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ВАFНЕнакии ОЕщинекии Вtатникъ
!'!!5..

1J3Лl13А ЧЕТИРII ПЖТИ ВЪ ~I'БСЕЦА,

Ппс~ra, статии, пари 11 всичко що е за

в1;стuш.а се праща ДО Градско-Общинското
Управ.:rенпе въ Варп:!.

Обикнопенно вс1ша ежбота.

Цtна на вtетнииа за ГОАИН3 е

4

3;\

обявления

се плаща за дума:

На пърпа страница

лева.

ОТАtленъ брой

"
"

10 ст.

RЛ р 11 Е Н ~ К О

втора страНlIца

.
.

3 стот.
2"
1 "

. •.

трета и ЧСТВI,рта страЩЩII.

r р л 1С ко-о 1. 111 Ij 11 (~ 1. О J' nр л н .1 Е 11 Е
ПРОГРАММА
Э.А.

r

Тържественното отправнувапие 2 .А II
у с т Ь, единадесетго
дишнината отъ въвшествието на Негово ЦаРСЕО Впсочеетво

Ф~РДИRАRДЪI
на ВЪJlгарс:юий Пр"З3СТОJlЪ.

1.

lY.

СУ'l'ринъта часа въ

9112

ще се ОТС,l1УЖИ

въ Съборната Църква, отъ БЪJlгарско'га Ду
ховенство, Еожественна

JlИТУРГИН.

въ

10

Вожественната

пр-Вдъ

ската

JlИТУРГИН,

часа

свири

у

ПJlадн-В, на ПОJlнната пр..вдъ

духовенствата

Jце

П.ilаднi> въ Прим ор
военната МJзика.

черъта най БХБскаво освtТollени.

ОТЪ всички ВЪ

града

вi>роисповi>дни общини, чиновницит'в, учи

.

ВСИЧКИТ'В дюгени и l\Iагавии, lце БIБДЖ~ТЪ

новата KaBfl.pbla, въ ПРИСIБтствието на вой
ската,

градина,

5 СХБДЪ

.и ДВ'ВТiВ градски градини ще бжджтъ ве·

11.
СJI'ВДЪ

Часътъ 01'Ъ

ватворени пр'ввъ Ц'!;JlИН день, а вечерьта ос
в'I;Т,,1ени.

те.71итi> и ПР" ще се ОТСJlУЖИ 'rържественно

}IO.71ебенъ, ва дългоденствието и щастливо

I10канватъ се всички г-да rражда

то царувапие на Негово Царско Височест

ни

во и Авгуетейmето МУ семейство.
Ш.

тоя день въ Цьрква и на молебна предъ

ската отъ м..встниИ гаРНИЗ0НЪ.

1

Авгуеть

гражданки, да

присжтствуватъ

новата казарма, и украсштъ

СJl'БДЪ МО~7Lебена ще ИJ\Ш парадъ на вой-

гр. Варна,

и

lS9S

съ при

лични народни знамена дюгенитв и
домоветв си, а вечерьта ги осввтлнтъ.

ГОДИНН.

К)ЮТЪ: Ж. Ив. Жековъ
Секретарь: П. В. Петрановъ

Стр.

Ва РIJевсICИЙ ОБЩИIJСКИ ff ВI>стникъ

2.

това му ръшение, ПОдЪ тия УС.1.0RИЯ, да се прод~де въ
наи неIlРf)I'Ъ.1.жите.1.НО нръме СЪ търгr..

И3ВъСТИЕ

Варненското Я~ев('КО Б.шготпорите.лно Дружест
пъ съедивение съ м1>стното Мак:едоп

во

:! iИ. 1\1вс1'ОТО въ IV yq. "ICaNI ръ-бабн." кв. II .м 4,
Еунен:о отъ Гворги Лuакево мин. гuдина да се приеме

" МаИ:ICа "

ско

Брой 30

==================='с==

Дружество

ще

ДИНСЕИ правдникъ
Приморската

отправдвува

на 2

Августъ

градина

граждаНЕИТ'h и

Умолява

годишния си

т.

г.

гра

отъ ПОС.1.'НДВИЙ,

(Нед1>ля) въ

ПРОд:-lДЕ1

всиqкит'h си члеНЕИ

ОТНОВО

ICОЙ'ГО се от~(\зна ОТЪ вего, обратно
СЪ

търгъ,

като

се

SЯДЪРЖИ

1I

ва въ по.1..

