Нарна, 18 Юпий 1 ~98 год.
Барн. Град. Общ. Ущ~аВ.'1ение обявява еа ВН8ние

Фурнит13 и освид13телствунание с-лу

гит-В ИМЪ, че сж Бдрави).
менатото

RИДЪ, че това р'вшевие на

настолте-лство,

упраU..:lеПllе
восите..:lНО

исаратепо

съ ходатайство
привежд.

си има Jll'ВСТОТО
вс13к;\ фурна,

му

въ

въ

повв~р,

и

по

ме(]ъ,

независимо

-

деиетвите.lНО

uТЪ

ло

вото ежедневнu, е необходимо; че ва подобно причиства

се

уп,;тgi,батъ

Аень,

1.

Иsuаждание'ГО

Нарушнте.штi"

вь

50

1IШ

града хлl,бъ въ Не,.!,'13
раСПОР'hдбл,

u

във.лаг,шъ

I1ЪрХУ

и

гр. Варна, 17 IОни:И: '89~ год.
Въ допъ-лнение на обяв..:l. отъ 5 того .JVj 7077, ва
еъбиравие св-Вдения по BeM..:l. статистика ва 1897/98 г.
съ вастоащето оБЯВЛRамъ че среЖете за тая ра60mа
се nродмжава до 27 тоzo.
Еато напомнювамъ, че вс-n~и, които има ..:lозя ни
вя, l'радини и ..:lивади и др., Rаквито 11 Аа сж пос-nви,

тр~баше да дойде и си ги запише, а до сега ве е АО
шъдъ въ общ. Управ..:l. да ги запише оа стаТИНстика

-

То ПОll':анвамъ ги непрем-:Бнно до

27·

того. Аа CTO~

СЪ по

не

лича.'1Ъ

а

на него не се четжтъ

думи'l'~ "Боже

ясно.

паsи България"

около

ги H~Ma

ни

,J,ържавний

ва.л.увилъ

бирникъ

20

една

ст.

на

ПI Рилски учас-·

фалumва монета въ с .

ЕО'lериново у Соименъ RаланджiJсll':И, каата

чаВ3J1а отъ истинс&ит~.

\

и написанит-В

се

РI\ВЛИ-

по HeЫi бук

ви вацапани и не асни, както игербътъ.

ОБЯВ.ilЕНИЕ

М 7363
Варна

15

Юuип

1898

1' •.

reО1\tисията, която б'Б навначена за да опр вд-В-ли
равр'вдит-В на патентитi1, съ които би tp-Вбва..:lО да се
обложжтъ подалиит-В пр13въ равни bp-nмена sаЯR..:lениЯ:

No 7548

РЯТ'Ъ това ва да не бждн.Т'Ъ Г..:lобени

по лицето

буll':ВИТ~

БАРИЕН. ГРАД. ~~Щ~," УII:~~~_I3J[~~ИЕ

та,

въ ~рай:щ~та и

н гербътъ

Еметъ: Ж. Ив. Жековъ.

ОБЯБ.А.ЕНИЕ

о~одиа.

:rea~TO

Uжщо

c~

над.л. по.шц. чинове.

шtзарс[щта

T~ по това, че билъ направепъ отъ КУрШУМЪ,

TЪ~Ъ

",ева.-

ИсаЪ.1:ненuето тuя ми прикавъ
град общ. сан. прuстави

ще

h'

lI':аЕ:ВИ.

-

тая

па~авватъ съ г.лоба до

<lаЦ1tпано

р8>.бжт;ь

ПостаНОlIllХЪ:

Ст.

Осяан

м-Врил ь 1 фаЛUШВе левъ, lI':oiiTO се ОТ,,'1ичавадъ отъ истински

1I10ГЖТЪ да

отъ назначений ва п,)'ШВЮ\ не,J,iыенъ

.ленъ депъ, се З<iбраняна.

