Х 1.

1'0 J. н на

;З7.

l)poll
ТТiIТF

ВАРНЕНСКИЯ ОЕщинекий
113Л113А ЧЕТlJРII lIЖТlI ИЪ j!'ВCEЦA,

BtC rникъ

ПIIС~Ш, ст:tтпп, пари Il nCUQI\O що е 3:1.
В:!>СТНIша се праща до Градеко-О6ЩПНСl:ОТО

...

ОБИIшопенно вс:Вка с бота.

J'Пр:lD:Iснпе
За обявl1ения

Цtна на вtетника за годинэ е

4

ст.

10

Цариградъ

IIp''

страЮщ:t

71

трета

п

11:1

3

.

2

ЧСТВLрта

това

дума:

1

етраШЩII

Ilo:ll' 1I~

p'I;IIIt:IJIIC

t:e OTCT;~'''(IBa 1);-1 Ki1B;IIIIIOTO Дружt:("ГВ() н (,а го
UИ C:!}IHTa t GЩ>lпа 3;< 11f1,аПlIпта Ч'\;.l1>, 1::11'0 ГО

Огъ С'ГрННН на

БЪ.АГПРС~I)ТО ПРН80('.АfiRII,) Ha('l'.le-

ние, юшто It отъ МОЯ СТРl1на, 00здр(\вява~гъ 13,IШ~ Б.lа
:женство съ днешното тържественво и .доста ni1~IHTUO за

ВС'I>r~И ИСТИI!СICII бъ.tГI1РllUЪ събитие,-- ОСОJbща6аllllеmо па

l-ваmа Бмгар. Цozжва
ор1>эъ

60

Цариграда.

б.ilагоррдството

Д'hйцит-В Зt\ народната

и не.НlчпеТ·I

на

Е. В. ПО II О II ъ.

ЦЧ)ИГРНДЪ, l~-й СептеМВрllll:

ltS98

ГОДIIШI.

Hi1 рненскиiI

1'ptlAt'K'o-Общи ucrсий

('амй

съ

llPTp'kGIIOTII

Brt

е ир ];,..\ВI'IAC11 11 въ
П ро!.: 111, щеп 1It:.

l:aKTO

е1'ОТ.

"
"
}\}lеТI\

::!~5. 1.

Да

('е

CHHI;IfH'!-:О
1'.1.

Y'lII.lll1lt~

'\"1 ВИ'В1~1:0Ilа

постаI!Ъ\;ТЪ два

3'1

yIJOTp·j,ВНСТрОIl

Rt\;iI1I1C-

HarOAllOT{'

mе.лОфО1l1m поста,

еДIIН'!> НЪ IJОМ'!,щеНIIСТО па Общинското JТ пр <ш.1еUIIС 1С
ДРУГЪ въ TOH"I-!i}\ пожарната К01ll:lН,..\<1, П. Дн сс 110310,;111
Ullt\.I·j;жн,,'Г() ~I,j;CTo N' ОСВОUОЛIl ОU1Ч!luата ОТ'!> О.l;iща.
ппето

ПРО':J'\-Бта.
ва r{:lИt:ТЪ:

Д() Госооди па

втора

за

Г. Ив. Ноевъ 11t:I-:,lна l\IueulJe: 11!)'11t\~11'TUOTO ~I'I;!.:'I'O да не

6ълrарски Екзарх ...

Ilок.АОНЪ

71

BHe}!HlllleTO

пъ Варна

се Пl1аща

На първа еТР:\lшuа

лева.

Отдtленъ брой

аЖЕХ

H<lTa

ди сс

HiI ('.I'Влуе~lll й
KOMi1LlAH 11 III
B3C.\Je

ОТЪ

§

('С

:; бtlLlа1ll~ПТЪ

за 110ста

НvжДнаТiI СУ~IШI ва

ХVШ

286. д" се з:1U.I<I'I'11 на

1111

въ

пожа

,,-

тня постове

T'HH'Oi\IIIIIllIlii

бю,..\жетъ.

Нllлолово за щще·
въ .10ЮJ га "РУUПlI"
1!();J,ОПРt)fН'ДЪ П[l-В3"

AUap1l1(O

сеUИТ'j; повр1;ДIJ на бостаJlЯ 1IIУ
от'}, lIрокарнаНllето на Градския

него, ВСIIЧН:') 5О .1el!:t. I:ОИТО дН се Бземат'}, ОТ'Ь § ХШ
2 на ТЪ3Гt>.\IIШnl1i.i: бю;J,Жf:'ТЪ.

Кметъ

:l.А11нея

Господине Н:мете,
Б...Iагодаримъ ва

вихте отъ В<lШн.
БЪ...Iгарсв:о

'1luemo
нера,

UО<lдраll...Iениетv, което ни отпра

CTpilHIt И О,!'ъ СТР<lШ\ ва б.АогuчеСТИIJ"ТО

ПрИНОС,,{il8IIО

НiJсе.Аt:llие,

оо

с.IУЧИЙ

Издадени постановления за снабдяван нето съ

тове за притежаеми ОТЪ lУРСКО BptMe неАВИЖИМОСТИ (ЧJl.
4 ОТЪ Закона за замtНЯ8. турскитt Аокументи и пр.)

ОСOlьще

(ПРОДЪ""Жf\ние ОТЪ брои

па nовоnосmроеnаmа 'Църква "Св. Сmеф'аnъ" въ Фе
тоя

оамя'l'НlШЪ

Д<lние и ор13Д1\ваме
П РИВОВИВl.\ме

в/\

ДУХОННОТО

НСИЧЮl

HI1

ни

ваРОАН"

В'!->'iраж·

б.tаго,..\ать

11

'.)1,;1'<1-

ваме

1894

36)

ГОД.
г.

356) Н.\ Вожи ja ДшеитРО6а и Дu.ЩШlра Божилова
1\ ~ y<I. NО 1 I 08 (ООСТ.

родена Георгева: а,1 1,;ЫЦОТ>\ ГlЪ
;) f) 7)

Екзархъ БЪJlгарскии: И о с и ... "Ь.

lE92-97
Пр1;зЪ

No 152).

