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ВАРНЕнакии
ОЕщинекий Вtсrникъ
....
:

113Лll3А ЧЕТlIРII IIЖТlI НЪ ~11)СЩА,

Писма, статии, пари I1 всичко що е за
пъстиика се праща до Градско-Общинсното
Управление въ Варна

Обикновенно всъка С.v.бота.

Цtна на вtетника за ГОАИНЭ е

4

За оБЯВllения се Пllаща за Аума:

На първа страница

лева.

ОТАtленъ брой

"
"

10 ст.

3 стот.
2 "
1 ~

.

втора страница
трета п четвърта страници

&..- Датата и Н ра на пръдидущиi[ брой па "ОбщинClШЙ Аа не се отАа ва на прtиупува чъ. а да се събира напра
Въстникъ" да се чет..у,.тъ "15 Ноемврий" и брой ,,45" ЮIЪСТО
I во отъ общинското управление, при ИЗНИСaIшето на хра
,,9 Ноемврий" п брой ,,43-44".

i нитt задъ граница, едноврt~lенно съ
I МlIт&рственнп берии възъ основание
(хранитt) ъштническп

и ЗВОАЪ ОТЪ рtшенията на Варненский ОБЩI1Н СъвtlЪ !

370:

ИЗRоснптt

за тtхъ

ПРllе~lа ПРИХОДО разходний БЮАжетъ на Вар

нен ската "рад. община за

i

31 ОЮllо.llврltil 1898 годшш.

дек.:щрации.

сз:tдующптt ШIЪ се

1899

год.

сЪ

ПРИХОАЪ

858:

1;')38 аева и съ раСХОАЪ 1.118.4(Ю лева -съ недоиикъъ
364. Да се прtдвиди въ бюджста на общината за (ДllфИЦПТЪ) 359,й22 :IeBa. копто . неЛОИМЪКЪi ще се по
идущата година стоiiностьта на купенитt II отъ В рнен : крие отъ недоборитt по IIстеК:IИтt бюджеТII 11 отъ заема
ското .комендантско Управление .1tJbC/l/ll въ "марагозъ I 500.,000 Л('Ra, ItOllT() общината, съгласно рtшеНllето му

!

хането" подъ ,,\'9 J\'Q 1, 2, 3 и 4 на су~ша

11818 .1eB~,

която сумна съ настжпванието на годината да се

внесе

въ Нарненскиii Банковъ .клонъ, съг,:шсно ПИС~IOто на сж
щото -упрааление подъ .м'

40

отъ н. година.

365. ОБЩИНСКОТО 3Аание, въ което се помtщава
Телеграфо-Пощев. Станция да С6 отдаде 110до lIae.lt'O за

прtзъ 1~99 год. за

подъ

N 189

1899

година.

отъ 189~ год., ще напрани

ИздаАеНlI постановлеюся з~

(чл.

4

на

700v лева.
366. Да се достави, по начииа, по коИто до сееа е
ставало, нуждното за прtзъ 1899 год. количество (около
50,000 килограмыа flpM:>;~a храна на общинскитt CMtTOносни коне. 3а тая цtльа C~ обяви въ непродължите.:шо

BptMe търгъ.
367. Въ забtлtжката на чл. IV оть поемниТ'h усло
впя за отдаванието подъ наемъ градскитt касапски дюгенп,

J" 330

оть о·и того, да се при

се позволява Аа Се ПРОАава, при

въ улица" Лtсковска"
и въ зав'hдение' о
на .Ангелъ Славовъ Пуч. ул. "lIptC'IaBCKa".
368. Удобрява- сключенитt отъ постоянното ПрIIСЖ

BptMeHHO

тствие съ съдържателптt на публичнптt домове контра
кти, за наемванието на тил домове за три години 'отъ 1-П

.я:нуариИ

1899

г. до 31-й Дскемврllll

1901

г.). Да се за

ПИШIх,тъ, с;у;щитt домове, въ надлtжиитt счетоводни кии

rи на общината, за тол периодъ, спорtдъ 1'ПЛ контрактн,
както

сл'.hдва:

fiубличниii домъ "Хотелъ Плtвенъ" върху Ма
Pltll Ботева за 5700 лова (по 1900 лева годишно),

1.)

2.) Публичниi домъ "Хотелъ .Адриавополъ" върху
Ревека Фuлкешltцаrmо за 4245 лева (по 1415 лева го
дишно.)
и 3). публичний )l;ОМ'Ь "Хотелъ Балчикъ" вьрху
Хал Щаuн'Кол'О за 5700 лева (по 1900 лева годишно.)
369, 1. ОтдеJlитt П и ПI (ва .;шьреlluеmо храни и
темеиnеmо C1JlOK1t) означени въ рtшенпето ...11351 отъ 19-й
И

того, да се U3Х6'Орллmо, като въ съотвtтствующето
utCTO на ПОСJl.tдното - се отбtлilжи: че правото тегленпе по 5

20-1

ст. на всf>RИ
ще

10 кил. отъ 50 кил. Haropt

се събира не

тогава,

заАJlъжитеJlНО

ItOraTO кантарджиптt

(cblJl:aCHO законаI

т. е. ще се събира само

на прекупувачя

биватъ пови

!Шни да тегллтъ и притеглятъ стоката за която се повикани.

