Година

XI.

I)pofr 47

в АРНЕНGIПIИ ОБщинекий Бtс тникъ
113Ю13А ЧЕТИРИ lIЖТII въ )l'БСЩА,

ПИС~lа, стапш, пари

Цtна на BtcTHI1Ka за ГОДИНЭ е

4

За обявления се плаща
Ва първа страница

лева.

Отдtl1енъ срой

10

ст.

ПЕЧАТНИUАТА НА ХР. Н. ВОЙНИRОВЪ
има нужда отъ двама вtщи словослаl'атеЛII.

nie-

IШЧЬ ;][uxau.l'b
ц'hна

37~.

АКУШЕРЪ

It

приеМR БО.1НН отъ ~ -4 ч. слъдъ объдъ БЪ баЩIl1IЯ,'l'а

15Н,

достав .. ата

рtшенията на Варненский

12

НоеАеврuй

1898

ОБЩИН

СъвБт"Ь.

ZOall1la.

дума:

3

_ •

етот.

2 "
1 "

страНll1~И

върху 1I0С':IЪДНИЙ

ма.10надда

uрtд.lОжевата

ОТЪ него

1.

П!\

6

и и

того

7 ii

кубически метра

500

Аърва

Бъ.1Г!\рСI':IIТЪ основни УЧII.шща. Д:t се

Да се ра~р'l>ши

новъ търгъ.

IV

прод:tванието свинско

MtCO

y'I-R:Ъ,

11 11. 3аян.1еUllето
на H'I>R:O.1R:O ДУШII отъ I-na 11
7 -ма .1ИНIIU, да се 1103110..111 и пъ 1'1151 .1ИНlIU lI\ЮДRВ!\НИСl'О

м·nсо, Д'1 се остави
Рибата, .10вена

беnъ пос.J-Вдстпие.

MOpt'R:OTO R:раiiбръжие на
Варва (ИСR:.lючая тая .10вt:ша пъ езерото, (ГЬО.13), отъ
I\I-ВСТllИТЪ рибарll. ВарвеВЦIt, да се освободи отъ П.Щ
щаНllето даНЪR:а OR:Tpoa. За осnобождеuието
отъ тоя
данъкь, ла се внесе пъ пое~lНитt ус.10ВIIЯ. па отдftВI\

379.

ОТЪ

ЧСТВI>рта

llai{ R:i1,CO Bp'l>!IIe

»ъ 23-та .ШllП!! lIа

пuдоuuо

~-1.

ИЗВОА"Ь

трста и

.

НеудобрЯВI1 прошшъдеuиii на

ПРОllзвъде нъ

Д-ръ l'еорги С. ['еоргиеВIlЧЬ
No

"

ФIlЛllIl0(J'Ь па

за горт.вие пъ

уqлстъ~ъ улица "ОДрИНСR:а"

втора странпца

за

.1t'IШ за еДIIНЪ топъ.

';4
377.

търгъ па

се отнесжтъ до сжщата за спораЗУ1tlенпе.

1I

"

и НЪ3.1Ю'!\ 'гая дост!\вк:!.

лающитt да зае.мат'Ь тъзи длъжпость, МОГЖТ'Ь да

си в:жща

ВСlИКО ЩО О за

11

В1;СТlшюt СО праща до Градско-Общпнс"ото
~'ПР:ШЛСНIlо въ Варна

Обикновенно вс1ща Сл.бота.

въ

1'11.

u

371. Приема БЮАжета на БългаРСR:ИТЪ UСllОIНШ нието ВЪ отr;УlIЪ на отъ I·Н ЯНУl\lшii 1899 годин"
с,у,щий дfшыI:ъ -11 УЖДlll-1та пнб-h.JЪЖR:а.
УЧИol1ища за 1899 финансова година, EaR:TU е Г.1аСУШllIЪ
3НО. иротенисто на Л. Н. lJ6JьщароБО, да му се
ОТЪ училищното настоятс ..1СТВО, съ приходъ 9:\ UOO л. I
повърнатъ
внесенит-В му 300 .1Е'В!\ па R:упевото общини равсходъ 93,000 лева.
ско
праздно
мъсто въ м, "Вая.1аръ" прt.аъ 1893 год.
372. удобрява проиввъдений,съ тайна EOHR:ypeHда
се
остави
бев'Ъ lIослtдствие.
ция, на 27 и 28 мин. м. ОR:ТОМВрИЙ, търгъ B~, отдава
3~
1.
3а
R:УП('НОТО
_ ОТЪ ПОR:оината Лат и Иванова
нието на пръдприемачь градсв:ото право "клание АО
бит"Ьк"Ь" (кан"Ъ-парасж") и въвлага това ПРЪДUРlIятие пръаъ 1897 год. оБЩИНСR:О МЪСТА въ V уч. R:ЪМЪ "Фран
върху послъдвит':hВ:ОНR:уренти: Иван'Ь ЯfJаШlluев'Ь & Мар га" подъ Но 45,отъ 595 R:B. М, да сг снабди сыIугаa
'Ко Р. Русеевъ, еъГ.ЩСВО поемвитъ условия. ва ПРЪДJJО
женната отъ тъХЪ сумма,

256,199

лева ва три гuдини

(отъ l-й Януарип 1~99 год. до ;:!l-й ДеR:емврии 1 ~01
година).

372.

удобрява произведений

Ов:томврии Н.

дававието

"I1РОАажба

.лага

това

1'.,

UR 27 и 28-й мин. м.