В1iШЪ во хrист:в Ы".АII'l'l,;тнопате...IЬ.

t

ОТЪ

Ви Нilшето б.J.агоt:~l\Jl.Jение.

на Насъ Божuята

Kptn.aK-

На

I'eoptzt,

l1ваllо, АеCnllllа 1l Д 1l.111lmpa Ма

РШlOвll: ва КЖЩ~'I'а въ IY" У'l. Нн 153).
31)8) На ХаФУ.10 .А:,следово jJfусmафО60: аа к,Ь,щата
въ Ш уч. НО 54~ (110СТ. НО 1б4)

ИЗ80ДЪ отъ рtwеиията иа Варненскии Общ"н Съвt.1Ъ

AI\

29

;\вгустъ

1898

година.

се ОТ<.:ТЖоИ на Женското Б.zaгоmворu
телно ДружесmiЮ "Майка" общинсв:ото .шьсmо въ П

284. 1.

уч

ва града, ВIIидиюще

спор:Едъ

новата регу.iI;ЩИЯ на

ТОЛ участъкъ, :между У.Аицит'J; "Драгоманъ"
ска 11, състояще

отъ

550

и "Бf'I,lШ'

кв. lиетра, ва съграЖДRние sAa-

ние в'1 стопанско УЧltЛllще, C.iI-Вдъ утвърждението обаче
на тая регу.iI3ЦИЯ, цо с,ло::ВАУЮЩИТ-В УС.i\овия: а) Здавиото
да се IIОСТРОИ наи ЕЖСНО дО ",ВЪ ГОДИВИ отъ съобще
нието

ви

утвърждението

ва

това р-Вшевие. до което

вр-Вмеав:о ве ставе, lI-ВСТОТО да се отнеме; б) Зданието

Дружеетвото

да

l\Iоже

да

.ва ОБЩИНflта и в) С~t1;ДЪ
BUTO,

ва.Аага

(~aMO

съ

раст)'рянието ви

СЪГ.tаснето

Дружеt:Т.

то (ВАавието)да остане ('обt:ТБеВНОС7Ь ва (БЩИll<lТ;'.

И П. Т·1зи УС.АОВI1Л орп t:ннБДЯВilвието Ap)'~Re\T
Бf'ТО съ Ер1;оостенъ ав:тъ ва тоиа м-Бсто, N' ('е HM1iC'JЪБ.тъ

въ наД.IЪжната

графа

ва ТОЛ ИКiЪ.

;)5~) На lJола ЛостО6а родеllа Jlllалева:аа Кiliщата

въ П"

уч

Но 636 (1I0СТ. НО 155).

360) На Шех.ltсдо Ах.1еедО60: ва едпо .10Be I}Ъ м.
"Ма.шн ков:арджа" отъ .) 58! кв. 111. при със1;ди: Дона

Ташчи Иванова, ВаСИ.IЪ Добревъ, У ВДЖУ ВаСИ.IЪ Ге
оргиевъ п отъ дв-Вт'в страни (пuст. Но 156).

i:J61) На Решела Илия деви родена

Ежщата въ

Jlхаелова:

ва

1 уч. Но fi~ (пост. Но 157).

3(2) На Ха6а Нухова родена ИсJtаН.106а: ва кжща
та съ дюгенъ подъ едпнъ оокрпвъ, въ Ш У'1. Но 658
и

607 (ООСТ. НО 158).
363) На BaCIl.lo Георгиева: а) ва .10вето въ м. "Ба

.1аБЗI1Ъ теие" отъ ~250 КВ. м. ори СЪ1,ДU: Васп.',ь Ып

ХОВЪ, ДIВШТРЪ Я.13J1IOI3Ъ И отъ дв-вт-i> страПlI п,у,ть
б) ва .\Овето нъ Сihщнта м. отъ 2 леl::lР;\ нр" с'},(:'Ьди:

стоянъ ДРНl'ннннъ. l\:оста I1арушевъ,

Ве.1IlЧl:0

ХРIIС

тонъ П l';OCTII ДПllIОПЪ; В) .Iоэе въ :\1. ~)Iа.1ЮI I:ОКИРД
:t:a" ОТ'Ь 6500 ,:В, 111 при с'},С'hди: )[ехщ"дъ МеХ'lе;J,ОВЪ,

АХ::llедъ ОСJllё:lНОI3Ъ, ХюсеlJllЪ ИбршиlOВЪ, Абf\U Хюсеu-

Страница

Варве_нClШЙ: Общинский ВiЮТНИЕЪ ============Б~р=о=Й=3=7=.=

2.

вонъ, Мария Нед-В.лковз, Д,)мна Васи.левй, Су.лтана
МllВj.>Одиева и ПЖТ ЪИ г) "'03~ ВЪ М. "l\Iавнстиръ" отъ
3000 КВ. м. при t:ЪС-ВДII; Петръ Вашсовъ, .il.еФтеръ
Лненъ, Тапасъ Ивановъ l1 ЮШИ. (ПОt:Т. НО 159)
364) На Али Xaca1l0B7J: ва кх.щата нъ IY' y'I. Но

86 l

(пост. НО

160).

365) Нз Янаки Вм'Чево: за КЖЩil.та СЪ два дюге
вя подъ единъ по/сриВЪ въ Il y'I. 483; б) ва кжщати
съ е,.J.ИRЪ дюгевъ подъ единъ lIОКрИВЪ въ II y'I.
Но 1230; В) В<I ~10BeTO въ ]11. "Сотир}!" ОТЪ 4700 кв.
11. при със1>ди: Ншсо.лх ШОlI()ВЪ, Х

ТОДОРИ Ба.,1'IИК.1Ж

ПаНЕО Фотиновъ,

ПаН;JЙIIТОВЪ, и Нико.13

ЕU'Iевъ;

г)

ва ~lОэетu въ М. "Ач'IИ БИГ.1аръ" GТЪ 2893 кв. м. при
СЪСБДИ: Авдонъ Ка.1евджиепъ, х. Па/lКО Ф()тиновъ,