и п.

1rpaBomo

крепостни

неАВI1ЖИМОСТИ

(IlРО;J,Ъ.lжепие отъ брой
01'Ъ

1892-\',

.",)

ГОД.

Пр-В~ъ 18~5 год.

При взеuа.нието на 'Гова рtшение ПО~I. Кмета- Г, Ив
Ноевъ исказа мвР,ние наема зf..c 1899 год. да се увеличи

Mteo

сжщата

отъ Закона за замен. турските АокумеНIИ и пр,)

отъ тъзгодишниИ: наемъ.

бави, че СВИНСКО

снабявание съ

актове за притежаеiVIИ отъ ТУРСКО врем!'!

1>000 лева, т. е. за 1000 .1ев;\ повече

приета съ рtшение nодъ

прtзъ

,'la .-mъреllие хршНl за прtзъ

1899

г.

65») На АllасmаС1lЯ Госnодинова: 311. wlOB8TO (хавра)
въ м. "I~еlllеръ Дере" отъ 7797 кв. м. при със..вди:
Танасъ Пандеwlиевъ, АнастаС1:- Панделuевъ, Георги Х.
~ рисостомовъ И дере. (пост. No 169)
656) На Айше И6раХU.llова: 311. КiYiщата въ II уч.
(пост. N0 170).
657) На Рефuе ИС.llаuлова: 3а 103/144 части отъ кж
щата въ Ш yq N.0 455 (иост. Но 171).
658) На ШЮltрЮ J.1fехJtедово: а) 311. кжщата Но 538
и .двата дюгеня Но 6 t 4 и 615 въ III yq. и, б) аа wl:Oаето въ м. "Сесъ С8ВЩЮЪ" отъ 2Н92 кв
:u: при съ

No 1057

сtдu: Сю.;IеИмавъ )lа.Х:llУДОВЪ, Хасанъ IIex.-шванъ
мано въ, Татаръ Мустафа и ПiYiть (пост. Но 172).

659)

На Елило l'оррu: 3а

wl:OaeTO въ М.

Ос

,.Cawl:Ta-

Н2.тъ" отъ ЗО::!::! КВ. М. при със-Вди: Д-ръ Георги Па
русltЯДII, Адеко В. Б/t.lтаджи и морски 6р..вгъ (пост.
Но 173)

661/) На l1арашnева Юрда1l0ва родeuа Недева: 311.
..lOBeTO въ м. "Сотира" отъ I !Н$l кв. м. при съсi'дИ: I~ypTe
са Ф. Тодорова, Георги Ив. Ноевъ, До..1Ъ и ПiYiТЬ (иост.
Но 174).
661 На Дюео Н. Пудов'О: 3а ..10вето въ м. "Фран
га Дере" отъ 32-10 КВ. м. при със-Вди: Георги I~. Ва
силевъ, Панаii:отъ Димитровъ,

дере (пост. Но

Махмудъ Хюсеиновъ и

175).

662) На Моско Тодорово: 3а ..'10эето въ М. "ГОw'l..в
100 деКI\РЯ при съсtди: БУwl'J:аръ
Недю, СаКaiЭЛЖ feoprlI, Дерменджи or.'lY Трандафилъ
и Димитръ Ивановъ (пост. Но 176).
.
663 На Анmулл Михаилоеа: 3а R:aiщата въ II уч.
Но 213 (пост. Но 177).
664) На Дука ЛосmадrmОЕЪ: 3а 2/з части оТ'Ь R:Ж
щата въ II уч. Но 241 (пост. Но 178).
665) На ДеСlllmа BllKo.·zoBa родеllа iaaeoBa: 3а .'10вето въ м. "Чаиръ" отъ 2047 кв. м. при със..вди: Ге
ма Еокарджа"отъ

орги Панчевъ, Сауwl:И Петровъ, C;.~BBa Х.
п&.ть (пост. Но

179).

Петровъ п

Варвевскпи ОБЩIlНСКПИ В,;;;1>~С,;Т,;;;В;,:и=к=ъ=============Б~р=о=И=4=6=.=
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666 На Лондо ИЛiiево: 3а лозето въ м. "ВаЯ,ilаръ" ларъ" отъ 5387 кв. м. при съсi>ди: Иванъ Димовъ,
360U КВ. 1\1. при със-Вди: Нико.;ш I{ачаровъ, Русеи Савва Авгеренидисъ и пжть: б) <'Нl .10зето въ м. "Ач

отъ
Певевъ и отъ дв.I,т1> страни пжть

(пост. Но 180)
(67) На Геореи д. Лороnеосо: а) ва лозето въ

ЧИ.lаръ~ отъ 2fi:!6 кв. м. при съсi>ди': Георги Иванов,

1\1.

"Гол1>ма Кокарджа" отъ 14563 кв. м при съе1>ди: Мех
медъ А8ИЗОВЪ, Марко Георгиевъ, Хюсеинъ IОмеровъ и
МОСКО Джафер.'IИ.'IИ (пост. Но 181).