въ

народния н-Внец ь. Сж.що В [, еДНI1 отъ улицит-В на града,
B<:ipE!a полиц. стражаръ Тенчо Христовъ на ~6 Маи т.г. на

ваД.lЪЖИl'е-л

вие сж ДОСТi\.тъчно H-ВЕ:О.лсо часа, Е:аКВIIТО

че

КОЯТО се различавала отъ ИСТИНСll':ИТ~ ио това, че би
да направена отъ ОЛОНО, бу~вит~ И всич~о по HeЪYi би

по отношение общо го аречиствание на

lI':aI~Bi)TU,

иреД!Iааван:ие.

IllYMH~H~lI':Otе била валу~еЕ!аедна 10 ст.фritлumваАtonета,

ва ивдаванието ~рИll':а!.! ь от
ИСПЪ.-lнение,

:reоито

ОБЯВЛЕНИЕ

пр13дписапието

Като ввехъ предъ

и равни СТОКИ,

15 .А..вгустъ и ще трае

дни.

AaA'IMo въаМОЖНО(JТЪ па х"тВбари.
на ч-л. ч-л. 4 Jl 5
отъ "ПраВИ..:lНИll':а за х.л·Нбари'l'13 въ града Варна" r..:laeyванъ и приетъ оТЪ Нарн. общ. CЪB~TЪ на 3 Oll':T. 1?391 г.
да

добитъкъ

ще се открива Bc~:rea година на

р-Вшение е: ва да се
т11

год.

1897

BapHeHC~OTO ГрtlД. Общ. Управление обявява ва
знание че и ва н J.пр~дъ ще става въ гр. Видинъ ~a.

171

IОвии

16

Юний

18

1ОО .лева.

и А6К..:lарации,

че почватъ да

уuражнаватъ

ванятил въ г. Варна, вече свърша работата

опр13,J,13..:lи ВС13~иму paem-kра ва патента.
списыl':3 на об.ложениТ-В съ данъll':Ъ

сега

въ

Общинското Управ.ление

се

иев-ВсТЮI

СИ,

като

нам1зрва

Поканватъ се вси

ч~и, които, сж пода..:lИ залвления: и де:re..:lарацаи Аа бж.
д8>.ТЪ об..:lожени съ патентъ, да доидатъ въ Общ.

управ.ление
и видЪYiТЪ
разм-Вра на патента си.
ВС-ВRИ, които не е б.лагодаренъ отъ опр1здiыевие

то на Rомисията, иожи Аа се тжжи ПР-ВАЪ г. :Ми
нистра на ФинаllСИИТ-В писмен но чр'вsъ пов-:hреното ии

Брой

24,

НарнеНСIrИИ ОБЩUНСRИИ ВЪСТНIШЪ

общ. упраВ.1ение ВЪ ра~тояние иа 15 ДНИ отъ днесъ.

11)

С.1едъ тови ссок:ъ тжжбит-В не се прuеМRТЪ, к:ато

неподадени на

Впво.\ъ

UБЛВ.itЕНИЕ

7616

гр. Варна, 1 ~ IОн.иЙ 1898.
BapHeHcRoTo Град. ОбщинCJСО УпраВ.1ение обявява
ва внание. че БО..t1>11тьта "Шарка" ПО овцет-В въ с
Хърсово, Re!1'jH.1i\pcEa ОRО~Ш.я, е Beqe Пр-ВRратева.

в

<D

::f
~

О

ОБЯВ.ilЕНИЕ

-

1618

Гр. Варна, 18 Юнни 1898.
ВарнеНСЕ Град. Общ. У праВ.1епие обянява ва вна
ние, че RMeTa на с. 0pOBOBI), Ст, Загорска ок:олия, на

7617

I

С.А.1>дую

щит1> "Юва" доОum'Оцu.

1) ЕоБИ.А.а 6 год., КОСЪМЪ ТЪJlIE!очервенъ и на д1>с,

на

7

год', КОСЪМЪ к:омуресть

подписа на

)

намира се ПОДЪ надзора на

год, ЕОСЪ)ЕЪ qерно-сивъ, съ едво

ОЕОJ.ШЯ.

8)

4

Биво..tица

ГО","

КОСЪМЪ черъ, че..tото саЕарес·

то и на краЕата СИ пма ПО ма.лЕО бiыо. Намира се ВЪ
с. Rар..tЖ,-беЙ-ЕОЙ Ба.ilЧ. ОЕО..tИЯ:.