Михlt.1IШИ СОТИРОRит-Б baC.1-Бдници и Щерияни Геор
гиева

пжтъ и д) за .10ве1.'О въ М. "l\1анае1.'ИРЪ" nтъ
60<18 кв. м. при със1>ди: Н<I.1бантъ Андонъ Иваногп.,
Терзи Паруmеl1Ит13 ваС •.l1>дници, Парушияди Кихаяов
.1увит1> НИС.,1i1ДUl1ЦИ и пжть (пост. Но 161).
11

д'hЙСТВУЮЩИТ-В тарифи по българскит-В Държавви Же·
л'hsющи, по ИСТО'Iвит-В Жел-Взници и на llараходит'k
на БЪ.1ГRРСКОТО ТЪрГОВСКО Параходно Дружество въ
Варна, a~o пр'hдставfЖТЪ за- това удостов-Вревие отъ
СЖЩОТО М-тво. Тия удостов-Вревия

се

ивдаватъ

о'гъ

вадл-Вжнит-В ГраДСЕи-Общински Управления.

СЪ

окр ьжно

подъ

No G159 отъ 20 Ю.1иЙ П. г.

Д-нъ Варнен. O~p. У правите.1Ъ съобщава с~i>дующето:

t)

Дf>ICу:иенти ва пр»вособственвоть

на едъръ дО

битъrcь, ивдадени подиръ 15 Ю.1ИИ ПО старит-В Форми,
ще се С'Iитатъ 8а вел-БЙствите.;tни.
2) Пе'IRТНИТ-В сuиД'вте~ства и БИ.1ети

данатъ о'l'ъ КI)В'IеЖНИ'Iествата

ща се про

въ ок:ржжнит-В градове и

15апкnвит-В К.10нове ва връзски и само на Общ. У прав
.1ения по ц.:ввата, опр-Rдi1.1ена върху gорицит1> па нс-В
ка

връзска.

3) 3f1купува'IИТ-В па общинското право отъ продаж

бата н» едъръ дuбитъкъ (ИВТJ133 ПЪ) ще по.;tУ'Iаватъ
бll.1стит1> (обр. Но 2) по сжщит-n ц1>ни, пъ 'Iр1>8Ъ uб

366 На flолuксе'Нll Атанасова J{Уl~ОnУЛОба: ви .10вето нъ м. "Сотира" отъ 37 i6 кв. 111. при съui1ди: 1\1а

ЩПНСЕИТ'~ УПРНВ.Аения. съ които СЖ СК:.1Ю'Iи.1И контрактъ

теня ГеОlJгиева,

за ззкупваньето му. Едновр-Б1II8ВНО съ това т-Б ще ку

Же.1·1З0ва, Киряки Панайотова

AOJlfHl1

n ДО.1Ъ (rше. Но 162).
367) Н» .f{аЛllОnU, Д:нсовани, Хрuсmофоро, lIfарил,
J[шmmа 11 111lнеЛО1l11 Д:нсеваровll ЕеРСUЧ7J: аА)

въ

Il y'I. Hr)

~56

и б) за .А()зето

въ

JI[

BII

Кmщата

"Са.1танI1.ТЪ"

отъ ~520 ки. 111. при със-1зди: Георги Фоrса, Uтефанъ
Стамб(>.10ВЪ, Дервишъ ага и uжть (пост' Но 163).

061'1) На Гeopгu х. Лllева:Зil ~toнето въ м. "А'IЧИ
.,1аръ"

UТЪ 649~

l~B. м

Rирияк:о I~IIBa(lHa"';fi
Но 164).

при С'ъс1зди: Драганъ Хрие'ГIIUЪ,

Ах'IИ. Ив. ПаН'Iевъ и пх.ть (пост.

369) Н:-\ Параш}(ева, ДОАти Саввовll 11 А1lасmасuл
fJаввова родеuа Георгиева: ;t) 3}! /rЖЩ>1та въ П y'I. Но
8~9, б) "';\ .103СТО U"}, М. "АЧЧII~lаръ·' отъ 3 ДСIСНIЩ, при
съсi>ди: ХРИСТО 3исовъ. ИIJИНЪ АВД1IНОRЪ, ВенеТIfЯ Чер
вева, А ii нери ко

.;lеlЮВЪ ип,,,,, ь;

В)

эа

.10нет/)

въ

м.

"IПSШК:;ЪВ.А<lрЪ" отъ ;-;520 кв. 111. I1рИ със-Бдп: Атнюн~ъ
Драк:снъ, lI>lРУШЪ Х. (СИрНЯLСОВЪ 11 пжть И г) 81\ "'0-

зето въ м. "Т~1CIсе« отъ 7137 I:::B. м.
ДОШЪ АТНН<1СОI3Ъ, ТОАОРЪ АНД\)lIЯАИ,

прп

СЪС'ВАИ:

То

P<lII'Ih HeA1>.A~OnЪ

и .явн lСIlРНХЮL'еU\fЛИ (IIUCT. НО

16:))
З'Pi) На CmoJlJl'b МихалеВа: .Н! l\'жщ~та пъ 1У y'I. Но
108' (пост. Но I GG).
37)) ИП А6дула и lIfехледо },lусmафовu: ва кжща
въ Н' У'I Н(I 957 (п/)ет. Н.) 167).
37:!) НН Дшmmро, Лосттт, Елеnu, Аllасmu, Па
раш}(евu и J{llРUJl7Ш ФUЛllрuдовu, Паю;о Ив. Ifарnусчu
ево, До.нmе А. I'puгOPUJlf)U 11 Сулmаuа л. Атаllасова:
ва по l/а 'IaCT'L 01.''1. к,у,щ~та нъ 1 y'I, Нn Н92 ва
mрнит-В седемъ думи, н Шl П()С.,1·hАнит-Б двама 1/12 II.1И

ва ВСИ'Iки

8/11

(пост.

Но

168).