съ тайна R:ОНR:уренция,

ТЪрl'Ъ В" от

на пръдприемачь сбора отъ граДСR:IIЯ на ..10ГЪ

на еА"ЪР"Ъ

добит"Ъкъ"

пръдприятие

върху

(" интизап"Ь")
flОСJJЪДНnИ

11

във

I~OHI~y

рентъ М1tхаuлъ

Фuлunоео ва Пl'tДol10Жt'Н,lта оТ'" 11 .. 1'0
24,tH,S .1епа (SR ']'ри I'ОДИНlI).
374. УдоБРJJШ\ проивв'Вдении на 29-и 1I 30 it МIIН

сумма

м':hсец-ь, съ танна В:ОНR:уреНЦItJJ. 'гъргъ 111\ отдаВlLнието

на пръдприемачь сбора отъ

печатвание

градсgитъ бериu: ОТ/,

картитt за игра, БИJlЯРАитt,

nOk

таблитt, АО

U

ЯНaJШ Щеревъ, въ чиито В.1здЪние. С.1ЪДЪ смъртьта

И, това мъсто

382. 3а

минава.

подарf'НОТО на ПOl~ОИIiИП f{осmадlmъ·Дu

.ml1nров'О ,прнндно м'!'сто въ

IY· У'I

"Кадиръ-Ваба"

Но

9, при със·Вди: H~HR:\J Бра1'Оt'НЪ. ВЪ.1КtI IСIII'ОВЪ. в:а..1е и
пжть, състояще стъ РЮ R:B. М .• да се сннБДIt съ R:p-h.
постепъ актъ иаИR:а му Дона Jlll}(олова.
383. 1. Удобрява llостаUОВ.'1ението на ПОСТОЯНIIО
то ПРИС8>ТСТВИ8 подъ Но 353 отъ 5·Й ТОГО. и П. Pt111"1111('1'(\ СII
п· '.з:ъ Но . . . . () 1Ъ • • • • • • . • ПО 0'1'НОШl'lJIlе

оБЩИltски1'-В

касаЩ:IЩ

IIMOTII отм"husша.
31'14-. Да се достащжтъ
Сllабдени

АlOl'~НIt

It др.

llOKpl1TII

но чыltт'I; •• по К!lR:lШТО C,'i,

градсR:ИТЪ нощни стражвра 11 uожарlIlн~аfJИТ-В,

три шинеJlа аа градск"н
фаiiТОНДЖlfЯ
дачи на оБЩI!НСКlfт-h гр .дини.

и нощнитъ

вар

минитt и др. и отъ мtркитt и теГЛИJlкитt ва три го
385. Търга ,Щ направата на един'Ъ С80АО8"Ь mость,
дини (отъ l·И Януарий 1899 гид. до 31 ii ДеR:емврии
върху
R:раи граДСR:ИИ R:ана..'lЪ на у,шца ,,6-й Септем·
1901 гvдина) и ВЪВГJlага това пръдприятие върху по
врий" да се произведе съ първоначална цъпа 19,498
Сol1ъдний В:ОНR:урентъ Пеmръ Нейковъ за пръддожената
от'ь него сумма 19,i:!77 лева и 55 СТОТИНR:И, за тритъ .1ева 34: ст. споръдъ HTupaTa CMtTR:!\ на г. Нача.1НUR:а
години).

375. Удобрява произведепий на 3-й и 4-й того

търг-ь ~a продuвание тритt граДСКI1 мауни. върху R:ОИ

т-;> бh построенъ моста въ

.• 1\:yM.JyKa - I

оттатъкъ НОВ1\та

гара u възлнга тия мауни върху послtднии КОНR:уреllТЪ

.мUХа1lЛЪ Филипово ва up-ВД.10жената

ОТ'Ь неГо ч-Вва

139О лева (за 'l'рИТ1»

376. Удобрява ПРОИ8ведений на 6-и и 7·И '1'01'0

търгъ ва достаВR:ата на 5 тона каменни ВЪГJlнща "I\~<-LP

дифъ. ва БЪol1гарСR:ИТЪ основнИ УЧИJJuща въ гр . .l1apBa

на ТехпичеСR:ОТО отдЪ.1ение.
386. 1. Да се отговори на Бъ ..1гаРСR:ОТО Строите ..' lно Дружество, че общината, по бюджетни ПрИЧИПИ,нъма
па

сег..

9252

ВЫIМОЖНОСТЬ да

П.1ати

ИСR:анпата

му

сумм!\

дона и 4Е> ст.

и П. Ако то

(Дружеството) ВRвъде прnтивъ об

ЩllНаТI\ IIСI;Ъ. УПЪ':ШО~lOщава R:)leTa иди ПрЪДllвt.реното
отъ него .11Iце, да заЩllщаВI\
по тоя

IIСI~Ъ

:Княжеството.

пръдъ

ВСНЧR:II

uвтересит'h
сждебнu

на оБЩlIната
ИНСТRНЦИИ

нъ

Страница

Брой 47.
================'=====

Варнеш:кии Общинскии Вiютникъ

2.

Издадени

постановления

актове

за

притежаеми

(чл.

отъ Закона за замен. турските документи и пр.)

4

отъ

турско

(ПРОД'ЬJ!жевие ОТ'Ь брой
оп

меанъ Георгиевъ. 'Годоръ Насилеuъ и отъ двi;т'h стра

за снабдявание съ крtпостни

1892-97

ПрiИIЪ

1895

време

недвижимости

46)

ни п,nть (пост. Но

год.