9)

Те..tица

3

год., ЕОСЪJIIЪ бiмъ, Д11СНОТО ухо пра

во разр-Ввано, Н,шира се въ ЕВJIеклери, сж.щата <1ЕО..tия:.

10)
2

ICобlыа

7-8

год,

косiшъ Ку..tесть съ 1 конче

ГОД., Аовруесто и гривата

остригано.

свъде

съдържанието и.ли

че съ отпеqатвапuето

об.ilигаЦIJИ

и

.ювове се

новр1>меннно

и ФаКСИМИ"lНО

TelCCTa

подппсит1>

ма~к:ит~> да

ПО щшск:ваниилта

па

рав

отпечатватъ

ед

па пвдате..tИТ!f
се

ва.1епБYiТЪ

на р.1>чuиЙ ч..t.

31

И

бу

к:ва В, '.1'0 ИЗДlI.те..1ИТ-В на такивато Енижа, пр-Вдu да ги
пуснж'ТЪ въ обръщение, тр-Вбва да ги обгербватъ и

7) Даначе МЖ,ЖСЕО 1 год. ЕОСЪМЪ комуръ, Ab-hт1> I

ЧИl>:.

IIма.10

3\ БУII:Ва. В 01'Ъ сх"щuii заКU!lЪ

нит-В :ШЦИII.

уничтожiYiТЪ

ДВ-В m-nста р-Ввано.

уши Дъ..tбоухи, неподвито. Намиратъ се ПОДЪ Haд~opa

ч.,.

имь и н-Вма ВЪЗJllUЖПОСТЬ

3 год., ЕОСЪМЪ СИВЬ, ,л1>вото ухо на

на Дуванъ-юваНСЕОТО Ce..tCEO Общин. УпраВ..tение, Ba..t-

7177

3

(,)

11 вдате.1Я.

Въ С.1уqаЙ,

трим-Всично 'МЖ,ЖСЕО те.ле.

6) Те.1.ица

-

-

83

т. е. чр-Ввъ мипувапие чисть О'ГЪ

Еаварненск:ото Общин. УпраВ.1ение.
Ерава

=

S

1:1:I

обгербв!\.ilИ издаванитв отъ т-Вхъ акции и об.1JJгацuи,
и.ли пъкъ ак:о ги обгербватъ, уничтожава.лIl маркит-В
не по начинит'», пр-l'двидепи въ букв:\ В на ч.1. 31 отъ
Закона ва Гербовий сборъ.
ВС.А.·Вдствис на това, СЪГ.1асно пр-Вдписанието на
Сn<:iЩ(IТО Министерство ПОДЪ .J1l 5005, отъ 29-ий JlЩН.
м-цъ :!Наи, ва да се приспособявавакопа ва гербовий сборъ
еднообразноотъ всъкиго,установявасе с,л,1>ДУЮЩl\ll:р1>р,ъ:
Издаванит-В въ t:TpaHaTa, не ОТЪ Дръжавата И.1I1
БЪ.1гар~ката Народна Ваш,~, а~чип. uб.А.игациu 11 .ло

тожаватъ. СЪГ.1асВО

упраВ.ilение, Ба.1ЧИЕскft Око.лия.

5)

о

<D

па, II:;\КТО се обl'ербщпъ 11 IIПОСТI'UUШlтf; подобuи ЮПI
жа СПОI}'ЪДЪ Ч.1. 23 11 гербоrНIтj} марки ще сс УПIIЧ

Намиратъ се подъ нэдвора на СЮ.1еЙмаН.1ЖКСЕОТО Общ

! .
u' .
уши ОДРliвани,

~~3

1.\168

н

~

:::1

на оспопапие ч.л. 26 отъ вак:о
за гербовиii: сборъ, въ разм1.ритъ, пръдвидени въ
в'гората рубрика па таб~шцата, ЩНf..tожеш\ ЕЪМЪ в;що

в1>ма.

дв-Втъ

~~

~

:r

11;1.