3fв) На Д1ШШnро, J[осmа7Ш, Еле1l11, А1lас»m, Да

пуватъ отъ оБЩI1НСICИТ'В упраl.менйя

1I

гербовит'В М<lр

КИ ва ц·h.А<l връзскн съ б~I.1ети.
4) 13(~'lщ() общинско упраВ.Аенис тр-вбва ваи-късно

ДО

1О-ии

Ю-tий да си купи пеuбходимит'В връвски съ

СВIfд-Бтt:'.1ства и ба.1ети, к:аЕl'О и С.1i1ду(\:ииг1> ва т-Вхъ
гербови марк·и. Осв1>нъ това общ. УПрИВ.1е в ия тр1>бва
да Г.1едатъ щ')Т\) 3й напр-Вдъ да

ве

о~'Гавжтъ

вu:rcога

безъ тикива снид-:зте.1~ТВИ и БИ.Аети, как:то и tlевъ гер
бови МНрlШ на т1>хъ. Uе.1с~итi

оБЩИВL;I.CИ

упраН.1Р,НШI

и !C)feTnHeT13 на ма.Акитt град')ве ие тр k.бва да Kyr,yватъ I1НI!I-'Д!IНЖЪ HO-ве'Iе отъ НО едн/\ HlJ ьвск/\ съ би."е
ти ("(,р'

Нn :г)

i'i) ВРЪ3!СН'Г'Н KlHla НУЖ,.J./\ Аа ел се прономероиаl'Ъ,
ПР()ВПВН:lТЪ и

п/)дпечатвнтъ, би.АО отъ lивчеЖl.lllчеетна

та и б ... IН:nПИТ·В

к.,lDноие,

би."о оТЪ (,БЩlIнскит-Б

."ения. Ilf,неже I!r'IH~H една отъ Т1;ХЪ
свид-i>те"'Сl'l!<!, И.Нf

бu."етu

ПОТР'kбlln

върху

е

СЫI"

еъ(1,ЪрЖН

UОlllери ри ни
първат<:.

YI.JPI\H·
1ОО

1.10

IIВТII]lНIТИ чески,

ВЪDШШl ~орица ва

Be+'~a RрЪНf'ка да ('е lI"д'IИШ~ отъ lC~leTI1 и.ли общив
ския IlИ<"НрЬ отъ кой до кои Но сж еъдыJ1щи'г133 се
пъ I1t>IЖ еl!lIд+'те"ютва И.АИ бl1~lети.
б) Герб'JI3И'Г'В Mapi\:ll ",а евид·Вте.А!J'гва, КН,""Т!) И uния
на би.lетит·В, IСОИТО ще ('8 I1здаватъ отъ uБЩИВt:rcото
УUрИII.lеuие

напрано

11.111

ТИ8НПН, 'це се ням-Бвж'Гъ
та на ollp·I,,1,-\,.1еU()ТО

е Тclедпат>\

Ilы1ъъ о'Гъ

R 1,

Н<НСУОУllа'l;\

l:анце.,1ЯРИЯТИ

иа

l1U-

на община

М'ВСТ(), ТI\I.С<1 ЩОТО при отр-Бзв}!ви

Ш\fЪ (]О.АОВl1на да ,/стаи:\ на eBI1A-Бт~.1СТUОТО

И.1U БИ.1ета, а другата увичтожав;\тъ

Шl KU'II1BI1. Маj)lI':ит-Б

~а~ю ~Ъ I,urцивекия

печатъ.

веУВИ'Iтожени марrcи B~ Mo~.:e ди се ДНН1!ТЪ

Шl

ще

се

БИ.,1ети съ
ваrcупуна

чит1> ва ИНТИВаПi1.

рашnевu 1t Ruрuшm Фze.:uuрuдовu. ВаllКО Ив. ЛаРllУСЧU
7) 3а Д/1 може Д I се пuстигне ц-Б.1ъта, която се
из'О, Десml1lа А. _Грuгорuлдll 11 [улmаllа л. Аmаuасова:
гони съ 'I.18H"}, I·Й отъ праВrI"'НlIка,
нс-Вко община) за дугеuя въ 1 УЧ. Но 1339 и б) за .10зето нъ м. . СЕО упраВ.1евие да задъ.АЖИ СЪ приrcl\3Ъ нси.'IЕИ стопа
"Тllш."х.·тепе" отъ 1 Aercap" при. съ~-:Ьди: Георги То
ВИ на еАРЪ добитъlCЪ въ общината да се снабдfЖТЪ
доровъ, Спиро ЮрдаН(JUЪ, Дпмитръ Каrcарпвосъ и ШiiТЬ
въ еАПНЪ _cpox~ъ ОТЪ три lIIъсеци, НII'Iивая отъ 15-иi1:
- ва първит-В седемъ АУМИ ва по 1/8 частъ, а на по Ю.1иЙ т. Г. съ евид-Вте.1ства (обр No j) 8а правосо.б
С.11,днит..в двама ва

(110(;'1'.

Но

1/8

частъ

ОТЪ

въпр()снит-В

374) На Гафар: , Идрuсо, ЯIiУОо

Алиеви х. РО.Щ6а: за ~'у,щ;tта
Во ~

ИМОТИ

169;.
Ub

1t

()ТВ;;JВНОСТЬ ва

OC.lta1l7J 1J1eX.Jleao I 1I0\,()бственносгь

IV уч. Но 33lJ (ll"СТ.

70).

ВС'ВКО

едно свое добиче. Раву.м-Вва се,

че .Лl\цата, които притеЖЙRн.тъ еПJ.lJ И доrcументи

цч поис~атъ p,<l

lJa

дu(lИТ'ЫGЪ

lIРОАЪ~lЖЖТЪ,

И.1П В~l1~U.1IЖ.ТЪ (''''щил сн

JI

ПР'Ьвъ тия три

рав:и1шili.ТЪ,

ДИЦIl, IСОИТО ОТfшатъ да пос'l;ты;тъ П.l0ВДUВСIШЯ 3ана

.ятчпii:ски Rошсурсъ, ще се правы·;.тъ

50%

отетъп~а отъ

пра

JII-Бсе

110дарfЖ1."Ь

д'Jоитыl':,' в,.вма Аа вам,.вlIЯ

натъ 'гия си ДОКV~Iевти съ печатни

МllНИ('ТСРСТВ()ТО Ш\ ТЪРГ06пята п 3e:\I.-rед-В.lието,
съ предпtlсанпе .\'9 3~92 отъ 13 того съобщава Шl овия

311

свид-h'ге.1I:ТIШ

по

'JUp. J.~o 1. Ы\ше· .\и, uб<tче, 3 ~1-Все'IПИЯ срокъ ниюШUlI
стири Л'IК'умептн аа правособствеВilоеть па ел ръ доби

тъкъ IГБ~lа да се В8ИМ:lТЪ въ внuмание.