(68) На АЮ1l1t Атанасова родена Х. Панайотова:
ва J1Iагаsията въ 1 уч. Но 204 (поет, Но 182).
669). На Аnдоно Т. Лалеll.дJICuево: а) з(l, лозето въ
м. "Ваяларъ" отъ 6~5S кв. м. при със'hди: В.1f1ДИ H(I,·
УJlIОВЪ, И дере и 6) ва .10ЗРТО въ м. "Франга дере" отъ
3530 кв 1\1. при съсi>ди: Георги Леновъ, Аргирfl. Ко·
стадинова, Коста БаРД1:I.КИ и пltiТЬ (пост. НN ] 83).
670) На Нu'Кола Иваuово ]{ула'Ксжзово: а) ва 1/4
ЧI\СТЬ отъ дюгевя въ

1I уч. Но 111';6
1\-1.
Селвили"

и б)

9 t

.;IOBeTO

въ варнен. лозя въ
отъ 1754 кв. м.
при съсi>ди: Авица ~1BaBOBa, Вангелъ l\1итаковъ, Ба
",аши КО8мова и Ш"ТЬ (пост. Но 184).
671) На ЕвnраКСIlЛ Раiiчева-родеll.а Х. Тодорова:
fl

а) ва лозето съ кьошкъ въ М. "Св. Никола"

отъ

7 ь78

кв. м. при СЪС-ВДI1: Майрамъ Г»рабедова, Тодnръ Ыум
lI,жиевъ, Георги Еаранфиловъ, Х. Данаи.,ъ НИКI1ЛОВЪ,

Гарабедъ Х. Гарабедовъ l\:lffiГЪРДИЧЪ Х. Гарабедовъ
и LJку.аи ТеО.10ГОВЪ, б) за л()~ето въ м. "Чаиръ" отъ
4~83 кв. м. при еъеi>ди: Трандйфи.'lЪ Дюштровъ. Ыа
рия

Ботрза,

БеДlJОЗЪ Артюновъ, Ме.'IКОВЪ

Артюновъ

и дере lJ В) за .'Iозето нъ М. ,.'Гекк:е" отъ 1530 1>:8. м.
при СЪС'hди: Тсохарп Мумджиевъ, ДИМl1траки I~;IР1.ПИ
pf', 'Годоръ Николовъ И Санна Георгнрнъ (пост Но

85).
672) На. Х. Деспина Ча/СУ - роде ча Геореuева: ва
1/2 часть оТъ кжщата въ 1 уч.Но 1311 (пост. Но 186\.
И3; На . Тодоро Геореuево Лалоzероnуло: за )/2 чаt:тъ
отъ 1Сжщата нъ 1 У'l Нъ ~]9 {п()~'Г. Но 18'/).
(74) На О.1tаltлъ Саuдо Ах.недово: ва •• "зето въ ЗI.
"Сесъ севмf'СЪ" отъ 4210 кв. JlI. при L:ЪС-ВДИ: Василъ

Ве.ншо IIвановъ', Ва<;и.'I'Ь НИfCоловъ и П;БТЬ и В) ва .'10-

вето въ м "TeKKu" отъ 530~ кв. м, при със-Вди: Дом
на АНДРlшова, Андонъ Саввовъ, Иванъ Димовъ и ПЖТЬ
(пост.

Но 191';).
684) Н}\ Аmанnс'О Велево: ва лозето въ 1\1. "Сесъ
Севме<;ъ" отъ 1336 ЕВ. м. при съсi>ди: Мустафа Дря

новъ, Али Сахдетли, Чаркчи Рю('темъ и пжть
Но

61:>п) Ни 30и пепева: ва K.blr.,OTa въ

(пост

на Танасовн.

675)

Христо 'Ганаt:оВЪ,

Но

въ

Ш

уч. Но

386 (пост: НО) :Ю 1).
687) На 'l'oaopo Н1t'Колово: а) за лозето въ м. "Те
ю\':е" отъ 4746 кв м. при съсi>ди: А. Теохари Варса
мовъ, Ранчо Нед I;лковъ и Тодошъ Атанасовъ и б) за
лозето въ м.

~ Св. Никола" отъ

1 деЕ:аръ при съсi>ди:

Ставри Атанасовъ, Хри<;то Икономовъ и Тодоръ
хаяоглу (пост. Но

Еи~

:!02).

61:>8) На И6раХ1tJ'о

а) за

MexJ1leaoo'O:

42/48

части отъ

в:жщата въ Ш уч. Но 451 и б) ва лозето въ М.
"КЬОШЕ\':Ъ багларъ" отъ 1;~50 кв. м. при съсi>ди: Бас
ри Мехмедовъ, Хасанъ Ходжа Ыустаф:::въ, Мехмедъ

Ефенди Фепвулловъ и гора (пост. Но' "203).
689) На ПеРЮ{Л1t В. АрХUКАи: за в:жщата въ

34 7 (пост. Но 204~.
690) На ИСJ1tа1IЛо, ИЛЛЗ'О

1

уч. Но

1{.