RоБИ.1а 5 год., E:OCЪ1IEЪ червенъ, бiЫ1ИJИ СdiЩИ.
Те.1.иче женск:о на lгод . КОСЪМЪ БЪ..tъ, б-I,.А.'.!>Г Ь

Ma.ilEO Te.ile 3

-1

;:Q

~

r:

'""

::1:

:ж:
==
:::

зове ще се обгербватъ,

ния бутъ дамга "И".

Ерава СЪ

t::;

!-<
<D

о

Въ Минuстерсвото на Финансипт-В

ОБЯВЛЕНИЕ

4)

~

~

о

r:$

нил, че н ВК:ОЙ аКЦllонерНl1 дружес'l'В;I. въ БЪ.'I[·арuя не

Съ тоя пачатъ, ако се ок:ажiYiТЪ подпеqатани книжа

2)

о

t=

-

...
;::;

~
~

!-<

...

'"==

~

~
О

-
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с.лЪдъ горната дата, да ср еqи.татъ за пева.1ИДНИ.

3)

се

!-<
<D
1:1:I

--~

llРИКАЗЪ

та "ОрОВОВСКIi Се..tсю\ Община".

вява ва знание, че се дирБYiТЪ стопанит1> на

до

ПО ВАРНЕНСКОТО ОI\РЖЖИЕ

7 -ии Май т. Г. ивгуБИJlЪ общ пеq'атъ, КОИТО има.1Ъ
Форма на ОЕрж'ЖНОСТЬ и на.дписъ ок:о.Ю връстЬ "Ст.
3агорск:ий Окржгъ, КаВlIн.лЖШЕ>:а о~о.лия", а въ ср'Вда.

ОБЩИИСЕ>:О УпраВ.1енпе обя

==
~

('$

"ЕИРИо'10ВО".

гр. Вярна 18 Юний 1898 г.

1

15-ft ТОниН 1898 година.

знание, че с, "МЖ,дъ-вене" 1l.11.вненс~а ЩI:О.1ИЯ, съ у_
кавъ оъ 24 Маи т. г. подъ No 121 се пр1>именува на

Варпенското Грйдск:о

дом О С Т Ь.

"Ii

скотобойна ва пръвъ вр-Вмето отъ

Общ. YopllB.1eUlle обявява ва

ом

сакзръ,

За числото на П~К~'1ания доБПТЪЕЪ ВЪ Варн. Град, Общ.

18 Ювий 1898

Но

ЕОСЪМЪ черъ, че.1.0ТО

Секретарь: П. В. Петрановъ.

АР 7619

BapHeHcROTo Град,

год.

теметъ: Ж. Ив. Жеко въ.

ОБЯВНЕНИЕ

гр. НlIриа,

/}

3.

опзш~ата на Rрая БЪ.1.а, заднпт-В ~paE:a по МfI~ШО б-В
.1И и на ..t'lшата lCЪ..tка дамга "И". Намиратъ се въ
Еуюкоll:, сжща око~шл,
АЕО стопавит-В на ГОР-ВЕ3В\JНIIТ-В лобптъцu: не се
ЗВБiiТЪ ВЪ раСТОЯlIllе на 20 дни съ н)тжднит-В ДОЕ:уме
ти ад си ги прuбержтъ, то т-В ще ('е продадж'ТЪ за въ
ПО.ilза па О(,ржжната кзсса.

СрOl.а.

Nl)

Страница

t-\a ги поднасатъ на Финансовитi> Наqа.1НUЦИ

I

въ

ОЕ

рЖ,жнит-В градове, а въ ОЕо..tиll:СКИ'l'-Б - на ОЕО.шll:ски
тоВ Нача..tЮIЦИ за уничтожавание на за..tепенитn мар'

ки, ПО начина ПР-ЬДВИАенъ ВЪ буква
ч..tенъ, Т. е. СЪ печата или

уНИ'Iтожението

на

E..teUMOTO

Гербовит1>

6

на сжщии 31

ва учреждението.