Брой

37,

Варненскиii Общинсю, Ii Вt.СТНПКЪ

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩПНСКО УПРАВЛЕfШЕ

Ю1ССR въ гр. Руссе.
СЖЩО и фивавсuвuii приставъ въ Гр . .ловеqъ при
uписание на lи м. мцъ Авf'УСТЪ въ Държавното

Нс. 12218

Ковчежничество

гр. Варна, 17 Септемврии 1897 год.

Rвание на интересующит1> се Jшца

I'!a

2 ~ TOl'Ov пъ 3 часа слt.дъ обt.дъ, съ переторжка.I
на слt.дующии день по СffiЩОТО Bpt.Me, въ канцелярия
"1'а ва общинското управление, ще се произведе търгъ,
съ явно малонаддававие ва доставката на 8 ши Н('.'ш , 8
мундири, 8 панталона и 8 гугли, вn оБЩИНСЕИТt. гор
че ва

св:и стражари И 65 кожини С<lЛПflВ:R ва НОЩНIlТt. И гор

скит1> стражари н пожарникари ПQ обравцит-В, КОИТО

се намиратъ въ общинсlCClТО управлеdие.

И('кавий I:е ваJlОГЪ е 5"/0 01'Ъ lJървонаq;t.'1ната оц-Вн
;ка, Чуждитt. ПОДIШНИЦИ прt.ДСТ<iвляватъ дев:ларация,
че

се

отказватъ

отъ

Желнющитt.

консулска

да ввематъ

защит<\.

уqастие

Ц.'lъжни сж да се съобравятъ съ qл.
публиqнитt. търгове.
Но

щltя въ гр .•,J'овечъ Георги Цв1>тковъ оть с. Оотево.
ЛОllчаuск1. ОКО.'1И8, а [Jос.l-ВДВИЙ е ОИ.1Ъ ввеw"lЪ отъ спе·

CTOBBRTa

ОБЯ::SJ.rе:в:ия:

Обявява се

Страница 3

въ тоя ТЪрl'ъ,
6 отъ вакона ва

вала и

точисдение

та

сумми, :между ДРУf'ит'h пари се ука

една фа.lшuва

u 61ЫЪ

20

ст

ВIII,е.10ва ~lOвета съ

.'11>-

год. съ маЛ1l:0 груба направа n цвъ

1888

тъмвове.lенъ.
Но

12125

Гр. Варна, 17 Септс:мвриii 1898 г.
Варнен. Град, Общ. Управ.1евие съобщава за ява
ние

и

прt.днаввание, че с.ь

констатирани:

OO.1i>CTbTa

_Ш'·шъ" по едрия рогатъ доuитъкъ въ Веисъ ~bOIf,
Караяпулар'Ь, Дуванъ ювасж, I~apaГb03Ъ куюсу, Сю.1Ю
МRН.1ЖКЪ, Дуранларе, l~а.lфа кьой, ДжефеРJIиit, 10qь
ОР.\ШНЪ, Теке, БаД<Ilшска ОКО.'1ия, Бll.'1вджа и ()с:мън'Ъ
фасж, Добриqсв:а околия, I~YTo1Y беii: и Д8дже КЬОЙ,
Пропадийсса

осолия;

"Сапъ·

по К080т1> въ с.

Ба.'1ад

жа и Караw"lССЪ, Добриqска. ОВ:О.1ИЯ; "Шарrса" по овце
Провад. осо.шя, бо..,t.сть "Бt.с·ь"

Tt. въ С. Сивдедъ въ с. Деверджи

12119

СЬОil:, Добрuч.

ОСОЛИЛ, е прt.кратена.

гр. Варна, 17 Септемврий 1898 год.
НарнеЕСКОТ() Грал.сICО ОБЩИIfССО Управ.1ение съоб
щава ва !Знание, че се нам-Врени

Н·о

е1l: Вдующитt. беасто

Гр

пански добитъчи юва:

1) БИl!о.l1ица J 3 год, косъмъ черъ, на че.l0ТО и на

11 О.l>птемвриii 1898 г.

Варневското Град, Общ. УпраВ.1енuе съобщава ва
Комощиския Общин. К~IeТЪ на 19 10ниi:i Т.

.Rрая на опапшата има б-В.10, л-Ввото ухо {,опqи, а д1>с

UHaHue,

ното отъ горt.

отр-Взано;

Варна,

12124

намира се подъ няд.аора на

год. ивгуби.nъ общ. печатъ ва восъс Ь съ надписъ око

lСаварнеНСII:ОТО ОGщ. У прnвлен,,!е.
~) Биволица 3 еод, СОС'ЪМЪ чеfJЪ, двът1>
уши
Р-В3RНИ по М;IЛ~О; ННМllра се подъ надзора на Д.10вав

.'Iовръеть: "Лоиск!) окр.а.жие, .домска ОКОw1lfЯ, Ко:мощиq
ка СеДС1l:а община" Il въ cpt.A3TI\ гербъ, ватова ако се

~KOT() Общ. У нрав,'ение.

датата на ивгубвавието, да се сqитатъ ва вева.1ИДIIlI.

u

3)
4)

укажIЖТЪ книжа подпечатани съ ТО<lИ

Мнгаре,7 год. СОС'ЬМЪ .сивъ, другибt.лi>ни нЪма.
Магаре· неподвито. 1 год. КОСЪ)IЪ qерно-~ивъ,

печатъ, с.1ЪДЪ

!tметъ: Ж. Ив. ЖеКО8Ъ
Сесретарь: П. В

други б-Вл1>sи н1>ма; наlllират'Ь се подъ надзора на 10вав

Петрановъ

ското Общ, ~7правление.