за на Общинската Еасса ПО.1.0вината отъ впесеНfiта му

гражданит1> да прис;ъ.тствуватъ па у

сръщу I-й ввосъ СУШIa, 520 .1.ева. Другата ПО.1.0вцва,
която С.1.-Бдиа да 1\1У се повърне, да се пр-Вдвиди ВЪ

весе~"Iението.

ll(l,сmолmелСnlвоmо.

бюД,кетх ,М идущата година. отъ ксйто ААо се иса~lати

понеже въ тъзгодишний: бюджстъ н'Вма пр-Ндвиденъ
подобен ь кредитъ. Това рl>шсние Аа ('6 тури въ Ис

ИЗ8DАЪ DТЪ рtшеННRта на 8арненсний Общин. Съвtтъ
221. Прошението на Нunола Дафlt1l000, съ Еоето

ПЪ.1.uепие сн.мо въ с,;\уqай :що 11 с,;\1здъ съuбщеuиеrо му,
ЯШll~евъ пас'ГuЯlЩ на откаsанието Сll
то 1'11"СТО.

MO.1.II да се освободи отъ ПJl.ащанието даждието "Еанъ-

О'lЪ

ПР1>дметно

llарасж" ва достап.аяваното му за войсв:ата отъ м-Вствий гарнизонъ, ЛlJbСО, - Аа се остави безъ ПОСJl.'hдст·

2:33. l~yoeHoTa llР'iшъ мин. ГОД. отъ ПеllЮ Маж
драковь M'I;cTU ПОДЪ Н). 38 въ "И.1.Дt'iiвъ-Табиа" IV Y'I.,

вие.

да со U ll l1раRИ

222.

Да се съобщи ва ВарнеНСLZиll: жите.1Ъ А-zonо

:3 78 70 Е

RtlpKopzumo, 'Ie ПР-ВДJl.ожението му, да ивработи nOTpt.бнит-В ва повата но~ерация ва града UOMepa, ва сега
веDюже

Al-\

се

234. 1,
относtlте.1.НО

223. Да се съобщи ва Веuетuя ЧерВe'ltова, Агаmова

уреГУ.1.ирание

Р .вшение'l'О

отъ
топа

ва
:М-ВСТО

304

подъ Но. 295 отъ 1898 ГОД.,

KaA~ellUCBauuemo

u.10щад!\

0!СО.1.0

:житната

оорса да се преустанови до ОКОН'Illте.1.ПОТО уреГУ.1.ирвание
ва ТаЯ q.ють отъ rp<iAa.

"ли Агалиди и Флори и Тодора 3афировu, че стойнос'Гьта на отqузденит-n имъ,

1",

по lснигит-R на оuщината
М., ОТЪ K(MlC,/TU въ с&щноеть

състои.

приеме.

J.1.ПЦИ :"Фердинандъ

1.

градскит-В

11

"Аспарухъ" и "Gй Септемврии"

П. Приготвенит'.в

ва

тал Ц1МЬ ICiшъви, да

се

уаотр'Ь6штъ за 1IOПlНl.вянuего градCIШТ-В у"шци (ИМ'h-

м1>ста, ще ое ИСП.1.атштъ отъ бюджета ва идущата го-

ЮЩ!1 нужда отъ

TlllCORll),

ПО които става

ваЙ-го.1.-ВМО

лина, въ !сойто, при Г.1dсушшиетому, ВУЖДНИИ: ва това

АВllжение па КО,;\Il, lCИЮ1<i'rО е у"!ицата, водяща отъ ма-

Ередитъ, ще се предвиди.

гаВИIIТ11 ай. св:е.1Я га въ 'rЪрГ<Jвс(,аТt\ qасть на града.

224. Прошението ва Васило Тодорово, да му се
ОТ~ТЖПll въ вам-Вва на ,J,зденотu му въ М. "Соукъ-Су..lаръ" 1IгhСТО ва .1.0зе. ДРУГО таЕОШL, Аа се остйни бевъ
ПОС.1.-Вдствие.
225. Да се съобщи на Ap.i1teUCKomo въ града ЦЬр1tOBHO Насmолmелсmво, qe прошевието му А;\ се ОТПУСТ~
натъ на общината имъ u'.rъ Градската Еаеса" 4000 .1.
110МОЩЬ ЗfL набавянието пuтр-.Rбнит1>, за новопостроено-