692) На ЕфmltJlltл Михаилова: Ва кжщата въ

Il

уч. No 260 и б) ва ловето въ м. "Рупи" отъ 6224
ЕВ м. при съсi;ди: Еатина Теофанова, София Гьор
гиева, Мария П. Маджарова и Uтаври ТеофаНОRЪ (ПJСТ.

No 207).
693) На nараие'/(ева 1е КЛОUlt napaC1i.eBOBU: Ва ло
зет;:} въ м. "Чаиръ" отъ 2925 Ев. 101. при съсi;ди: и
ванъ Николовъ, Х. Ив:шъ Тодоровъ, Полихронъ Х.
Харчевъ и Ур~вия Еостадинова (пост No 208).
694) На Тодора, Нu'/(ола, Хрuсmулu, Алвко, Тра
1Uuвула, Андроиика, Лаtnltl/а u Сотира Н. ВеЛllзаровu:

3а :магавията въ 1 уч. ~o 327 (пост N0 209).
695) На ]J1apuyc7J АuдрuчеБUЧ7J: Ва ловето въ 111
"Чаиръ" отъ 12~52 ЕВ. м. при съсi;ди: ф.Jl('рИ Х. Я.
накевъ и отъ двi;тi> страни

пжть (пост. No 210).
696) На 1'одора Н. Аnосmолuдu: а) ва Ежщата въ
1 уч. N0 512· и б) ва ловето съ кь()шкъ въ м. ,.Голi>·
ма I~окарджа" отъ 38 декаря при със'hди: Георги В.
пжть.

(пост.

697) На ЯIlУЛо nанайотово: а) ва ловето въ м.
"Текке" отъ 682i КВ. м. при съсi;ди: ХРИСТУ.JlИ Ви
совъ, Андрi>и ДIIМИТрОВЪ. ХрI1СТ:ШИ Щерияя.овъи Пе
T~Ъ Димитровъ И б) ва дозето въ м. "Рупи· отъ 1807
ЕВ. м. при със'hди: Георги Ноевъ, Николн. Ме.JlИДОВЪ,
Никола Парас[~о....оглу И Жt.'ко Стоиковъ (пост. N0 212).

(пuст. НС? ~2~).

1111

Хасанакеви: ва л()нето ВЪ м. ,~Ваяларъ" отъ 4901 ЕВ.
м. при със'hди: Янаки Арсенико, Стати Харватовъ,
Антонъ Х. Саввовъ 'Гопалъ и пN:.ТЬ (пост. Но 223).
709) На Веuеmuл Гагарu Аиестовu: а) ва Л9зето
въ м. "Рупи" отъ 2[150 ЕВ. м. при съсi>ди: Михалъ
Щрляновъ. Еокони Димова, Яни Димитровъ Маргари
та Анестова и ПЖТЬ; б) ва довето въ м. "Св. Никола"
lотъ 2210 КВ. м. при съсi;ди: Мария ~OCTOBa, Димитръ
llетраковъ, Санва Георгиевъ, Тодори llастиевъ и Ге
орги Тllбаковъ и в) ва .Jlозето въ м . • Манастиръ" отъ
2:!78 КВ м. при със'hди: Василъ Пенчевъ, Фори 3а
харитовъ, МарГllрита Аиестова и грамада (пост. Но 224).

7 1О) На Аделаида Асарето
зето съ кьошкъ ВЪ м.

Мист<tКИДИ

НИI~ОЛ(jВЪ,

Доl'tша Б. Карабатакова, Явко
и Мария Костадинова (пост. Но 216),

702) На Иоаuо

Ilап1еевъ:

Димитровъ

а) за 5/6 части О'i"Ъ ЕЖ
Ila % части отъ лозето

щата нъ II уч. Но 455 и 6)
въ м. "Сотира" оrъ 4 C~3 кв. 1\1. при съсi>ди: Тодоръ
НИЕОЛОВЪ,
ИВf\НЪ
I~uстадинов'Ь
и К:\тина Митева.
(пост. Но 217).

703) На Теодошъ А.mаllасовъ: а) ва Ежщата въ IY
Но 86; 61 ва лозето въ м. "Текке" отъ 18 декаря

уч.
при c'EC-ВДИ: Статп Чаушевъ, В:\си.ilЪ ДИl\lОВЪ, 'Ганасъ
Ыарковъ и Тодоръ Николовъ И Н) f,Щ лозето въ 1\1.

то ()тоявовъ

И Паваиотъ

_СОТП}Jа ~

отъ ~92 КВ. м.

tJ.1JЮ'1lасова: За .-lовето
при съсi>ди:

ДюIO

Глигnръ ГеОрГIIЕ'ВЪ, reостадинъ 3пфировъ

Il

въ

"'1.

Фотевъ,

Аспасия

Д. А.1еl,:сандрова (поет. Но 219\.

7(5) На Сщj)liе Ха'1lл...1l0 Мл..стаJlова: Н) ва 1/2 часть
нъ 1 уч. Ни 197 11 198 II б) за дюгс
ня нъ 1 уч. Но 93 (пост. Но 220).
7{)6) На Христо ГеоргиеВа: а) iJa .-IозеТi) въ м "Ач
ll.1аръ~ отъ 708 ~B. ]\[. при със-Вди: Джпф~Р.1If Ва\~и.1'Ь,

отъ ,I,югенптi;

I\:остадннъ Геuргиенъ, HIН::O.1?.i!: I3ахчананджи и п,у,ть;
б) <Нl .1Озето нъ с,ъщата

ло

ЕВ. м,

Николовъ

и д) ва лонето въ

Слi>два~

ОБЯ:Еле::в:ие

Л~.
гр.