ФUnl1lаJrlо .АХJ1tедовu: ва

в:.у,щ~та въ Ш уч. Но 6~~ (пост. Но

205).

691) На Елена Тодорова: за к,У..щата въ 1 уч. Но
(пост

202

Но

206).
(Слi>два)

НАРНЕНС(fO ГРАДСКО UБЩIIНСКО УПРАВЛЕШШ

и Кати
Обя::sлени я:

(пост. Но Pi9).

На

уч. Бо 286

II

200).
На Шерuфо Мусmафовъ: iШ 1С.У>щата

686)

j

Гl?оргевъ, Домни В(i('илрва,

(п')ст.

199).

Ураll.UЛ Лостадинова: ва лозето нъ

:111.

Но

Чrшръ" отъ 29~5 кв. м. лри съсi>ди: Полихронъ Х
Харченъ, МаТllНЯ Пар, шк:евова II п,у,ть (пост. Но 1(0).

] 5~1:>7

fl

671J) На
Но "275 (пост.

Но

Сеидо
Но

.Ахледово:

за кжщвта въ Пl у ч.

191)

677).на Хаmче

AXJteaooa:

за кжщата въ Ш уч.

(пост. Но 192).
678) На МаmU1l,я Парашкевова: за •• озето въ м.

276

"Чаиръ" отъ !n;) КН. м. при съсi>ди: Полихр()нъ Хар'
чевъ, Ишшъ 'ГОДОРО1{Ъ и Аведисъ 3адуровъ (пост.
Но

гр

190).
67})) На Лосmадllll.7J Х. Харчевъ: а)

аа дюгеня въ
IVуч. бевъ п-ръ нри съсi>ди: 3лати ХаДiliрчалlti и отъ
двi>тi> страни Ш'i,ТЬ б) за .10зето въ м. "JIавастиръ ~
отъ 424-0 кв. м. при съсi>ди' Анастасъ Анге.10ВЪ, Па
ваиотъ Параш!Сеповъ, I~няжески .10';Я и Попъ ИваНЪj

В) ва лозето въ м. "Сuтира" отъ 2230 кв. М. при съ
с-Вди: Х. Георги Х. Харч.евъ, Х. Парушъ I\:ИРИЯI<:ОВЪ,
Наслi>ДНlJЦИТ-В ua Х. 'Геохари Драковъ и Георги Пан
чевъ и 1') ва .,оаето въ м. "КоваВ,,1N,КЪ" отъ

2257

КВ.

при съсi>ди: Тодоръ И. Ео ..1аровъ, Савва Георгиевичъ
и Нухъ 3аикоДжи (пост. Но 194).

Варна

20

Н()е~II!РIJ:И

13\'~I'I)А('твие [IlН'МОТО

] 898

ГОА·

lJa Ri\рнепекото 0,,1'. Финаи·

COIJO УПlJ в.ление отъ 18 'г"го UРАЪ НО 1355~J, В"рl1еl1.
ГР1lДСКО 06Щl1НС1СО У пrаВ.,Iение оБЛЕщва ва ЗНание на
Иllтере('УЮЩI1Т'В се, че ('ПlJСЪЮ\ ва
ново

1')'.

('ж

•.

.~очuа lИ

_\"

.,Il1цата,

Уllражuяватъ раЗtН1

13a!Jlla. ее пам'Врв"," у него, въ I,ОИТО

ди. IШАН
ннта

на
въ

liСЯ!СОИ

може

СЪ I~O.·IE\':() AaIlЪ~Ъ е "б . .юженъ отъ аЪРНОНfiЧН.,I

ЕЩJlltlССllЯ

аа

НеАI)ВО.~нпт-В
Аан'ЫСЪ,

1СОИТ()

ЗfiПЛТllЯ

Занятието

Ii'ГЪ

~ж Д.,IЪЖI:IИ

си.

рЯВМ'sра

нъ еАВО

H~~

време

юм(}женип

отъ АВ-В

имъ

сеАМИЦИ,

отъ днта:га па Т\IIН\ оБЯlмеНllе, Аа ПОАflАЖТЪ за51В.~ение

(бевъ герб. мнрка) направо Ао Ви.рнеп.
·Ущнш.1СНlIе,
първон"ча.,IН.

съ KO~TO А<\ u6ТltiжhYiТЪ

ви

Финанс.
на

КО1\Il\1l1ССUЯ.

С.,I·БАЪ I1стичаuието
ИJlIЪ Аанъкъ

O~p.

опр·DАе.,Iението

н.шза

въвражсппя

не

на горнии сров:ъ, ОlIрелiыеlIl1Я

въ СИ.,Iа
ще

и С.,I·Бдъ

се

прпе;\штъ,

Но

15164:

това

нече никак

111.

680) На Оюлей.1tа1l.0 MaXJtyao6o: ва .1ОБето

"Сес ... еевмесъ" отъ

въ М.
2-'!31 кв. м. при съсi>дн: Хасанъ

Османовъ, Шу!Сри МеХJllедовъ и п&ть (пост.

Но 195).