то

u уЧИ.1.ище, пuсuби.я,

не може да се УДОВ.1етвори.
226. Суммата, 12 ~\. 40 ст., за която съ р.hшение
.N2 206)97 г. е постановено да се повърне Цвптку J1e-

opzueBY,

да се истег.1.И отъ

§

х"V'ш (ва

uепр·j.;двидени-

T'll р!\вноски) ва тъвгодишниii бюджет'!>.
227, Прошението на ЛnоJlазарово и ЛаРОЛQ Шnutfлолаm1J, ва Аа имъ се доиустне д<\ ПРОД<tВ<tТЪ СЪ проивво,;\ни ц\ши I1зпаждании отъ ОЬрВIIИ б·t.1.Ъ (.1y~coзенъ) n отъ ДРУГИИ черъ (ржженъ) ХЛ.1ьоо, Д<l. се остави бевъ ПОСJl.-Бдствие;
22~. ilрошениетJ на съдържате~ит·.h керемида-

PHU'l~ll и mухларUUЧl' въ

Варненското

ОС80БОАЫiiТЪ

ОТ'Ь П.1iiщ,шието

8аввеМIlНИТ+'

имъ ва lIости,;\ание

ве1\1J1.ИЩ~. Аа се

UПр'вдiмевний

ваемъ ва
прЪc'l'3 ва в:еРЕ:МИДи. и

I

235. 1. М:встото Н\> 15-1 отъ 150 ЕВ. 1\1. въ нопа·
та ЦНГi\8СI~R мах,ци, Ваuисаво ИО lCUГИТ13 на общината
върху Влайка ОmОЛ1l06а, д:< се отнеме отъ ПОС.11>днята
и llр"даде съ търгъ, 11 П. Пр шението ва ВJЬЛlО GmoЯ1l0вй .\;\ ;IIУ се ОТСТЖI1l! TOBfL 1I11H;TO, да се остави бевъ
пос~t·~Д<~ТВИ~.
2:.16. Дfl t'еIIOЮШШТ1: Г. Г. Георm д. БорН ево.
Вас2tЛо .каОш,,'Чuе~о 16 ТорчаUО60 (синъ Ю\ Варвенеца Н.

I Панаiiоронъ)

и ТрИМ<lта сега Q"Фицери въ БЪ.1.гарската

Армия д:!. lшеСN.тъ ОСТ,I.1атз у Т'i>ХЪ сумма,

647 .1.ева,

о·.rъ сжществующето до 1887 голина J''Чеll'lt'Ческо Друже;..
сто «Развитие». ';"его I1KO т-Е не ваправжтъ, да се ва

BhAe (JрЬдъ НflД,;\·.вжното СЖДИ.1.ище проти въ т-Вхъ ис·
&ОВО д!;,;\(). УПЪ.tномощава ICl\IeTa И.1.И предов-Вреното
оТЪ вего ,;\ице да ноди и защищава това Д-В.1.0 пр-ВдЪ
всиqlШ сждебни инстанцuи въ ItняжеСТRtJТО.

237 Иl~юшиетu па
октроа оачь и др. Хр.
LlIIT() ва теГ.1.ение и ОТЪ
съ теГ.1.'1 иввъцъ град,а

откупqика граАСКИТ-В берии:
Ив. ГeuдОбичо, да събира п радървата ва горение, продавани
(при Ени Еу.1.е-Табия), Аа се

остани бевъ ООС.1.-Вд~тпие.

238.

GК:.1.ючениИ: съ

Нача.1.НИЕа на

ОБЩИJIСКОТD..

ТУХ.1.LI, мъста, да се ОС'l'ави uезъ UОС.11>дствие.
При вве'dание на ТURар1>ШtJlIlfе ПО!iЮЩ!IИ!СЪ ItMeTa Г.
Ное въ исказ~ мвение, да ве се наеме наемъ ва тия
:м-Вс'.1·(\.
229. Прошениетона жuте.1.ПТ-В отъ у.1ица "Витоша"

Тех,щчееко О гдiмение Г. Ивджuвера П. Каракула'Ков'О
nонmракm'О варегист. при М'Встний: Нотариусъ подъ Но.
3!'S~~ отъ 1895 год. ва ваеманмето му Ао 26 Ю.1.иЙ п.
год ТIIЯ Д.IЪЖrJОСТЬ (Нача.1.НИ[tъ на ТеХНИ'lеското 01'д'k.ленuе), да се ПОДНОВИ, ПОдъ сжщит-h умовия, га още

V Y'I., съ

mрн години.

което :ы:о.,\in.тъ да се ПР()АЪ.1ЖИ тая у.1.ица ДО

у.1.iща "MaKeДOHe~a", Аа се остави бевъ ПОС.1.13Аствие.