Варна,

Обявява се

8а.

154~5
Ноемврии

26

1898

п.

sнание на интересующитi> се, че

на ;~ идущии Дек:емврий: н. г. ВЪ i) часа сл'hдъ обi>дъ,
съ перетържка На слi;АУЮЩНИ день по еж щото

Bpi>Me

въ канце.;шрията

на Общинскuто У праВ.lение ще се прu

извег\е търгъ

янно

съ

малоноддавание

8а

отдаванието

на прiцприемачъ попранянието, Еърпението
ето хамутитi>. юларит'В,

Юdдитi;,

всич[~и другипринадлi>жности

щинс/шт1;

смi;тоносни

и

ЕО.Jlанит'h,

и надени
ременитi> и

за впрягание Градско Об

пРжарни

коне

прi>въ

ид.

год.

1898

Иек:ании вадогъ е"6% отъ ПЪРl-lоначалната ц1ша.
jI~елающит'hда ввематъ участие въ търга длъжни
еж да се съобразятъ съ чл. 6 отъ заЕона ва пуБJlИЧ

HIJTi>

тьргове.

птъ 3655 КВ. М при със'hди: Данаилъ Анаг
jlapAI1 розъ U}lРЮ130ВЪ. Коста Добралевъ и
l'еОРГIJ ФuшфишеRЪ (поет. Но 21 Н).

lIapaUllieBll

за

и rea.'111 Ц~ Гt)оргиева (llО~Т. N о 22$').

"Сотпра"

На

а)

56026

м. IП .пш,nнларъ" отъ 8953 кв. :мо при със'hди: Ата
насъ Стоик:овъ, ЕОl'та Георгиевъ, Жел$ВRIO. Демировъ

No ]5517

востевъ.

704)

отъ

ЕО Илиевъ, Георги Лефтеровъ И праздно Mi;CTO; в)
ва лонето въ м. "Аччиларъ" отъ 1666 ЕВ. м. при съ
сi>ди: Щерю Гарибовъ, Х. I~иряко Панайотовъ, и Х.
Петръ ItlfРИЯКОВЪ; г) ва .10нето въ м. "Фра&га Дере"
отъ 4,101/ кв. м. при съсi>ди: Коста Евстатияди, Хрис

и

700) На Госnодllио ]{oeB7J: За I~жщ~та въ IY уч.
НО 190 (пост. Но 215)
7 01) H~ Стефано д, 3а6uоглу: Ва ловето въ м.
"Шашкжнларъ" отъ 146~ КВ. l'tI. при съсi>ди: Иванъ

Са'/(алу'/(а:

"Салтанатъ"

при със'hди: Бохозъ Пулджиянъ, Хюсеинъ Бей, Халилъ
Ефенди Мехмедовъ, Георги Н. Страшимировъи пжть;
б) на лозето въ :мо "Dая.1аръ·' отъ 4715 1\:8. м. при
съсi;ДIl: Димитръ Ивановъ, Михалъ Брашнаровъ; Мар

691;) Н:\ Михаило и Ларашкевu Р. Вратоваиови:
Ва Ежщата пъ 11 уч. Но 248 и дюгеuя подъ нея Во
1151 (пост. Но 213).
(99) H:I J1eo'1lo J1apa'Jia1lteBo: а) ва КЖЩfl.та въ II уч.
Но 787 и б) ва лозето въ ~I. "Рупи" ОТЪ ;)986 :{СВ. м.
при съсi;ди: Ради Трuфоновъ, Ста'ги
Саркивъ Еаракашевъ (пост. Но 214).

221).

707) На Дu.lео ТодОРОВа: за к,ъщата въ Пуч. Но
708) На Еле'1lа, Лалипорда, Десnи'1lа 1е Дu:ниmр-о

ТО)!;.

Rасабовъ, Васил:ши Велизаровъ, дере и
No ~11).

I

гр. Барна,

26

Ное1l1ВРИЙ

1898 ГОД'

Обявява ('е за sннние ва интересующитi> се,
т:ьрговет1;,

произведени

на

14

че

того ва отдаваНIIГТО

по,зъ lН1.е~IЪ на Tpll

до ,:,1 Дек:юшрий

ГОДlIна uтъ 1 ЯнуаРIlИ 1 ~99 год.
1901 год. 1~'lфенет() при "С1\:е.1Я каиу

1 уч. ,,\i. 10;) и магаЗИlfт1; въ сN:.ЩИЙ участы':ъ
подъ ..\'i. No з85 и 277 H~ У.1Ица "Цilриградска" не
се у .J,lJUpllxa о'Гъ Общ. С ьв·.Iпъ на това се обпвнва
су" въ

нuuъ търгъ иа

:3

uдущuй

)/,eli,e.}lBpuU

н. t. нъ

3

е.1i>дъ обtдъ съ пере'гърж[\::\ на С.11;д,ующпИ день
с,у,щето

часа
по

Bpi>:'.le.