JI1арI>:П,

ва.lепвани

върху иноотравнит-В аЕЦИИ, об.лпгации и .10З0ве ва
вапр-Вдъ ще се извършва, осв-Вв:ъ ОТЪ l\1итннциТ-В 11
Те~lеграФо.ПощенскиТ'h станции, и отъ Финавсовит-В

и ОКО..tИUСЕИТ'h Нача..tНИЦИ, на ЕОПТU тил Енижа

Тр11:-

Страница
бва

Аа

се
пр-Бд(;,т~в~яватъ при
оть нос ите..tи'I:'h , и..tи отъ

cTpaHRTa

Брой

ВарненCI~ИЙ ОБЩИНСЕИЙ В-Встникъ

4.

ПО~lучаватъ по пощата, СЪГ.,lасно Ч..t.

герБОl1llЙ сборъ.

Пр-Вдъ-видъ на това,

внисанието имъ
.,lицата, ЕОИТО ги

У нпчтожениет() на

Нача.il.ПИКО, да предпиmете п!\ Г.

Ви,

Господине

Общинск:ит-Б кме

1'.

тоне, въ общинит13, па които се измиратъ такива .1И

отъ вакона еа

30

ПОКИRвамъ

ца, Аа имъ ЯВЫ'iТЪ, че Ti; сж

гербовит1> м"р~и

Д.,lЪЖ8И, въ

растояние

за~lепени върху акции, об~шгации и ~озове, издавани

па три м-Всецз, да се ЯВhY.тъ ВЪ респек:тивu:tта

въ

д-В.tческа касса, ва Аа си ги получжтъ, ~иТО ги

страната и.,lи

внесени

I1S'!> странство

съ

дружест

венни и.tи чистни печати и.,lи ~.tеИма, не мuже да

счит:\ за за~онно, таЕа щото, аЕО се HaM-вpЫ'iTЪ въ бж
по

II

ивдате.tит-Б,

носите.,lИТ-В

и

Ea~BO

.7IIIt-Б И1llЪ, ва иностраннит-В само носителит-В и.tи
ПРlJтежате~ит-В, ще се наЮlвватъ СЪ з0/0 отъ етой

и

че

sаяв~ения

ва

непо.,lУ

Ми

ЕОМИСl1ята при 4~" Пр-В('~авс~а

Дивюшонна

Об

Варне1lСUUЙ О/(р. Уrzравuтель В. ПОllОВЪ

.ласть ВЪ гр. Шуме нъ. ивв-Встяыапа насе~ението, че'
пр13зъ Ц1мата текуща 1898 год. ще купува конье отъ

ПО ВАРНЕНСКОТО О:КРЖ,ЖИЕ

м-Встна ПОРОА" за впр-Вгание-арти~ериiiски. 31\ тая
Ц1ЫЬ вс13ка Сръда и Сжббота отъ 8 до J 11/2 часа пр..вдъ
П.,l8ДН-В комисията ще вас..вдава
стно('тьта

мъсецъ Иаи, иввъстява се ва знание на ин

терисующит..в търговци въ повърений ми ОЕрЖГЪ слok

ндрани,

I

дующето:

По

вапптвание на н-Вltой

ли т-В се считатъ като

BOДЫ'iTЪ

И.1И т-Б

се

l\1инистерството

па

.lИ

е

вече

установена

но

е

установи.;I(\,.

Ilри

ВЪ

С:ШlCълъ

търговския

Хамбургскиятъ учите.ilСЮJ СЖЫ'i3Ъ е

Тlшъва още не

въ

Г.1ава

П,

и

III

IV'

(чл. чл.

14-44 отъ

I

9 10ви.й: J 898 год.

внпыание'

сл,тствуuатъ бе3П.ilатно, УЧИТСJlИТ'l> п -учпте.il.китi>
неыогж'IЪ ,11'\
се нахва.ilЫ'iТЪ съ първит'l> успtхи на това начинание. Опит
нит1; :!Ктьори

правL.Ъ'IЪ ДЪJlбоко

впечат:;tение

ри па дi>ЙСТВУЫ'iщит:Б .il.ица въ прi>дставенатэ.