23И. Прuшението ва Христо Тодоров'О и жена МУ

~39. Прошението

на Никола,

Парас1tева и Елена

МарХОбlt, ва да имъ се издаджтъ вужднит1> по 3аЕОН80

Иванка, да имъ се отеТЖIIИ въ иам-Впа ва ПОАареното
пмъ пр-Взъ 1888 ГОА. ОБЩIIНСКО M-ВСТu въ ЕВ. ххху
V уч., което оБЩИIJата прода.ла, друго 1>11>01'0, Аа се остави беэъ ПОС.1..вА~твие.
231. Прошението ва Елисавета М. Колони да се
ОТМ1ШU тая часть отъ р-Вшевuе.::о J& 110 отъ 1897 год.

ва зам1знявание турскит-Б документа и пр. Енижа ва
снабднваниет') имъ c''n Ерепостепъ актъ за праsдното
м1>сто въ 1 уч. при СЪС-ВДИ: Деспина Саввова и Еати
Парушева отъ 240 НВ. м.;. да се остави бевъ ПОС.1.'nдствие. А'\':о Марк:ови IЩ това м1зсто, sab-hАЖТЪ пр-Вдъ Ha~
д.1i3жнuт~ Сifiди,;\ище протпвъ общината AiblG, УПЪ.1.нu

съ ICрlшостенъ актъ В:\ подареllОТО U, съ р-hшение
М 235 отъ 1894 ГОД. м-Всто при Окржжаата же"l.взарска раБОТПJl.ница, да се остави безъ ПОС.1.·hдствuе\
'Гава :агнсто ако KaBaa:J.'l·a ЕО.1.аНll неприеме u С.1.-Бдъ

ващащаш'\ l1UтереСИТБ на оБЩ!1ната пр-Вдъ нсички Сж
AeGulI ИНl'таI:lЦ~Ш на Княжеството.
~40. д" <:е съобщи ва Жeuското Благоmворmелно Дружество f' Майка», 'Ie Иl~~анието ]\1У, да се свабди

Rзсающ'1.

се дО УС.1.рви.ята, ПОДЪ коитu

да

се

снаб,1,И

МОЩftU~ h:Mt:TiiI. И';\ll

предов-Вренотu ОТ7>

вего J[ице,

да

Брой

30.

Варневекии 06ЩllНС~Иll 13i>еТНIIКЪ

СтраПllЦй.

3.

съ в:р1шоетенъ a~TЪ ва ПОАареното му отъ 06щuнати
180) 31\ АиUlе Ла1l0 .i1fexJleaoea: вй. дюгuнятlIo БЪ
пр1>въ 1892 г. м-Ьето, ,пе може N\ се YA'JB.leTBopll.
IП уч. No 1048 (пост. о" 181).
241. П ространствотона м'нетата, които ваввематъ въ
18 1) Нй. ЕlшmеРUJla Панайотова родеllа Дюшmронастонще Bpt.Me вlыnорnuчаваmа .ШМ'fl1ща въ IV уч. и ва: а) 3а ~,tiщата въ 11 уч .А1. 964 11 б) ва .7/,; части
ерадИ1lаmа пв .Андрей A1lacmacoB'lJ въ Ma~eYAaa, да ее отъ вторатя. К&Щ8 въ СmЩИn учасъкъ и пояеръ (пост.
ИВМ'hрЬYiТЪ отъ ГраА. И ИЖllнеръ, с.'lоВдъ ~oeTO въпро, 0'1 lt)~)
С"!, OTHOCllTe.lHO правособетвенноетьта на .'lпцата, Ъ:ОIlТО
182) На Нu/{о.И Бое60: ва едно .'10ве пъ ]\1. "Ма.'1ГИ B.ilaA-ВЬYiТЪ, се внесе въ еАНО отъ ~.li>АУЮЩИТ-В В8с-Вда ка Ео~арджа" отъ 4250 О :11., при съсi>ди: l\Iумджи
вия, ва равр-Бшение.
Теохари, Недю Боеnъ, дере II п;т.ть (пост. No 183).
·242. 1. Прошението на Аmаnасо С MucmaKuall да
183) На Недю Боево: ва едно .'10ве въ :Мо "м:а.'1Еа
му се А3Ае въ вам-Вна на c.l·hAye~IaTa му Аа се отчю
КОI-:арджа'; отъ 4:!50 О :11., при със-БДII: насл-Вдници-

I

.ВАИ

ва равширение

гpaAc~aTa

пипипиерз въ "ГЮН;'I,ювъ

чюшме" (общин. гора), 'Нива, общинсв:ата иива па Га
...;tаТIl.lЖ qО.lав:ъ Хавувъ, Аа се остави бевъ ПОСоl-ВАСТ
вие и П. Тан пива на Миста~иди, да се ОТЧУВАU С.l'hАЪ
Еато

npOTO~O.la, състаненъ

ва

това

ОТЧУВАеНllе,

СЪГ.lас

ВО Ч.l. 9 отъ 3a~OHa ва горитъ, се УТВЪРА" отъ

..l71жното Министерство.