MtCTHOCTb отъ 2 декара при
Во СЛ'о.щuit деиь ще се проивпед,у,тъ търгове [f ва
съсi>дu: Панаii:отъ Гюн~,),въ и :lJ:ёДССКИ п В) за .10вето : с.тhДУlOщuт·l; дюгенu: 1) Ва Юlсапск:uтi; дюгени в"" П
въ м. "}lанастиръ~ отъ 2277 '::В. м. при съ<:i>,д,и: Си- I уч. подъ Но 1, 5 и 6 при "ИбрШ1Ъ капия; 2) ва ка-

Брой 47

ВарнеНС~IIП ОБЩПНСЮIП В-Вствпь.-ь

саuсв:ия дюгевъ Бъ Ш Y'I. Но 4 прп Съборната ЦЪРI"'
"
.
ва " 3) ва в:аеапс~ия дюгенъ нъ IV' уч.
Но ;j при
'Га~

ИСВ:fl.виЙ

ц-Бна.

ва.l0ГЪ е 5% отъ

БЫГ !PCI\II ТЪРГОВСhо-пrЮIIfШ.~ЕНЪ Ш3ЕЙ
НО.

пьрвонаЧ;1лната

4274.

Гр. СОФIIЯ, 4 HlIe~IBpuii 18~8 година.

Же."ающит-В да Б;~ематъ участие БЪ търга Д.1ЪЖ

ДО БСUЧIШ фа6Рllхаmmt и mоргоlЩU 7la .шьсmlШ про

ви с;у, да се съобравлтъ съ 'I.'I. 1) ОТЪ Ba~OHa 8а пуб.
личвит-В

3.

МIIПIIСТЕРСТВОТО ВА ТЪРГОВИЯТА П 3Е~IЛЕД~ЛIlЕТО

~
, и 4',ва ~асапс~ит-В дюгенп въ \т Y'I. подъ
Но 1 и 2 на улица ,.Миладиновсв:а",

таръ в:апия

Стр.

UЗб/ыJеnuл.

търгове.

Ивuiютно е на Г. г. ф:\uриюштит-n и търговцит-В,
Но

че сеГIlШElUЯ ш\чппъ па търговията е ивм-nнидъ съвьр

15530

шеl.ll:lO еноя еДUОНР'lшешt'пъ оБU'Iаii.

Б.Iaг()даревие ва

гр. Варна, 27 Ноемврпй 1898 год.
го..\-Вм11T'l. t-RхнuчеСICIl усыlрmенствув!\ю1я ц ..\есвп
Нарненсв:ото Град. Общ. УDрав.ление съ(6щава сьо(iщеlIllЯ J1 нс..\'Вдстние на ТОВ;\ съвдпден;\та CB-nТСЕа
lСОlllCуреВЦIIЯ, Hc,j,,:a държ~ва ТЪрСl1 раsни ср-Бдства ва

ва ввание, че подъ надвора на Еметсв:ий Намi>стни~ъ

НЪ с. СаТIУ..ЛМ;ЬШЪ, Ба.l'lИКt.'J:а ОВ:О.IИЛ. се намира бенъ
ст()панинъ "Юва" едно прасе М.YiЖII:О, ~ MiCe'IHO, ~OCЪMЪ
БЪJlЪ. бъл-Бsи дв-Вт-Б уши О'ГЪ предъ малв:о рл,щни.
Ав:о се у~аже стопана му, да се яви нъ горi>по

мiшN.ТОТО седо еаедно съ нуждвитъ В:нижа
го

ва да

Аа у.\·ВСШI «:волта индустрия II 'l'ъргонuя П по ТUЯ па

ЧllUЪ да открие ПОВlI II ШИрIЖl1 ПItВ"рlI на СlJОИТ-В про

LlBU"ACTua. Сега веЧi\ ТЪРl'овец\\ пе иде да търси м-Бс

си

ТОТО

Ю\ прОИЗIИДСТВОТО,

заря

на

<><1111111'0

ПУЖДlJll

ПОЛУ'IИ.

111 ВСТО

УС."ОВИЛ

ва

а самия Ф:LUрИl<:антъ

11:\ IC')lIс(щацtlята

11

В!СУI'ЪТЪ

АИРИ па

и 118учва ВСUЧI~IJ'

тьрговилт,\.

IIp-\,,J,Ъ 1ЩАЪ па това пие виждаме да кръстосватъ
пВЪ страната

Но 15531

гр. Варна, 27 Ноемврий 1998 год.

Варвенсв:ото Град. Общ, УпраВо'lение съобщава ва

IIгентlt

знание, че жителя на с. дt:нефаР'Iа Харма.Н.lиU~~аo~o

лия Uтоянъ Димовъ е ингубилъ интиsапско свид-Втел
стно "t! ~.:!940, издадено ШL зо· и Августъ т. г, вм-В,
сто в:оето му е ивдадено дуБJJш<:атъ пnдъ Но 573

Но

15483

св:ит-Б, че е малко по дебела, по .1егка. ОКОЛОВРЪСТНИ
т1> нар-Вви груби, ЦВ'ВТЪ ТЪМНОСllш<:авъ u че е напра

На 21 ОВ:ТОМВРИЦ Т' г. У П ДобрllЧСКlliI:

истинскит-В по товп, че въ ШИрО'IIIШL на
по

тънка,

Държа

грапавина има особеннС! ВЪ страllата
виждатъ,

понеже

не

е

пълно

ДШlметръ

веll1леДЪJl'Iесюt

на гербll,

е

е

ЮlllI-Врена

сс

отъ

сарафъ

и

DЪрВИЙ

П.l0вд,UВСКlIт1J

Маиръ

еАна

раi3.1ичавала

Давидъ

фа.1шива

въ

ПЛОВДИБСВ:ИЯ

ЖИ1'е.1lI

пеТО.lевова

ОТЪ СN.щинсв:ит-В

монета,

ЦIНI.1II11

11

уреЖ,.1,<1

llнтереСУЮЩII

индустриа.JЦИ

111 узея

1{

ще

се m-:nстнll и

IIЪШТЪ

ВЪ8310Ж

да се ваП()ЗEJаат'1'.о отб..\IlВО

с.lужбаТ<1

на "п.У\ТУlOЩll агеlIТIl",

KOUTlJ

ТЪрГОIJЦ"

тал.