МИllаcmерсm«о на Т..рговuяmа От3. ва

та

оБыJж.ilъъ

върху

въсприем-

чивия д'l>тски духъ, Отъ това посi>щешrе на театра не ееп очак
ва само едно ВД'f ..lбочно проник:вани~ ВЪ прi>краснит'i; xapaK'I'e-

Варненский Управитель: В. Ilоповъ

зел,деМ;,дuето,

жребци,

K.ilaCOBe на тамошнит-В народни учи.шща, като,» 'Vilhelm Тпl1"
"l\Iinna von Barnllelm·, и др. П p-ВдстаВ.il.енията ее даватъ всiша
ер-Вда и сжббота с.,-Вдъ об-В;р,; вс-Бтса драы& се повтаря по Hi>KO.il.KO пжти. На BC'l>KO пр'l>дстав.,енпе присжстввуватъ OKO.il.O 2000
ученици и ученички, та се иэреждатъ всички ученици отъ K.il.acOBeT'l>. Входната ц'l>на е 25 df (32 ст.) а б'l>днитi> ученици при

вак:онъ, следова

ТЪрl'ОВСКИЯ Ба~опъ.

гр. Варва,

бждатъ

кани.ilЪ дирекцията на градския театъръ да дава за ученицит-Б
пр1;дстав.il.СНПЯ ва он1;зи драми, които се чст;ьтъ въ горнит1;

телно къмъ т-Вхъ не СЖ. вадължителпи правилата, пр-в

двпдени

Аа

върху художе~твеното въспитание на ~r.il.адит-Б. СJ5.Ы'iзътъ е по

все това, ваконит':h въ строга

на

могатъ

-

РАЗНИ
Художественото въспптанпе на младежьта.

смисалъ (epiciers), каквито ги има ивъ ц1Jла България
ва продажба на дребно, ве могжтъ да се сматрлтъ ва
търгощ~u

движении

НЕОФИЦИАЛЕНЪ ОТД1>АЪ

н-Вкаква норма ва тая

ваЕОНЪ,

прави.,lНИ

Отъ ~Оl\lмисията на 5-ий АIJти~еРИЙС~ШI ПО.,lкъ.

по причина ва кжсото вр-Вме отъ

когато дъйствува търговс~ия

ИМ1-IТЪ

търговията и

яви."'IЪ, че тоя въпросъ влива въ пр-Вд-Влитъ на сждеб
п fJактика,

A<t

.

прави.il.НО С.,lожени,

10 Юний 189Н годипа Гр. Шумевъ

Ц-В..:Iь и въобще какъ ще се разд-Вли тоя въпросъ. Съ
отв-Втното си писмо г-нъ Ыинистръ на lIравос.Yiдието
вата

БЖАЖТЪ

~OHьe и коби.,lИ.

sе:u.'lеДЪ.'lието е запита.'IО г-нъ Министра на Прво('ждие
да

пъргини,

ПО.,lЪ ВСЯl\::-tкЪвъ

търговци и еж задължени да

см-Бтатъ като дребни търговци и ще

67,

си.,lни,

Аа

И1\Iе

и да н-Вматъ ~оmи навици и пороци; Аа иматъ отъ 4Ао 8 ГОАИНИj EOHber':h за ыпр-Вгание да иматъ расть.
ОТЪ 145 сантиметра на гор-В, косъмъ Bc-в~aKЪBЪ, осв;шъ

О.Jвобождаватъ отъ задълженията по тови законъ

СЪГ.'Iасно чл.

тръбна

всич~и

за пр13Г.,liзЖАание

б-В.il.Ъ, CB-ВТ.,lО сивъ И пъстаръ.

баЕа,;ш и кръчмари да

прhдвиденит-Б въ ТЪрГОВСЕИЙ ваконъ книги

ще

"Еуmиръ«, ГА-ВТО се У1\ЮЛЯВ8ТЪ

Еоньет-В

Въ испълнение пр-Вдписанието на Министерство
то на търговията и 3емлед-Влието подъ J'i9 1825 отъ
мин.

въ гр. Шуменъ на м-В,

ющи т!шива К08ье да ги дo~apBaTЪ

.N 226

се

сумми

.Ni 1

ПРИRАВЪ

то

ТИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

Варна, 9·иЙ Юний 1898 ГОАина

се

ва

съ 10%

отъ СТОЙНОСТЬТ::I, cъг~aCHO ч~. 40 отъ ВаЕона за Гер
боний Сборъ.