паА

243. Равр-Бшава па помощ. RMeTa Еоста В. Поп'

т-В на КУЮДЖУ~оIУ Стоянъ, НИКО.'1а Боевъ, дере и П<YiТЪ
пост. No 1Н4).
184) На СОфllЛ Георгиева родеиа (JoeBa 14 дtЫlща

та

t't ДuJtlt1JlРо tl I10.щхроuо Г. Лара(jаmatЮ6U:

частъ ОТЪ Е,Yiщата ВЪ

Il

уч.

ва

1/:?

v\'i 25 (поет. Л~ 185)

185) На Дафiluа Николова родеиа Воева: ва 3/4 ча
СТИ отъ I~жщата въ 1 уч. Но 475 (ппст. Но 186).

186). На София Георгиева родеиа Воева: IЩ l/~ частъ
24 (пос·г. Но 187).
]87) Нй. 30ft Аmаuасова родeuа Воева: ва 1/, часть
отъ Ежщата пъ 1 уч. Но 475 (пост, Но 188).
Издадени постановления за снабдяваниеrо съ крtп.аи
188) На Паруша JJО6060.· па Е<Yiщата въ IY' уч.
тове за притежаеми отъ rурсио ВрБме недвижиmоетли )ЧJl.
Но 900 (пост. Но 189)
4 отъ Закона за замtняв. турскитt доиуменrн пр.
189) На JJfарuл Лувела: ва к,у,шата въ 11 уч. Но
(Продължr.ние отъ брО!1 29)
40 (пост. Но ] 90).
190) На АбллmШа Х. ГафаРOl1а: ва К,tiщитi> въ
отъ ] 892-97 год.
IV уч. Но 29б и 640 (пост. 30 191).
165) На Алtt АХJlеедово: ва еАНО .юве въ ~I. "I~bOmE:Ъ
191) На ]{ераllа Форева И"дJlCеоаОJICа1<овародеиа Доо
J3аг.ilЙрЖ" отъ 2J75 КВ. м., при съсоВАИ: СЮ.ilюманъ
рева:
а) ва кжщата въ П yq. Но 209 и 6) ва едно ,,'10ЕфеНАИ АхмеАОВЪ, Мустафа Алиевъ, Ибриамъ Исмаи
зе
въ
:Мо "Ачиощръ" отъ 5709 О 1\1. при съсi>ДIl: До
.ловъ и Мехмедъ АхмеАnНЪ (пост.Но ] 66)
повъ 15 дневенъ

166)

На

omnycU'lJ, начиная

Xaca1l'lJ

отъ 16-и ТОГО.

Ефе1lдu АnmулО6'о: ва едно .'lOBe

БЪ М. "СtЮъ Сщшесъ~' отъ 2276 I~B. М" при със-В('l,И:
Георги ТраЙКОllЪ, . А.'IИ Са"шевъ и отъ "ВЕте страни
пжть

rпост. Но 167)
167) На Тодоро Лиева .кexaЙo~o: ва Ежщата въ П
уч. Но 875 (пост. Но 168)
168) На Десttuuа. TaoaK'lJ PeOpгtle6a: ва 1/8 часть
отъ Ежщата въ Л уч. Но 423 (пост. H'J169)
169) На ЛJ.арuл J/,ШИl11lрова: на Ан1> стап (гороВ
една и ДО.lУ еАна) отъ Кmщата въ Пуч. Но ;)32. съ
124' М. 'и 40 см. дворно III-Бсто И 3/7 части отъ остана
.лата часть на тан кжща съ ('I,ВОРН\) м1>сто 15:1 ЕВ. м.
'98 (,'м. (ПСТ. НО 170)
170) НаМаХJlеудо Гафаров'lJ: а) ва RЖ1цата въ lV' уч.
Но 711 и б)за Ежщата въ ГУ' yq- Но-943 (пост. Но 17:)
Велчево' ва 1/з часть отъ I\[агавия,
та
(пост, 172)
172 На Feopzu Христово: ва 1/8 часть отъ I:ж,ща
та БЪ Пуч. Но 999 (пост. Но' 173)
17'3) На Марuя Хрuсоиева: ва 1/8 часть отъ ЕiYiЩ~·