е

с."

I>B;\

въ «~Ъ~ТОЯllllе

ла

ДЪрЖ>l.ТЪ

с., ужGа 11 ваЩQТО

тан

сuе

работа

h
го.fh~11l раеходи. Осв-!;иъ ТОIШ мувел
С l)'жба 8а ,.1,<1. се устрои еДllа Jl[p-h:~a 9<\

Нi3аU~ШLJ А·Ь.ii~Тl.lие 11 з.ш"зuанаllпе
JIIеж,.1,У музеа о1'Ъ
е,.1,иа страна П ТЬрГОНЦUТ-n и пот!' !,бllте.НIт1. О1'Ъ друга
странн.

Ва УР'h:Iсданието па Т<1Л е ..Jужба сс ИВlIСКIНlТ Ь доста

въ

по това, че БU.lа по )Щ.l

И

~1.1 Ц I 11 ii та 1:

t: СUЪf."Мllil

банв:овъ

l<:ОЯ1'О се

не всичкu:

ТЪf./ГОIIЦII

I)lII~;.LIJTII

ДаВlIДЪ Дж:ера.1И

търговецъ, се Уl<:аЗf1.111

се

ПО топа СЪi.>БР'IЖСIIIIС, О!\ЩО'I'I) ие I.IСIl·ШIlТ-Ь Jl[11C1'IllI Ф,lU

една

отъ I<:УРШУllIЪ и .111псува ВIlДШlса "Боже пани БЪ.lга
рия", а съ JJИl<:ЪТЪ на Н, Ц В. отъ 18U4 г.

При Бнисавие на пари

ващ()то

нова l'О,.1,IIIШ

изливанието.

I<:acca

ВtJJII.ле.Il,'Ь."IJетu

1I

оuи l<:a.lJI"Г"!> иа вр 1'1\'1> 118 Ь t:трапltта П IНJOЬ coьc'j'AullT'h
държаШI I:'{. обраВl~1I отъ ~I I;CTIIII пвд'I •."uл 11 да ПрИС
IIШТЪ 1I0р,у,'1IС1I Н:\ cMI,1'ICa ПIL ФаБР1lI:lШТII'Г'h 11 ТЪРГОН
ЦIIТ"!:,. 'l'h... ПII сы!-1jщ~lIlIа. М \;рЮL C~ пр-l,ЛI1РIlСlIIlL uaii-ue'le

EOilTO
не

Търгонuята

по l'о."iшъ IIрnСТОръ и изв'J;стность ва 1\I'},стнатз пнду

фа.1Ш:fва една левов \ моне'га, конт() ее ра<З.1ИЧtlН:lJJа ()тъ
истинсв:ит-В Но тона, че е по д~бе.1(t, ИНГ.lежда да е

Е.l0ВЪ,

ний.

С1'}JlШ, 1IJyue~1 е В3С.\Ъ p-jЩlе[ше да УР11Дll ОТЪ идущата

На 28 С;"iiЩИИ 1I1ъсецъ при еДИllЪ БНОС ь въ Бори·
СОБоградската

па М-ВСТ
пашето нn

съ сБПРЮIтi. му. ПораД1l тая М.У..ЧНОТIlЯ ц ва да се даде

ЗШ1'II1ТС.lна

и много букни

на

вос гь Аа пос+.тлть

венъ БИрНlIВ:Ъ, при съБUIJание на данъци е попаДllа.'Ia
една Ф,l.1шива 10 ст, монета, тя се раs.;шqава.lа О'l'Ъ

неясенъ

ла

u

'I)!ЖДII

е ПОЧТИ

HOCIISITa

вей.
гъ I1спратенuя праВlЦНИКЪ сте ,узна.ли Be'Ie Ш\
Ц 1м I1Т-В, f',IIПО ще гони Ы \Твел и ва ср·Ддствата. които

lIlУЗtJЯ,

отъ калаи.

отъ грапавина

ca1lI1IT-В

И

Ва ЗаЮl31lавание на Ha~e.teHlleTI) съ M-:nСТНllТ-n про
ШНNДСТ!Ш И еа У.lеснение ОТКРllванието ва вж.ТР-:nШНlI
1I IIЪНШIlU I1<iBapu: не е до\.:таТЪЧlIа само иs.ложбата въ

1891 год., която се раВJJичавала отъ истин

е

KO"'~OTO

вкусътъ

ще УПVТр'J,бява ва раЗНUТ1Iето 11 подuбрението ва M-nСТЩL1'ii. т ьргоиия и 81\ 83НЛТИТ:n.

вущъ ОТ'Ь Стара-вагора, ham-Ври.'IЪ една фалшив::!. 50 ст.