681) На Е.ииа .Архондиева: ва кжщата ВЪ Пуч.
Но 671 (пост. Но 196).
682 На Лuрщ{а, Дафuuа, Тодора, Рада, .Анна, Ге
Optu l' Аmаuась Тодорови: ва •• ОБето въ М ,.Ма.lка к:о
Rарджа" отъ 1 ]25 кв. Jll, при със-Вдп: I\'асапъ Дюш
тръ, Х юсню Еф
Но lа i).

'l'ахпровъ, .янnrш ЫЮ<:Рll

II

ПiliТЬ (пост.

6S3) На Леmр'Ь ДШlJ60: а) за .,озето въ м. "Вая-

Гр.

Варна, 1'7 НоеМВРl1И

1898 ГОА.

Обявява се за внавие на интересующите се, че на

25 того въ 3 часа С.,I1>АЪ (б ВАЪ,

~ъ перетърж~а на
C.,I-ВдующиИ Аень по С'жщ()то вр-Вме, въ канце.:tарията

на 06ЩI1UС1:nТО уораВ.11Шllе, ще се
\\Ъ явно

l\1l1~iопаА,\;шансе,

1:LI.l0rpa;\la

:};\

,ярла в}\ хрние'Нl1е

nроюшеАе

Аоставката ю\

OKU.,IO

търгъ,
БОООО

граг\еl<:о-оБЩИПСЕ\':ит·i. С~IЪ

ТОIJОI:НИ

и I10жаРII!! ~опье за ПрВ;:JЪ ПАУЩЙТll 1899 ГИА.
3" нрава участие въ 'l'ърг,\ се U3ИL;!СВi;\ АСЕ\':.laрация,

СIШАЪ'l'е~lСТВО за честность и 3,\.IОГЪ зоз ~leBa.

Брои

46

Ва~ненскиu ОБЩИИСКllii В'hстншсъ

lIоемнит.н У('.,lовия могж.тъ
присжтственъ
..L

вата

да се

день и часъ въ

( ОТД·lj.,tение

Финансово).

Но

впдятъ

ВР1нш

дующсто: направа груба, по-тежка 11/2 гра:llМЪ.

.

управ.1енuето на общи-

.

отъ който е направена

интресующит~ се, '1е на

'23 TOrO въ 3 ч<\са C.,l. об-ВАЪ съ перетържка на c.\-Fv

АУЮЩЙИ день,

по сжщото вр-Вме, въ ка8це~аРIIЯТ;t.

общипскотu управ~ение

ще се

явно ма.,lОН<JДАI:I.вание

превозвание

за

гора въ ГР. Jjариа на

1500 -

произве де

2000

Аърва отс-Вчеви и СК.,lаАирани.

търгъ

съ

ст. 1![оЪдна монета, която отъ

1О

Но

Фи.

15028

14 Ноемврии 1898 Г('Д.

ВС.,l·h~ствие окржжното пр'hАписание на Господина

7 того по \ъ Но 12597

Варненското Градско Общинско У праН.,lе~ие. обяшша

на Иllтересующит-В се, че въ 3Аресната кнпга на Бъ.\

гарскииТъргов. Промиш~енъЫуsеи въ СОФИЯ щесе при
ематъ и оБЯВ.,lенил па търговцит'h и ИНАустриа.1цитi,
срi3ЩУ такса отъ 5 .,teBa. 3араАИ това, които же.,lае Аа
обян.tеНl1е,

A:i

испрати

на

~Apecъ

вареЧ~Нl\и :Музеи текста на uБЯlмеuието,
придружено
съ ПУЖ,1,IIОТО К.,lише (nk;U И~Н\ таков;,), еаеАНО съ так
са:а отъ
ваи-

5

кжсно

",ева. Такива
до

НОната

оБЯН.,lениа

ще се

ПРllематъ

ГUАИН<I.

I~НИГ;iта ще ИS.lеsе на Френски и Българский нзи
ЦИ,

въ

ФОРМdТЪ

на

ОС1l1ИН~.

Но

гр. Варна,

19

15284

НоеllВрПЙ

год.