отъ Е<Yiщата въ П Y'I. Но

бри Янqевъ,
Лпа~и Жековь
Савва
Янаки 3аЙКОДЖII (пост . .Ni 192).

m

и б) ва дюгеН:I въ Iуч' N 323 (ПОС'!'. .Ni 175).
175) На Х. Xacau'lJ .AxJteaoBo: а) ва ЕiYiптата въ П
уч. '~O 1175, и б) ва едно лове нъ м. "Среднн ЕОЕ8Р
джа" отъ 1910 О м. при със-Вди: Танасъ Еолев", Ди

мостени Еариядисъ, ОаДИRВ А,Кмедова и Гана НИЕОЛОва (постановление No 176).
.

176) На Лuйt~а .Атанасова, Васила Ниполова и
Венвта Иванова: ва ~З/6 части отъ Ежщата въ Пуч.
No 964 (пост. .Ni 17'/)'
177) На Тота Тодорова: ва 1/~ частъ отъ Ежщата
въ Пуч. No 377 (пост. Но 178).
178) На Лалица Л1lева: ва ЕiYiщата нъ 1 V уч .
.N! 162 (пост. .Ni 119).
179) На РшJO Нu"о.лов7J: ва Ежщата въ IV y"l.
.N 950 (пост. ,;}1. 180).

ц

192) Фаmма Ю.ltерова: ва кжщата въ III уч. Но
339 (пост, Но 193).
193) На Маргарито г. Вендерли: ва едно лове въ
м. "Чаиръ" отъ 6227 ~B. 1\[. при със-Вди· Георги Ата
насовъ, Саранди л Теохаревъ, Еиро ПI\ТРИЕОВЪ, Х.
Анастй.съ Панайотовъ. Димитръ БЪЕЛОВЪ п Маргарита
Георгиева (пост.•
1941.

,:\!

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНIIЕ
ОБЯВ.J1ЕНИЕ

171) На Стаuю
въ 1 уЧ. Н", 1~8

те въ Пуч. Но 999 (пост. Но 174)
ff
t 74) На Х. Xacan7J, ЮСJltе1lЪ и ОаiJш,а АХJtедовъ:
а) ва ханътъ съ 7 дюгеня отдолу, въ
уч. Nu 1!:12

ДНМИТрОВЪ

.АР 9043
гр. Варна. 29

IОлий 1898 год.

В 'Рllе({~ко"!о Градско Общинс'Ко У праВ.'1епие (Iесть
ШIa t\a обяви на 1'. Г. IIнтсреСУЮЩlfт-h се, че въ по
м-Вщеиието :lIIУ па 7-й Августъ н. г. въ 3 часа сл-Вдъ
П.1аДEl-В, ще се проивведе търгъ съ тапна конкуренция
ва отдавание Ю'J. прi>дприемачъ направата по една при

стройка на училищата "Св.

Саiша и Св. Анге.'1ариЙ"

съгласно приготвевитi> ва тави
условия

и

цi>дь

cMi>TlCa,

поемни

планъ.

Стоnностьта
на това
26372 л. и 42 ст.

прi>дприятие

ИСЕаний валогъ. е 5°[0 отъ горната

въвдива

на

сумма.

Енижата, относнщи се по това пр-Вдприятие, се
на]\шратъ въ общ. Ti>X. ОТД-В.'1ение, гдт,то MOГпiTЪ да.
се гдедатъ

всi>в:и

ПереТрО'жв:ата

ПрИС<Yiтственъ

день и часч.

ще СТ.1не на С.'l-Вдующия

день.

I~м:етъ; Ж. Жековъ
Нача.·пш'Къ

на т-Вх. отдi>.tение

пнжинеръ:

Каракулаковъ

0/:;-

Страница

Варненский

4.
О БЯВ

.;1 Е

J\~

06щинскии

IОниii

}!'ШRП1.евъ
,

изгубилъ

~

30

неизв1.С'l'НО

гдъ

едво и~тиmtOско свидi;теЛ~ТБО съ дата 19 Иартъ 18!)В

9391

гр. Нарва, 30-й

Маринъ

ОКО.аия.

Н ИЕ

Брой

В1.етЮШЪ

-28
,

подъ

год.,

1898 год.