80

право

нистерството. ПОДПИСЗ.,lЪ Ба МИl'lистръ Г~aBeHЪ Се
II:ретарь. Хр. Ат. Фстфаджиевъ. и Ва Н ~ъ на ОТ,1,'В
.,lепието: С. Т. ГУАевъ.

притежате

ностьта, СЪГ.,lасно ч..t. 37, а продавачит'.h -

пр-В

чени сумми н-Вма да бжджтъ УДflВ.,lеТRорени ОТЪ

таЕЪНЪ н'(!чин'ь, ще се счити.тъ Еа то НИЮIЕЪ

необгербвзни

3eM.te-

ДУПР-ВДЫ'iТЪ, че (,.,l13дъ тоя срокъ, т1; ще гуБЫ'iТЪ вс13

се

Ажще таЕпва ЕНИЖ3, чиито гербови марЕИ да сж уни
чтожени

24.

да

Бюро за гра306Ufllllиuа

()е

създаде наICJ\ОНПОСТЬ

куство

въ

подирния

къмъ

истинско

драЫ1i

но още и

паCJIаждеНl1е

отъ

ис

животъ.

N>. 2059 26 Jlaii 1898 гоо'
ГР. СОФИ.

До Г6сnодшш Варnеuсuий

О/(олuuскui(, На'lал1l'lШО.
Еакто Ни е ивв1>стно, обезщетенията па

даЛШJl1Ъ ото градУШ1Щ llрlЬ30

1896

посmра

година зеJ,ледtъЛ1~U

се I)ТDУСТПI\ХЖ па веМ.,lед-Б.,lческитоВ Еассп в:\ IJсп~аща
вие па праВОllмеющит-В, обаче н-В~ои отъ пострадз.,lИ

тоВ, по равни ПрИЧIШН, не сж се яви~и па вр-Вме въ
ва да си ПО~lУЧ.<YiТЪ СУММИТ-В 3а да може Аа

Прирастванье До скоро пе се в'l>рваше па едповр'l>~
мешпит1з твърдеnия, че Qтр-Бззнъ носъ, ако се ПРl1JlСПИ завчасъ
прираства, но въ ПОС.lсднит'l> вр:Вмена медецпнската наука е
разраБОТИ.il.а много тоя интиресенъ ОТД':ВJl.Ъ и е ДОС.LИГН~.lа до
чудеса. На ОКЪ.lцави И.il.И изр'l>зани M'l>cTa ПрИ.il.епватъ кожа,
взета

отъ

Аруги

части на тоя чеJ:.овекъ

ИJlИ

OT'l>

другъ чеJl.О

в'l>къ, п т:Б въ Jlla.il.KO вреые ставатъ Г.il.адки и ц'l>"lOстни, като
че не е имаJl.О пищо р'l>зано тамъ. Не са~ro кожа може да при
расте, а и муску.,и, тендони, нерви, КОСТИ. Чрезъ рентгеновит'l>

KlI.CCllT1J,

JlЖЧИ

се свърши о~ончате~lНО исп~ащаПIlето, :Министерство
то ва ново е авансира~о на 3еl\ыеА1>~чеСЕит-Б касси

пи хора, и турнатп на M'l>CTOTO HtI проедени отъ БОJl.есть кости
извадепи чрезъ операция), сж пр::растваJlИ пр'l>въсходео, дори

тия СУММП И обявило имената пмъ, чр-Вsъ

.N 18'i'5,

обнародвано въ брой 105 на

"Държавенъ

в-Встнпкъ".

Печатница на

оБЯВ.il.ение

еж

се

се

констатира,

увеJlичаваJlИ

че

костп,

заети

отъ

животни

ИJl.И

оперир

въ обемъ според искани ето па повата

твепо.

Христо Н. Воfiн.пковъ

иМЪ

Функция. По тоя начипъ :иного сакътJl.ЪЦИ, обезобразявания
и.lи пр'hчки въ оргапизиз ще ыогжтъ да се пр'l>махеатъ Ilскуе·

Ивдава Варненското Градско Общинско Управление