189J

ва отдаванието
l\ЮСТЪ

на ПР13дприемачъ

н~праllаТii

па едипъ

1caH~.'1Ъ на У.,lш~а
приготвенит;, ва тъsи ч i•. lI•

поемни УС.,lовиа, СМ13тка и П.,lанЪ.
СТОИНОL:тьта па това Пр'hNЧ>ИЯТllе

19498 .'1. 34 СТ.
Искании НR.,lОГЪ е

5%

отъ горната

въs~шза

"Шарка" по овцетоЪ въ с. с. Падорово, Еcr<:и-Джумnii·
ска ОIСО.lИЯ, Попина, Си.1истреНСlса око.'1ШJ, Яс,у.-Ча·
таЛДЖI\, Аr;:кадън.1арСКI\ око.'1I1Я, IСараджа-Атъ, Еуртъ
Бунарска ОI\:ОЛИЯ, Еffiзm.'1.'1аръ 11 Спахнаръ, Поповска
ОКО.1ПЯ и "Шапъ" по едрия рогатъ добитъкъ пъ гр.
Си.нютра, с. с А.lфат.'1аръ, СИ.lllстренска ОКО.'lИЯ, Чу
курово, ICараибъ, БораЗI1НЪ, I~()джа-ДУI1НЪ, IОТЮК.lеръ,
Ранградска ОКо.'1ия, .я:рджмъ, Ба.'lДЖИ омуръ,
Водица,
l\Iехмеди, Горица, Спах.1аръ, Брахницfl. jи Ыанастира
ца, Поповска ОКО.'1l1Я ... Шапъ" по едрая рогатъ доби
'l'ысъ въ С АЮ1.1аръ, Поповска око.'1ИЯ, гр. Си.'1истра,
с. с. Топ'шй, Го.lоЪ~щ-Каиннрджа, ICуртъ-Бунарскаоко

УШЪ ю.oti
"Ш~lр"а"

Джсферъ фarс ..... ,
ПО

ДобрИЧI.

11

ОС:lШIlЪ'Фf1IСffi,

ОI!ЦI~Т'I; 11'1. <:, <:. ЫII:lIZО-:l.l,i'iЧЪ.

ю.оii, Bcii-

.'1иii, НеmП;l 11 "Сапа" по 1:()Ill,CT'h нъ С. с, 1IIIpll-фа
IZi'i. ПОТСНО, ДОРГУТЪ-Iса.1фа, Добри t 1Сlса ОI<:0.lШ1 с,у. nечо
пр'hl:рат(ши. Ь').l'I;стьга "Аl1tгпх" по еДРl1ярогать д'-'
битъкъ НЪ с. ДИКПЛl1-ташъ, Рl\sградска око.1IШ, е вочо

па

СУШIН.

Книжата, отпосящи се по това прi3Апрuятпе ее
намирать въ Об.IJНШСКОТО Техническо Огд1з.lеШ1е, гд-t>То
:Могжтъ

листреНСlса ОКОДИЯj че CN. к()истаТllраНIJ още бо.'1'hстит-В:

.ШЯ; "Шапъ" по САРlIЯ р()гатъ добитъкъ въ с. с. I~y
РУr\ЖИ~ВО, П~уртъ,коджа; 1~(J:'t[apeHo II Иокренъ, I\:apHo,
бl1'l'<:l\:а. око 'IШI, ИlJдж~-ю.оii, .:h.-А.'1аДi'i.IlЪ, Нико.'1аевка
I~ОВ.'1уджа, 'l'I1IIты:ъ,' Варl!t>UСIЩ ОI\:U.'lПЯ, ДЖlшдарь l~ЬОЙ
П роваДlliiСIЩ ОJ<:О.'II!Я, ~\[ )'стафа-Uсii.'lеръ, tIf1·га.'1аръ. Ча·

върху край ГР~АСЮШ

,,6 Септемврий'(, СЪГ.,lаспО

ларска ОКО.'1ия, ДUfCИ.'1U-ТI1I11Ъ, Ахщшъ, Сън.!ж, Разград
CI:I\ око.1НЯ, lСон;шъ, ГЮ.1еръ-кьоii, I~уртъ-Бунарска
око.шя, Ср'hбърва, Ветренъ. ГюргеНДЖIJКЪ,
БаБУIСЪ,
А.'lфатаръ, СIJ.шстренска OICO.'1IIя, IСуртъ-ьунаръ,
I~ъ
зъ.1ДЖШ:.1I1i1,
Авду.'1а, IСуртъ-Буварска
о [<:0.1 11 Я , Б~l.'I
таДЖllii, Ени IСЬОil, Аюсадън.'1l1рСI<:а OIСО.'lия, н .JIIapKa"
по овцетоЪ въ с. с. Суватишъ, ЯlсеSМIJ, IСаilнарджа
скеоръ, гр. Созопо.'1Ъ, БургаНСЩ1 ОI':О.1ИЯ и Попипа, Си

.'1ия, Антолъ-кьоil, Фердинандова, Карнобатска ок~.lИЯ
и "Шарlса" по ош~ет J, въ с. ЕШlр.'1еръ, BapHeHCICf1 око

Варненското ГР~ДСКU'ОЪЩIlНСКОу прав.\еllие, честь
има Аа обяJЗИ па г. г. иатареСУЮЩtIт-h се, че въ по
11iщеuието му Ю\ 4-й Деке},tВрnЙ U. г. 60 3 'Часа СЛ1Ьдо
IJtЛадlllЬ со nереmоржка на СЛJьдующuй деи" 60 Слtщоmо
6pJЪJte~ ще се проиsвеАе търг ь съ тапна 1;0 lшуреuция,
СВОАОВЪ

15203

ВарнеНСIШТО Градско Общппскu УпраВ.'lевие съоб·
щава ва знание и пр'hдпаsnаШIL', че БО.'l'hстьта ,~Шапъ"
по еДрl1Я рогатъ добllТЪКЪ въ С. с. Мехмечь-кьоil, Бур
гаеска ОКОЛИЯ, Орщшъ, АНХIlО.1СЮ1 ОIСО.'lИЯ, Кар:ыаръ,
ШумнеНСICа ОIСО~ШЯ, Фюдбе.1СрЪ, IСюсе, I~ъзъ.1I1рЪ, По
ПОВСI<:а ОКО.'1[IЯ, 3ав'Ьтъ, Г.,.'1'Ьма-ада, Абду.1Ъ, I~е~щн

видятъ вс'hIШ

канце.,lарпята на

ОТ.'1пчава отъ

Гр. Варна, 18 НоеМ8риii 1898 год.