ом

l\IY

издадено

отъ

нае~штеля

1 на

ин·

Тllзапа въ с, К~рааг'lЧЪ Ивапчо Стоковъ за
lCонъ,
8
год.,
lCOCOЬMOЬ
:Iлесть-тъ:менъ,
оъ
б1.ЛЪЗИ
и
ВЩl.кове:
Обявява се за ВВII.ние на Г. г ИIlтересующит..в
се, че на 7-й идущиИ: Августъ въ 3 часа СЛ1.,д,ъ плад на д..всното ухо отзадъ Р'hзано и челото 61.01'10, lCoeTO,
вл съ переторжка нв другии девь по сжщото Вр1.ме свид..втслство, ако се УЮl.же н1.[~жд..в да се счита за
въ кавце.'Iярията на ОбщинсlCОТО Уuравление ще се неВ8 01l:ИДНО, понеже е ваМ1.нено съ дубликатъ.
произведе търгъ съ

явна

конкуренция

нието на 3-и Общински маУНI1,

тавенъ моста въ "Кумлука .~,
ната

ва

върху

ПРОДfша

които е

оттатъкъ

.А1. 93~9

гр. Варнn З0--И

гара.

Жедающит1. да купяrъ тия

мауни, да се явятъ

въ оввачевото връме да ваДД~Батъ.

Юнии

тъ

rод.

1898

22-й

ЮНИЙ т.

г.

,,:Мидкова ~ Ливада", по [].1атното на

София

Романъ, били намър~ни

-

едивъ ваписъ ва

10

л.

ст.,

50

въ

мъстностьта

Ж.

П . .il.иния

вързани въ

шесть

три JШС'Га. час'гни смътки, рдна

198

.Ni 365

!Сърпа:

свидътеIr;Jтва

на тия

до

даuъчва

кви

укаже

Софияското
пръдмътнитъ

притъжателя,

тия оцънки да направятъ

Гр. Нарна,

УПfJавление,

01<:1'.

ГД1.то

Юлия lt$98 г.

31

н..в·колко

с.

връме БИ0l10

Еадж-кьой,

мъртво полуинедено

човъшко

намъре

Ново Загорска
тъло

и

то ва

на вападъ отъ СiYiщото село и 150

БЪoliЪВИТ..в на ум:рълия били
било

намърено

веИ;JВ-ВСТНII,

ПОЛУИВ1.дено

ВЪ по ваключението на л'kкаря

експерта,

-

понеже

и полуингнило,
смьрть

та била посл..вдва.ла всл..вдствие на силеRЪ ударъ

на

несепъ съ твърдо тъпо орждие въ лъвитъ слъnи (,ЧИ
JI че трупътъ nринадл:hжалъ на

JlvЛЪ П ва въврасть около

.1ице

35-40

оть

мжжсЕСИЙ

г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Ai

9394

Гр. Варва, 31) IОJII:IИ 1898 Г.
Варненското

отъ

писмен~

У правление непре

слъдъ

истичаuието

ще се въввърнатъ обратно въ Финан.

му

Управление.

Гр.

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ИНДУСТРIIЯЛНА кнаРА.
D&RВЛЕНИЕ

.м

:метра на с-Вверъ отъ шоссетu Нuва-Загора
т..влото

на

въ растояние

не еж доволни

своит-В въвражения

менно до тоя срокъ. ващото

се

Варненското Град. О~щин. У правление, съобща
113 ва внавие че пр-Вди
но въ една Бива при

2 lCилометра

alCo

но и ги подаджтъ до Общинско'ГО

книжа.

ом 9440

околия

канцелярията

прит-Вжатедит1. на

пр..вгдЪдатъ

на единъ мъсецъ отъ днееъ и

имъ да се

ОБЯВJIЕНИЕ

ОЕОЛО

въ

и едно частно писмо, отъ съдър·

)Македония). Ако се
намиратъ

нзмиратъ

тия сгради мог&.тъ да ги

жанието на които се вижда че сж на НЪ!СОИ си Иванъ
Михаилевъ Вардев... отъ с. Якоруди, Разлошка Окол.
отнесе

имоти се

2162, 4g . никакви ваЯВ.'1ения не ще се приематъ и списъцит'h

ва lCупенъ добитъкъ подъ Л~ 45,165, 6890.
танция подъ

Управдевие обявява

финансовото 1\1У отд1>ление, гд..вто

BapHeHclCoTo Град<'lCО Общ УпраВJIt:~НИl' t:ъобщзва
в!\ внание че на

Варненското Градско Общ.