5) Нолъ на 8 год., В:ОСЪМЪ желтеНlIЕавъ С'Ь бt..'1t.-1

ЯИ: на

AiJ.CHOTO

;КЖр.'IIШЖГЪ

ухо

куюру

отдо.'у

брасноухо,

ц.

ва

6) К:рава съ женс1l:0 те.1е на 12 ГОД., КОСЪ:lIЪ б-В.1Ъ,
ва д1>сното ухо <,тр1>лоухо.
Ако се укаже н-Всой отъ стошшитt. ва въпросни

-ri>

д06итъци,

да се ЯВЫiТ'Ь

нъ гор-Вн:аmtНlt'Г'.h

ния ваедно съ надлi>ЖllИТt. свид-Втелства
~тве:зность

КУРС'Ь по пияно.

wl-ВВОТО

И

упранле

ва П!НlВособ

и СИ ги прибержтъ.

Господuнъ
свършинши

J1Iаil:СТОрЪ
Госпожй.

Варна,

17

Септемврии

1898

год,

год., която се отличаВR..'1R отъ истинскит-В по това. че
н-Вмала правилС'нъ кр;ьгъ, направата

на герба отъ едната страна' бидъ

ШL

l\I0неТ1\'!':\ овначениет(' стоиностьта

грубъ, .'1ьвоветЪ,

uи

.'1-БТОЧИС.1ениеТ(J

тоже едва се чете.11I, венец1. направенъ грубъ, върхо·

BeTt. на житнит1> класове едва се ваб-Вл-Вввали, Р030'
бlI.lИ направеви

музш:а,

1Ilорска

),a!leo'1'
IIIY311 юL 11

IIM<lTOЬ чеL'ТЪ Аа ивв'J.еТН"t'Ъ
'IC

IСУР(~Ъ ua уrНЩtt
KlJlJl:e[lIIaTOpIIH,!·;t

О·ГЪ

(·ii

ва

[1{)-

IJдущ,tii: ()[,ГО.\ШРilii Щ~

110

Ш1НIlО, IIЪ l_tliiTO U!)(Jf'ра1ша

щ) б.у.де Со'1'Ьдвана.

'Г'Н ще G,у.ДN.тъ

РilflАI'wtеllИ

па Ко'1IJ.СIIВС

11

Icpaa на нс"1,,;а у«ебuа l'ОАиuа щt' пмn иепи'гь ШL
l;oiiro родите.шт']; щ" 1I1IJГ,У.'ГЪ А.! uрисж.ТСТlJуват'J.,
Ц'!;uата е оп р tA lbleua по 15 о'1ееа на м'Ьссц ь аа
UЪрВlI'i'-h АН'В ПРlIl'ОТUl.Н1те.ШIl ГОДИШI u по 17 wlCH., ЗOL
Сwl13АУЮЩИ'Г'Н

курсOlШ.

3о Аа може Аа се
уqеНИЦIJТ'h,

жео'1НlОщитh

въ видъ на

се показвали

равни и

пъпки, а

раз.'1-ВТИ.

Тая сжщата монета д. I\:о.1евъ би.'IЪ введъ отъ живу-

ОПР'ВАiци

к.13СI1ФикаЦИJl'J·i\

еж УМО.1ЯВIJ.ТЪ

още Отъ сега у Г-на l~. Демео'1енъ

ВШ:НТ<I, у.шца "Царъ БОlJИСЪ"
ГОСПОДИllЪ АС.\lео'1енъ се

.,.1.

Шl

да се ааПlllIIaТ'Io

проФесuръ

ПU

му

"
4-4

сь

836.

на'I'IJIi~рВй. с.ьщ')

8lЮРАиранисто на пяна.

особенно ер-Вднпя едва лиqа w1Ъ, отъ другата страна ва

вит1; цв-Втове

по

БИВШII

на

осъ:мъ Троянсса осолия, - Димитръ .Колювъ една (5)
петь ~eBOBa фалшива монета съ лi>тоqисление отъ 1884

дафиновитt. листове

проФесор'Ь

l\:Оl!серllIJ.ТОрШI.

P'y~"aTa Им uepaTopcKiL

Дe~II~.A~B'b

У'lеUИЦI1

12 J 18

Деl'lео'1енъ

"Т'~IН1JIТЪ ВЪ AU~liI IШ Ь, y".\IIJ~~l "Ц 1/)'1. НI>РIIСЪ" No. 8:>6
ОДI1НЪ

Ва pBeHCKO'l'O Градссо 06щинсв:о Управденпе съоб
щ:\ва В11 знание, че младшиИ: по.'1ИЦ. стражарь при Лов
чанското Окол. У пранлuние Маринъ Дончевъ, на 8 11[,
и·цъ АIIГУСТЪ е заловидъ у житедя отъ с. 6-Вдии --

била поголt.:ма,

11:\

ЧИl'аем~т~ lIуG..\Иhа,

'l'ft

Но

1\:.

Il:lfJi.,жеfСi\'Г.t

РАЗ Н и.
8ЪЗАУХ'ЬТЪ като
нье.

-

~a1l:TO

да живt.е:llЪ.
ОТКО.'1КОТО

е изв·!>стно

Но не е

offyii:,

за

cpiiACTBO
ние Jlде.\lЪ

то.неона

[цжно,

II

пiiче

Дllше.\1 t.

КI1!:во

au.

JIДeJIЪ,

в:зсво Дllшемъ . .l!:J,инъ ОШIтенъ .1-ВI;ар&

казва: ."lОlПИЯТЪ въздухъ, .10ШI[Т-П стаи, I:.У.д'Пго СПI!\IЪ,

Страница

•'10ШIlТ-В

Варненскиil: Общинскип B-ВстНIШЪ

4.

КiliЩИ С';>; нап ."lОШИТ-В причини 8а развитието

на охтиката, тъп

Сапунътъ

обр::вуватъ вародишит-В на БОoi"l~стьта, а чистиятъ BЪ8~
'Гвърд-В е важенъ въздухътъ въ стаитъ, К,ъдtто СПИl\IЪ,
т. е. нъ ония пом-Вщения, Rждtто чов-1нсъ прък:арвй, една
повtрваме,

грtшffi.ТЪ хората въ тов .. отношение.