да от.

дuставчика.

Варненсии Он:р. Упраьите.АЬ отъ

тъкова

A'hii-

куршумъ.

метра

нансовото отд;ы~ние при общинското управ~еНllе,

пом'ВСТИ

прiшр!\тена.

I{\\ се Г.,l13ДRТЪ вс-Вки ПРИСЖАственъ день и часъ.

На

~

при

15204

18

ОКТО~IВрии вечерьта едно

зап.'1ащание

фаитонджии,

таксата на

които

Ст го

непознато

два:uа отъ

пр'htюзна.1И

.1ИЦ"

СОфl1iiскит'h
отъ една

до

Гр. Варна, 18 Ноемврии 1898 год.

друга часть на града е пр'hда.'10 на фаUТОНДЖИl1Т-В по

Варнен. Град. Общ. Управление съобщава ва зна
ние и пр'hдпазвание, че на 21 Септ,;шврий т. г. при
внасянiIе на пари въ Ба.'1бунарската 3еМ.'lед'h.'1ческа

скит'h се РЮJ.1пчава по С.'l'hдующит'h знацп: шшравата

Са.оlИ Ибишовъ отъ с. Г.'lOджево. въ парит'h па пър

•Лицето lCoeTo

Racca отъ

една ф:l.'lШl1ва

20 ст. нике.'10ва моне·
'Та, КОЯТО отъ д'hЙствите.'1НJlТ'h се раЗ.J1ичава по с.тЪ·

пето-девова

монета, IСОЯТО

отъ петнн

е отъ одово, пъ р,у.бовет'h по широ[са, :Шl.1ICО груба п
на ОIСОДО по рiY.ба н'hщ), ду:,шт'h "Боже Ш13И Бъ.1гарпя" •

Георги. ВЪ,i1чевъ отъ с. lОперъ п Хасанъ

вия се нам'hРИ.1а една Фадш[ша

,

истuнск:-tта. че е по дебе.'1I\. 1i~щ груба направа, вене·
цътъ на окодо зацапанъ, гербътъ не ясевъ и е отъ

ООЩlIнската

кубнчеСIШ

Поемнит-В УС.,lОВИЯ могжтъ Аа се

гр. Вирна,

ка.ши

ВТОрllЯ НЮI'Врf>на

ст. нпке.'10ва фа.'1шива монета, която се

на

'

отъ

подписано отъ двима състояте~ни .,lица, к()итu

Но

метада.

П

венецъ зацапаНИjа въ парит'h на

3а правоучастие въ търга се ИЗисква свпд'hте.\
за.,lОГЪ 400 .,lеви. И поржчите.,lСТВО,

присжтственъ день и часъ въ

Од080

надписа П .'lавропuя

ство за чесность.

говорятъ СU.,lидарно съ

отъ

червенrшавъ-прпб.'1изитс.1НО на БРОН80ВЪ цвоътъ, нап
рава съвс'h~IЪ груба и по .'1eICa съ 1 грамъ.
На 1:! Октомврпи АНХИО.'lската ПО.'lIЩПЯ е залови
.1а у АВХИО~tскпii: Жllте.'lЬ Москаяни ВаСП.lевъ една 2О

ГР· Варна, 19 Ноемврии 1898 год
Hf\

е смоъсъ

3.

ствите.1ВИТ'h се раз.'1И<Iaва по ТОВНо, че цвоЪта е своЪТДО

15269

Обявява се за знание

Стр

распространява.l0

т'hзп фа.'lШПВП

е бll.'10 Гl1дантпо об.1ечепо, ~ыaдo,

I

~шдка браДПЧlса.

монети

инте;lегептно

11

съ

Страница

Брой

4.
Но

вила испанци една Ю1рта ва ФИЛИПI1НСКИТ-В острови,.
направена отъ чисто влато, съ градовет-В оть рубини,
надписитт. отъ сапфйри, а посвещението отъ брилян

15243.

Гр. Варна, 19 Ноемврии

1898 год.

Варненското Градско Общинско Управление съоб

щава ва внание, че съ укзвъ отъ 9 того подъ Но ~ 1
епостановено С.А-:Вдующето: 1) "Укзвътъ отъ :Ч ий
IОлии т.
Пр'ввъ

год.

подъ

недт.лнитт. и

оmШЪ1lлва,
въпросъ

Во 62

оставатъ

въ

ва заmваРЛlluе dюгеuumJb

други неприс,,",тетвен-ви дни

Пр-:Вдметнит-:В

2)

распорт.ждания

по

се

тоя

СИ.'13.

НЕОФИЦИЯДЕНЪ

ти.