т..в SАания въ гр' Варна и че списъцит-В СЪ оцfщки

.М 944 i
гр. Варва, 31·Й

Юний 1898 год.

ва звание на интересующит1. се лица, че първоначал
ната lCоммиссия UР1.зъ н. г. е ОЦ1.нил!\ нов!шостроени

ОБЯВЛЕНИЕ

и

ОБЯВЛЕНИЕ

пос·

жедъвнопът

Общ.

Управление съобщава ва

знание и пр-В,Дпаввание: че въ с. БУРI>:ОВО, се появида

по говедата бод..встьта бъсъ; "Шапъ" по едрия ро
гатъ добитъкъ въ с. с. Саидъ Авмедъ и Гявуръ-Су
ЮТ.7Jукъ, Вадчикска ОКОдИЯ; "Шарка по овцетъ въ с.
Еуртъ-дере; "Сапъ" по конетъ въ с. Догуръ-Калфа,
Добричс!Са околия.
ПР1.кратена е бол:hстьта: ,.Шар
ка" ПО овцетъ въ с. с. Я:плоджа, Невш'\ и Неново,
Провадийска околия, пъ с. Кьосе. Поповска ОКО.iИЯ,
въ с. Кючюкъ- Ахмедъ, Добrичt.:К1:I. ОКО.'lИЯ u въ с.
Дуванджа, l~арнобатска околия.

Бюрото на Варненската Търг. Инд. Еамара обя
вява на ВСИЧfШ Номмиссионери, търговски Агенти If,
прtАставиrели~ както и пжrующи агенти отъ Варненский,
БургаCI~UЙ п Шуменский Uкрк.ви и Ям:60лската,. Еавюс
ЛИИсlCата и К:.-Агачсltа Околии на Uливенски ОlCрЛ'iгъ, Чб
Еамарата въ вас-Вданието си на 11 В)ний т. г.
про
токолъ ,Nj 3., ввема с..1':hдующет() ръmение:

1.
ЕОЙТО

Да се заведе единъ
да се

всички

впвсватъ

~. A~ помоли
ритъ,

имената

агентит':h и

въ

IIЪJiиомощията

нз>

ставя тъ

3.

чръаъ обявления Г. г. коммиссионе

пъ..\номощияга

си

за

региструвание

j

8а пр..вдварвание на м..встнит-В търговци и ВЪ-

интереса

на самит1. д'hйствителни и установени ЕОММ'

исспонери~ агенти п търговс~и пръдставителп, пр:hписъ

отъ ГОрНI:IЯ регистръ да I:е

в.

'11

публикува

трикратио въ

Вюлетll1t1J " •

Камарата съ това си Р1.шение е има.nа ва единствен

на ц-Вдь да огради интереситJD ва м-Встнит-В установени
ltоммиссионери, търговски агенти

и

пр., Еато се запааятъ въ СiYiщото

пр'hдставитеJНJ

Bpi1Me

и.

търговцитъ въ

страната п странство отъ ранни недобросжвъстни лича,.
които иввършватъ

ватъ като

поср-Вдническвта

търг. пр'hдставители

роль или се

явя

бевъ да прит-Вжяват'Ь

нужднитъ пъдноиощия. Постоянно уведиqающцт-В се
примъри ОТЪ тови родъ пр-Взъ посл-Вднит'h години
ваставя именно Камарата да внема т:hsи м'hрки.
ОСВ1.въ пъдномощията коммиссионерит1., търгов
скит..в агенти и прЪдставите.'1И

и пр., ще тр-Вба да ПР1.Д

ставятъ въ бюрото на Камарата и всичкит-В св..вдеНИБ
според;ъ

фОРИУoil.яра.

No 9393

рата ще става беВП.1атно.

Печатница па Христо Н. ВuiIUШ~ОВЪ, В"рна.

п

регистръ

търговскит:h IIръдставит",ли да ПрЪk

IIуб.шкуванието

Варненското Градско Общ. У праВ.1ение съобщана
Ба вннние, че ЖlIте.1Я отъ с. l\:аРI1агачь, П.'l1.вен<,ка

специаленъ

коммиссионери и пр, въ района;

О БЯ Н.;lЕНИЕ

Гр. Варна. ЗО lО.;шИ 1898 г.

498

гр. Варна,

22

пр..ваисъ отъ регистра на

Юлий

Еама.

1898 z.

ПрtАсtАатеJlЬ

В. ХРИСТОВЪ

Секретарь: ХАР. НИRОЛОВЪ.

Индава ВарнеIlС~ЮТО Градско Общинско УпраВ.'Iение