съ

КО."1КО

Обикновенно за

понi>кога

и

наи-влажната,

ПО"!ТИ

'

и нев-В
сж

горчиви
чистъ

опити,

се ваучих.ъ

въвдухъ

то ва 60ЛНИТ-В тъй и на 8дравитЪ.
нътрянанье

въ частнит-В

баР;'I~ИТ-В пока8ва,
бол±'СТll

110

ICвартири,

го •• -Вмото

въ

.ioBRTa

добъръ И8ХОДЪ

или

съвс-.lшъ

дя. СА изравимъ,

на женс~ит-В

тин('ю\
ряме

на

наи опаснит-В

ватъ (~ъ въздухъ.
вачъ

.'1-В!Сувание

и

студева вС'да,

не

пературата

Спенсеръ
болъсти,

Ведетъ,

систе~Iа ва пров-Втряванье:

вратит'h

се

л-Вку

И8вестенъ

ПО8на

Еогато

"има само една ис

Ако въ н-Вкои блатисти
бъръ,

Еакто,

ва :жаль,

на часътъ си И.'1и на отворено
ПР-ВICарва

СИРО~Нlси,
:маЛК\lЯТЪ
духа

учениICЪ,

нъ малка

пос.тВ

1l01~РИВЪ и

си животъ
ЕОЙТО

еtди

циганина,

на течевието

,

-

ВСИЧICит-В

тия

И8Ф

прозорци при !Солко год-В топло

не можемъ да се ръшимъ,

страхъ

Bp'hMe;

не!Са

отъ едно внеsапно И8ригвавье на тоя ВУЛICанъ. Изфър
~leBaTa .1ава е РУЕнт.lа въ четири ГО.1-ВМИ течениа пu

ПО."lИТ-Г. на планината съ една бързина отъ

] ОО

метра

на ч(н:ъ. Повр-Вди ГО.1-ВМИ 11 чов-Вшки жертви не е
ПllНl.I0, t:aMO сж БИ.1е съборени много КО.iиби пи П.lа-

Печнтвuча на Христо Н. ВОllНИICОВЪ,

Bl:lpua.

дя.

докато

когато

е особt'НО необ

искаме

щt

повър

му

С'ГОН.1имъ

сжда и t:ъ това да BЪ~

нагр-Вно

отъ

слънцето, не бива

r

истине

съсждътъ.

-

В ь Брюк:се.1Ъ У'lIIТС'

връща

J.' ь ',ть УЧIJ..1IIП~t::, Нt:'НЮI.КlJИ
up'hAM'J; rlI, 1:(\1',) Mt:: ГИ.Н! чесlCИ
О.1,lНзни КУГIIИК:И, тръБUЦI1 отъ б"Я r

и uеuотр-Вбн и

събра.1U Вl:'l>КitКЪВЪ матерш.. ."ь

.1сиа. В~IIЧlCО

оставж.1Д uще
lНI.ВД<lдеЩ1

въ проаореца. Ние
скоро ще се уБЪДИ}IЪ въ ПО.1эата на тол ОDИТЪ. Даже
за дъцата може да се пр-Впоржчва това пр'hкрасно
срiЩС'ГllО. Тр-Вбва само да ПРИВИICне1lIЪ да СПИl\lЪ съ ва

2 ав
густъ т. г. жите.шт-В на Неаполъ сж били ивненадани

r е ПО.'1иватъ стаи

8;\

1'01..1<1 БИ"'I' []раАзлеuо и съ IIo.1Y~
Apexl1 ва 500 б-В,1,EII1 д-Iщ<l., Пр<l~

Тll.1И 90 АУШИ бо.ши Аа си поuрнвятъ ВАравье 1'0 uа
Р<l8НИ lIг.!>ста нъ ОКО.1ностит1. на rfJH,1,Hj о~в'lшъ това

и а!Со отеднажъ

ВУ.'1канъ

искаме

bp.teH 11

17,OOU

c~ опитаме отнача.'lО

на б .. щю до гр. Неаuодъ въ Ита.1ИЯ На

случаи,

ченит в пари КУIIИ.111

съ отворени

ЧИТfiТt>.lитt ва Сi'i.ществувавьето на го.тЕмия

ЩА

отъ дъното, нtщо, което
'l'а.сива

начинъ, учеuицит'Н

да остаВЯl\lе само едва процъпка

HeByrm

която

да· бiъде не по НИСR':1t отъ ВО

ИВФЪр.Аени IJарчt::та И др. И Аа. ги Ilр'В,1,>lВИТЪ
на УЧUТ6.1И·Г'Н. В Ь ПР"Аъ~tжение иа 8 м'всеца, по Т,l.къвъ

да

·.rBopeHIl УС'га споредъ ПОС.lовицата: "8атворенит-В уста
Dавhы'ъ 8дравьето".
Изриrванье на Везуви. Иэв-Встно е на

съ

трi>бна

же.-I'fнJНИ

погин,у.ТЪ.

Нека прочее да спимъ бе8Ъ

водата,

тапа отъ luише1.'а,

и

на въ?

тр'hбваш~

растении. ~

когато почватъ да рас'l'н.тъ, От ь

oconeHo

ICОГ;tТ,) отиш\тъ 11 се

ЖПВОТRlJ, l~ОИТО пр-hкарватъ нощьта

небо

и ~анитарит-В

на стайнитli

Урокъ по икономиата.

ааДОВО.1яватъ въ
на

ва карбо

върка да обър

.1I1'1'-В C'f.· кар".1И УЧ~I:IIIЦI1ТВ, да събllр<lТЪ 110 У.1ИЦIIТ'Нr

натрупана съ ПОКi'б,щнина стаичка, най

милиярдитъ

подъ нвъздното

cf:j

съ ICО.1I1батu.