нначително

()ТЪ

11

'

I

ва Дзнъци отъ даНОП.lатеца j[ростю Георгиево сегя. жи

IIщлка,

по-добр+' ВШlЯТЪ ус ..ювuята

много

1111 търгонпя

I<:ЖТЬ

че чуж

UTI::~11 пед:.\щlO БЬ.JГ<\РСIШ 'ГЪрl'овско-Промиш.ленъ 'му-

I

вагор~кий Финапсовъ ilриставъ ПрИ приеманието пари

по

депцпт'в

l\lllни<:теР~ТIIU1'"

BapHCHC1<:OTO rIJaA Общ. управ.ление съобщава ва
15 Октом. т. Г, l-вия Старо

мадв:С'

еДlllIЪ

HIITt,

пи 11 см·Н.щ може Аа се каж~,

т ~Т!\ тыJ,IвшIl 11 lIНДУСТРIlЛ 11 да се употр-Вбятъ CN.ЩIIТВ lIl-ВрIШ, съ кuито CII с..IJЖЛ1'Ъ чужденцит-В, пв
в-встно е на Г. г. ФаUрикантит-l. 11 ТЪРГОБЦИТ'В, че ПрlI

авание и пр-Вдназваlше, че на

ВtJпа

пеnuходенъ

IICT'\II11.1U.

С ь ц lмь да се даде ПО1'Ш~Ъ на развитието па па

гр. Варна 26 Ноемврий 1~9~ година

монети отъ

не с;·....

се."ение

невалидно,

B:.l

areHTl1 па UСIIЧIШ папрhдпа..\1l дър

ОТЪ отечестl.IОТu
ната

ОТЪ 2~,й того, затова ако се укаже нъгдъ да се С'IИ
та

ни

Ж<iUIJ И да ПIJ11А.лагатъ B'~CII'ЪB~1 IЖllll ИВEIОСlIIl УС.JОВIIЯ
11
у."еСlIеШIЯ 8(\ ПРОД:LЖUАТ;\ на cUoIlT·I. CTO~II. Т нви

го.J·jнlU
I

парU'Illil

раСIlО.ШГi1, а

срi;АСI'па,

СЪ f'itI:UlITO муаея още не
IПlеаП,j lIpn'l!Ca не ~IY "ава ВЪЮlО:Б:·

T;r;su

I ПОСТЬ да ос;n.щес1'ВП това сп Ш\Жlln

11

110.\еЗIlО па~1 В

Еа, по JleKf1 и ОI<:О.'IOВрЪСТЬ
.1ип-сваJIЪ
надписа ~ Боже I ревне. lIо Tili311 IОlеuпо ПРПЧlIна ~IУ,1ея: IIршивав,," С.У..паSII България", а ВЪ посл-Вднпu единъ фа.1ШЮJЪ .-rевъ
A'bllC1'lllleTU Шl Г. г. фаUРlIl:аuтuт h 11 ТЪРГОВЦtl'Г В сЪ
които се раS.lичава 01'Ъ сжщинсв:ит-В, че би.тъ по .-r-ВR:Ъ
УСТРI)i!сl.'ПО1'U на ть<ш нова с.lужОА -П ..... ГУЮЩII'Г в агеff
съ груба ваправа п .1ИШ.;ВI\.1:Ъ НI\t1,писа ОКО.1:0ПРЪСТЬ
ти, ва Аа се у.JССПЛТЪ раСХО,.1,итВ на 11fI,J,)'СГРlш.\ЦIlТi.l

"Боже IЩi3П Бъдгария " .

отъ

п. KlleTOЬ: К. В. Поповъ ..

Сев:ретаръ: П. В. Петрановъ.

едпа

страиа,

тшzъ ва развитие
ГО.l,lПIЪ

раюгhръ.

а

от ь

,.1,PYl'(\

страна

.\п

се

.\3АС

по

па ~'BCTHaTa ТЪрГОВШI ВЪ Сг3,ШIЪ по

Страница

ч,,1.

Брой

4.

Пр1>дъ впдъ на гор1ннмо:жевот'О 11 H~ о('В!)н:нше
ОТЪ Прнвu~1ВUЮ\ В1\ ыувея IВlа1llЪ честь А1\ по

11

че.1Ъ подписа на пе~'1ИICIIЯ маисторъ It
е

Тmm портретъ се отнася КЪ~IЪ 1029 г
младит-В години lIа Рембандта

рени,

дивъ

''Ю съ 1IIНОI'') 1UН,,1IШ жертни

ще бffiДЖТЪ

(2%)

[J()

рИЕ:аНТIIт1>

и тъ рГОНЦlIт1. же,,1ИЯТЪ

аршиuъ

ваБО.lа. брада и

ма;

чатъ ТIJЯ Сh'.hдения

МИСJlенъ

за

уршнсдШJm

Вl:lм!;тнатъ

наведенъ
и

дhY.ТЪ да се

ще

С~'J'Бдна

дн внесе вс-Вки

Фнбрикнвтъ

а таЕ:а сх.що да ПрИГОТВЯТЪ нужднит'!;

и

поржчкит'В

Това. ОТЕ:рllтие

ма,,1Е:И CP-ВАстпа
,,1'вмо У,,1еснение
т'ьрговцитt,

I били
рета

варади

и ще отг,)ворш.тъ
г. ФаБРИЕ:автиТ-В
ивъ пр1>д'Ь

ствува
се

убhАеuъ,

настuящати.