Интересно е да

се

ВШiе,

че

uерсид<'КUЯТЪ

небеСНО-СIIНИ СК.Yi.поцт.нни камъни; бевчислен() Множество
сапфири покриватъ Русия; свъ1'ещит-:В топави обовна
чаватъ Испавия и кърваво червенит-В гранати - пр-:В,
лестната ИТ,\JlИЯ. Индия по всичката си дължина II
ширина е ПОR':рита съ аметисти; бисери и опали обо

nerpaHOBb.

ОТД1>дЪ

ввачаватъ Америка, а

пькъ ма ..lкоивв-:Вt'тната.

съ сушаТ1\ си отъ рубини пр-Вдставя чуденъ
съ

РАЗНИ.
Противъ дефтирита.

-

изкрещето

НаблюдеНИЯТ1\ еж пока

ва.;Ш, че пчелиниятъ медъ е прт.красно

срт.дство. ко

(,то прт.дuавва отъ вабол-:Вваньu 01'Ъ дефтиритъ.
д-:Виствие на меда се обяснява съ туи, че

Това

мравчената

на

дифтиритнитт.

гжБI~И. Нека.

('лт.довзтелно,

д-:Вцата да ЯДffiТЪ медъ и даже вс-:Вкидневно.

се

мор\:!

отъ

смарагди.

е нам-:Врилъ

л-:Вкарь,

непогр-Вшимъ

ц-:Връ за ц-Вкувание на рав:а.

ПУЛОПУJIОСЪ

БИ.1Ъ писадъ пр-:Вди н-:Вколко

Докторъ

вр-:Вме на H-ВКО.'lко

о'Гъ по-първитт.

доктори

ракъ

и въ такова

Аобритт. хирурги

едно дт.те-феноменъ. То е би ..l 0 на

беэполеэна

~ години и

7

м-:В

сеци и говорт. ..ю вече БЪр80 и правилно на английски
му евикъ да е рав ва

ленъ евреЙсв:и.

Това дт.те имало необикновена паметъ
На ~ мт.сечна възрасть то е прикаввало прт.красно, а
В:ОГ8ТО

стан.iYiЛО

на

1

година. то е внаело вече англий

ската авбука. СтраС'l'Ьта

въ Атина

ва своето ОТКрИТ ир. 01'Ъ начало не обръщали внимание

Д'hте-ЧУДQ.--Пъ гр. Чикаго (ст.в. Америка) жив-Ве
едно руско-евреиско с-:Вмейство Липманъ, въ което има

и майчиниятъ

Атина~

на име Пулопулосъ,

на писмата му, повт.рили двама бодuи,

и нт.мски, макаръ

Африка

KOHTpaCT'I.

Ц1Jръ противъ рака. -Съобщаватъ отъ
че единъ провинциял~н'Ь

киселина, която се съдържа въ него. uр-:Вчи ва разви

тието

шахъ

е щаст..l II въ, че вл»дъе Адна п(}добuа р-Вдкость, съ
тая равлика само, че тои има не карта, а глuбусъ
отъ нвачитеJfна величина, кnйт" наема пnчетно мт.сто
въ 1'ехеравския двnрецъ. 3латн~т"" повърхность ва
веият.... и водата украеяватъ твърдт. ц-Внни камъни.
Моретата сияЫ>.тъ ръ ~MapaГДIf, ПcJрсия е Нl\писана С'!.

едри Ш\И-ЧИС'l'и I\лма,ш, АНГJша и Фj.Jзнция сж напра
вени отъ брилянти. Ге!-,l\IaНI1Я е оБОiНIачен/\ съ чудни

П. Кметъ: К. В. Поповъ..
Секрета ръ: П. в.

46.

му къмъ учение твърд-:В мно

в<tарт.днжло

эаравени

отъ

състvявие, щото и най

атъ гръцката столица

считали

еа

BC~Ea операция.

Докто ръ Пу.i{ОПУЛОСЪ
л..вчение

въ граЖДlшската

доктори

сд-Вдили

почнж.'!ъ да прилага
Атинска болница

вст.R':идневнu

ва ход:\

на

CBOI::TO

и н-Вколко
бол-:Встьта.

Еакво било ОЧУ двавиетu на тия доктори, като констати

рали сл-Вдъ нт.кnлко деня едно эначително подобр-Вние

го е повлинда върху неговото вдравье: дицето му по

въ състоянието ва болнитт.!

бл-:Вдн-:Вло ,космитт. му побт.л-в.'lИ и ватова родите.'lИТт.
му сж били принудеви да го ваведжтъ на село. по

вс-nки день

и вдра во месо saM-ВС'I'вало вараве8!ПЪ

час,;и

на Т-:ВДОТО'

Подиръ едно л-Вченье

деня,

далечъ отъ вст.кав:ви аанятия, dil да си поправи здра
вьето.

двамата бодни наПУСТElЖ,,1.И
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редъ вего, ве по-малко отъ 700 милиови години. А
пъкъ д-:Виствителноте- начало ва живота трiбва да се
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они години. Самия Аокладъ на Ходmилда е напечатанъ
въ списанието "Receedings of tlle Royal Physical Society
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