при

почакаме,

РО счи

и фа и.'J.'онджи.ята

не

е ИВСЪХВ.Yioll0 на с.'1ънцето, то тр-Вбна да го ТУРИl\IЪ подъ

часть отъ нощьта по У.'1ицитЪ, И ОНИЯ

хоито н-nматъ

('Ю1тническия

ПО.lе,

на докторит-В

дtйствието

лоето

аа тая

сънка и да го поливаме СЪ топла вода. или ПЪ къ' да.

татъ мноаина, то и войни\~ътъ, който прi;карва нощьта

!COiiTO

на ЛИВО.lа.

Еарболи

не БИ.АlI добри

ако пысъ е необходимо да .полtемъ растението, което

мъста той и да не е тъй до

вр-Вденъ,

сапунъ

увищожавалъ
и

нието, Еогато то е

въздухъ е врЪдителенъ.

Еъвдуха въ сцалцит-В стаи. Ако би Нflщниатъ ВЪ8ДУХЪ
е тъй

BptMe.

други, се

искаме да ускоримъ растевьето му. Да поливаме расте

то на всъки случаи сто ШfiТИ е цо-добъръ отъ

Д-ВИСТRнтелно

1IШОГ;:'

будимъ дiИностьтн. на ICоренит-В му, и инобщо, !С()гато

това е дй. не ватва

Еднажъ за вс-Вкога тр-Вбва да се освободимъ отъ
че нощниатъ

Ран

немъ бодростьта на пов'hхн.ълото растение, или пъкъ

и ПрО80рЦИТЪ".

пр-llДр~шсждъка,

отъ холер[l.

градуса. Най-дС'бръ е да. става Dоливавьето не отгоръ,
а отъ долу,

наранзваfIИЯ

кавва:

на

нит-В растения

ходимо

т. е

сапу

тона ЧlСТО имъ вагниватъ !Соренит-В и инсъхватъ. Тем

иначе

равитt,

ли

06евзаразя

Стаинитt растениа никога не бl1Вf\ A.,t се ПО.lIН<аТЪ съ'

И3ШlКватъ. Тъй, наприм-Връ, въ Цюрихската болница
при хирургическото отд-Вление, се получи~и най-добри
реЭУ.lтати б.-;шгодареFJие на туй обстозтеJtство,
че се
въведе отвореното

кислота

Поливанье

про

че въ добрия въздухъ и най лошит-В

ПО."lучаватъ

аа

въ сапуна не 6Иol'10 сл.щинско.

и ливоловиятъ

не вниманието

как

БОJIНИЦI1т-:R

може

часть било доста, за да се умъртвI':ЖТЪ

1/100

масло

ВСВИЯТЪ

да ц-ВнIЖТЪ

И СJIънчева ТОП.'1ина,

проти въ зараната

CptACTBO

."штъ (сараджата), а тъй Сffi.що и на охтиката иного пома,
Ц-ВJJЬ. СаПу!iЪТЪ
га ."lOшиятъ въодухъ ВЪ тия стаи .. Въ посл-Вдно bp-hме-I
отъ

RИДlf.

поради прис;ьтствието на витробеIlВОollа, ващото баде

111080'1'0

тието на ма.'10кръвието, вtрниятъ му другарь скрафу

нуждата

да

умъртвява.'lИ отъ дъйствието само ва 1/10 часть ра8
творъ, l\Iиrcр~бит-В на гноя не се умъртвявалиотъ са
пуна, НаИ'доБI)Иатъ сапунъ биль бадемопизтъ, uaBtpHo'

БО."lЪС'ГИ на спа.iНИТ-В стаи. Въ всъКИ СoIiучай ~Щ равви

на освование

ва

Тифоввитъ баЦИollИИ, а тъй С8.що и

въ васлtпението си принася

Ыного отъ нашит±' бол1;сти бевусловна

сuпунъ,

холерви'Т..в 8апетаи въ течение на твърд-В [Сратко

може да се нар-Вди

наи.добрия СИ ИМОТЪ жертва на тщеславието
жеството.

видове

творъ отъ

в:раС'I1ва 1Irебе.1Ь и да се 1l0сте.1Ы>.ТЪ хубави КИ.1ИМИ. ПО
ТllКЪВЪ начинъ човtкътъ

равни

ИС'ГИНt:!СО

всъкога

наИ-маЛlсата. Добрата, И.iИ въ всtки С."lучаИ по добрата
стая се остапя 8а гостна, !С,nд-Вт()

06езза

нав:ье Огъ ра8fIИ БОol"lеСТfI, или не. И наистина, С.1-ВД;Ъ
редъ изсл-Вдваниа, тои се уБЪди.'1Ъ. че сапувътъ е

дената, раСПО."lожена кыlъъ с1;веръ, к,ьдъто никога С'.т!>нце
хваща,

СРСАСТВО за

пъ'Гъ да се употръбява като сръдС'тво

спаlJье ивбиратъ hai1-."lOшата стая въ КlYiщата, наи-сту
не

нато

разяванье. - Са.пуuътъ, както е ивв-Встпо на ВСИЧk:И,
се употр-Вбява навс'.!ш&дt 1~[lTO срtдство на чистеuье.
Обаче напоС'.тi;дъкъ единъ ученъ напр~ви.1Ъ редъ ОПИТИ

духъ гп убива съ Iшс."lорода, които съдържа въ себе.

да

37.

нината.

Юt'ГО ."lОJIШЯТЪ въздухъ ПСШ1\га да се

част,ь отъ живота си. Ы.ъчно е

БРОll

I

САН" АОСТА

на сиромаси

ГО.1'iШI\

бо.1НИ

CY~IM". КРЯ'ГU

БИ.1а

въ гр:.!да.

Кuпdmасlшпg.
.Ni 1205.
Die periodiscl1e Me1dung der LапstпrтрfliсЫigепае!"
oesterreichisch = uпgагisсlшп Monarcllie findet bei diesem
k. u k. Vice-Consulate am·24-ten Ьеziеhппgs\vеisе 31-ten
October 1898 10 Uhr VОlшittаgs statt.
Уот
ат ЗО.

k. 11 k. Oestel'.-Ungar. Vice-Consulate in Varna,
September 1898.
Der k. und k. Gerent

Stankovich
Изд<нш, Нарненското Градско Общинско У QраВЛ6ние