въ еАНО не[]РОАъ"\жите~IНU

ПОЕ:ана

ыр?>ме. Г.

че отъ т'};хното

и равмеl'а на суБСИДИ~lта,

Аа асигнува

и държавата

всlши.

с'ь една

конто

чи

би ее

НЪ ТИЯ (',,1ужuа ще уча
часть

отъ

щю

на

ва. Г~l"'IЗата

п ..l-ВЩИТ-В

му е

а ПОГJ1f'ДЪТЪ

му е

з:-t

много

мног(\

шумъ

между

ху

Hfl

тов:! ново ПРОИНВf'деВИf\ на
картини, КШ:!Rатъ

вече

на ЩflСТ~'1ИНIIЛ притеJtштель на порт

ннаЧIIТРЛНИ

ппри<rни

(·y~НI.

(.Инъ списание "Уч

Другарь")

отъ

и търгuвцит-В, обаче д!\ не испускатъ

видъ обстояте~,ството.

С,,10 ще ваписи
С,,1-ВДВН.,10

СЪ готовно()ть

е

и на bc-nк,r.дЪ. МНОГО ~'1ица хо

търгuвцит-В на

прi>ДЛОЖИЛИ

И3Н1;СТJ;IЕ

ващото съ 111801'<"

TUBI\ авъ съмъ uапъ,,\I'lО

па.прави

J1юбува.тъ

Рембрандта и

uб

сигурпо ще може д(\ се шшраНIl ГО·
и еЕ:ОПомин на Г. г. ФdБРИЮIНТИТll и

че Т-В ще приематъ

на нрго

:!5 години. Съ едва

Той е ивобразенъ' въ про·

Ш1ПIУВДЪ,

въ Парижъ

згентит-В.

Понеже С,,1уq~я е доста важенъ,

к(·жухъ.

е малко

разци О'l'Ъ своит-В П ,юизвеАен ия и да съобщш.тъ уе,,\о
вията на ПРОАажбзтз и приеманието

на

меланхо.личенъ.

пов-Ври тая де.НII\:атна,

търговецъ,

IШIРUI\:Ъ;

qовiшъ

филъ. и на ухото му ВIIСИ едю! обllца съ чудна фор

Дожвицит-В

субсидия

чt}ТВЪрТИ

т. е. Е:ЪМЪ

BIH':OKb ОКОД0 е

гх.СТII к.r.дршЗli К О С\111;

съ

тъменъ

ето 'На сnецuаЛ1tlt аа тая служба nршmла lе ще се по
8а избора н» ,,1ицатн, нн E:Ol1TU би 1IЮГ,,\Н ДН се

ще

три

той е

му стои черна Е:адифеНR ПШ IIЮ1 , а.

Zрuжн

но Н~IЖllа A.-lЪЖНОСТЬ.
АЕ:,) т1>зи 01.'1' нори бждiYiТЪ YAOH~leTBopeBII, музея
съ()бщи на вр-Вме ва Г. 1' •. ф(\брикаUТlIт1. юшва

И

брrшенъ единъ 1IIдадъ

A<t ('е ПО,,1вуmпъ ()Т'},
УС~lУГИТ..н на ПЖТУЮЩИТ'h игеuти на музея 'L'UH<t l.!Ъ
упраН,,1евието нз 1IIувея, ва Аа се а P01lHIC,,\ 11
H<t врiше
КО,,1ко такива агенти ще ст. IJУЖ ни 11 кнкНа. ('Y1l1111(\ ще
е потрt.бна ва т-Вхното ПUАдържзвие. Щ()jI1Ъ {'е 110,,\ у
музея ще ПРОl\1ИС.~1J

ГОДИНl1та, когато

наПllсадъ портрета.

МОollЯ Г. г. ФНUрlшаНТJlт'h II ТЪРГОI!ЦItТ1; да дадлнnо
t/РlьдсmаВlImелсmвоmо ('1I ва 1Ilувея, кято бтА"'"'ТЪ УВ',
УСЪрДНО УС,,1ужени. ИеВ(\ВИСИ1ll0 отъ TOB<t ако r-A<i Ф"U

47.

С,,1'ВАуемит-В

р(\сходи.

(Под) Министръ: R. Ве.1ИЧЕ:ОВЪ, Г,,\. Секретаръ:
Хр. Ат. Фетваджиевъ и И-къ на UТ,1,iмението 8а Тър
гuвията И Индустрията: Н. Атаннсовъ.

Българското пивоварно дружество въ гр.
ПIумепъ, изв'Бстява на ПОЧlfтае]шта публика, пъ
пе съ голи думи и хвалби, а съ факгн

1(

офи

циаленъ Докумен'гъ, че, КОИТО иска да пии добро
качеС'fвенно и остолло пиво, "'Бка търси само
шуменското.

3а доброкачес'Гненнос'гь СЛУ"'iliТЪ:

дългогодишна'га
Iшрения,

lJеНRИН

практика, Ш1Iнrит"h машини за.
ИСКУСl'венното охладяванне и
IICKVCTоо

лодъ,

а

за старОС'Гh'l'а

долуизложеното;

КОНТРОЛЬОР"Ъ
при

НЕОФИЦИЯJIЕНЪ ОТД1:>ЛЪ

пивоварната

Фабрика на БЪАгарското

пивоварно

РАЗНИ

Но.

дружество.

39

гр. IПУМtlнъ, 4 Септ::;мврии
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