Година

I.

Варна,

~~~'!!""'-'""""""'"""'!"""~~--

~

Януарий

9

год.

1897

""""""'~~

"""""""'

:зz:zz:

Н. "СвоБОАенъ ГраЖАанинъ" ще излиза единъ пжть въ седмицата: oр·ца. Ц'l>ната му е за година 6 лева, а за половинъ година 3 левэ, въ ПР'l>ДШIа'га.
За странство, за една година 10 зл. лева, а за половинъ година 5 зл. лев <1'. За обавления на първата страница се плаща ПР'l>дплатено по 15 ст. на дума.
на 2 и 3 стр. по 10 стот. ва дума, а на четвърта страница по 3 ст. Всичко, коежо се отнася до В'I>стника, испраща се до администрацията му БЪ г. Варва,
ЕАИНЪ брой
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РедаЕТОРЪ: М. IIаничерсreи.

Божилъ Райновъ
исuреи1l0

илmоларu

иа

nОЗllаЙllИЦИ и родНИllИ,
C/I 1l0вата

Z0,4И1-tа

и

вСUЧUИТIЬ

сп nршt7'ели,

noUTO сж

ZlJlШllllUЯ

.nу

до

'lO

страни,

маЗfiНIl" кръволочп С.ll. счита.:IИ подданппци'J't си като

по една или по друга причина? Но не,- ковар

бсзсловеспп стадil, т;опто С,У. бп.1С Д.1ЪЖШI да търпmтъ

ната

и наЙ-ГРОЗПIlТ'В ЩIЪ пршцеВlШ.

ржка

въпросъ

поздравили

сс

вмынжж И

и успt да се

любпвптt

деиь.

еж се CItитаЛll по чуждиТ'h

18 blall

чувства на

българи! . Единъ
HapeltOXMe чисто

"Негово ЦарСRО Височество

подарьтъ

благоволилъ

да

ШJДпграе

до.машенъ

които ние

години

билъ народСН'Ь дворецъ, а. сдинъ вертепъ, въ БОЙТО С3.

въпросъ ще се разрtши тъй, както го изисква

ници и прЪдатели. Кальта па ВестфаЛСRОТО обществепно

връме

на

властьта!

слушаме,

Отъ

двъ

че офицерско

че правителство

дерната

на

Храм"Ь

и

поб'l>ДОНОСНО

събитие на мо-

.милиони

дини, нма право да

отъ

u

се върне

и служби, Itаквито

на заСЛУЖИЛИТ'h
Jlll,1jарИil, 1891Щ1 uа.

стиrll.

само

друга

страна,

ДОItазва

което

БОДИ

на

на

спо приб'l>ГШIХЖ,
НОЩНU

ВСИ'lI\llТ'II--

а

въ

Слава. Ч.1еповс на това

С.ll. би.1е ВСII'IIШ Востфа.1СКII граждани,

въ

чеСI;ОТО БОНСТIIтупранuе

на

Fc11111 -

СЕ,дилища, То нс с С.ll.дпло по наиuсаЮI

не биде въ СЪСТОННlIе да осжществи. Въ такъвъ

члсновет'I> му, най добрия З:lКОНъ БИJlа

низвсржението

на

първия

Български КНЯЗI, и ltOито I1змtнихж на военната
си

клtтва

-

да

защшцаватъ

БЖТР1Ыll1Ш и (J'Qunашuи врагове.
бива

гледна

точка,
.,

ние

отечеството

отъ

()тъ человtколю-

намираме

шение на полицеиското събрание

за

I

1,

слу~аii ltaItBO трtбва, за да може да се прtдвари

i това
i

това

ръ-.

доста

по-

I

СЪВ'М1Ъ,

З.10?

Ето

въпроса,

разрtшение всtItиму

подлагаме

ItoiiTO
.....

хвално, защото трtбва да се тури ТОЧItа на всич
китt прtслtдвания. Обаче, кошtоТо е похвално
това рtшение на Оъбранието за амнистирание

.•--------

ДЪ:Iбоното

С'у,ДUЛШЦС,

(J

давадъ

IlСЧШ;ТU

С:Iъдующата

llРrb/lШll-lOСТ1,

ще ~o защuщаааМ7J

ст(ыnа 11 ОТи вСll't/щ живu

nогато едно правителство заграби правата на

от?;

Сrhщр,етаl1"

uсп15д,UСllие.

1· че 1I1J,ТO ,]I,лl'lеlluсmо, nито lщриmrь.

народит1>

1.

циоваленъ интересъ и частно ОТ'Ь

мева,

отъ Т'l;x·

значение за организацията на воПската и строгата

спас1Ж.ТЪ

IJ15

Обrь-щааа.лtТJ
UU1nO

Специалното

вип "бащипски попеqителства".

назначение

па

било само за тия прЪст.жплепия,

ята, золумит1>, l'рабеЖИТ1> и бе3Jlестията, еж биле н1>·

е пръдставлявала отъ всыiи ощетепъ,

ща оБИliновенни. 3а заб1>л:взвание о, че тия диви рожби

другь начввъ,

ва още по диви умове и DИСТВНК'ГИ

гато пост.жПВaJlО въ с.у.дището пъкое

)(аввона

д'Ьржавнил

ии прtдъ

в'Ьншпил

глава; то опозори

за е.цинъ

неблагодаренъ,

свtть,

като

ЗJIt

го

народа

прtдстави

въспитанъ и

ли-

шен'Ь ОТ'Ь haii-еJ1ементарнитt правила на патриотизма; то, haii-сетнt, се поруга С'Ь нетлtннитt

останки на ОЛИВНИШЮIЯ герой

истинския на-

-

еж

са.дилище е
сж

ВЪрШИJlИ

управнтел:ит'Ь И Т'I>хнИТ1> 'lИповници. ПРОl1'уратура'l'а се

воiiникъ

на отечеството и прt-

още,

pOIf'1lU1tC"umlb

това
които

армия до сега. То ОСltверви идеала на българския

BtPHO

се

арави 1Метвопр1ЪСТ ..кuиIlЮS".

Както е ИЗВ1>ОТно, въ ср1>ДПИТ1> в:вкове, тирани

да служи

си

вР15ЗСUU,IlIlТО 'Н.IlЩО смдадеuо отъ Бои, тьма да .'КС 'Ila·

военна дисциплина, съ която се славtше нашата

-

соuстасиНIИ'IЬ

mrbЭ;

1l0ТО uрnвС'JICДaJШС

ната си, 110срtЩствомъ терроръ и убийства,

за да се

"захле

сД,дUд1tще;

се да

ния, незаtiита Т'I>хпата ВО.:щ, а тВмъ налага собствен

подъ такива правителства аж. търсили въ разпи вр1>·

Iшетва:

ОбlьщаааJ!и

UРUС'}'.1и

то се wотира единъ ос06енъ законъ за пенсиитt

Ср1>детва,

на

и не·

rt да nО.Jtr;J.Щ,]I,?j .1/1.

uо,/дьр,Jlса }t7J lIеtовитrь

но пъкъ придружаванието му съ друго, чрtзъ &ое-

разпи

чи()тата

UOUYJlr,r)cuun, OTТJ IЗО,/ата, OтТJ СЛЫlU,(!ТО, mnи ди

граждаНIIТ1I, когато то,

Бъспитате.tно

закопи, а по

раЗUИР:Шllе

llа тайиото

полицеискитt прtСТlt\ПНИЦИ, тошюва е ОСЖДlIтел-

па еииrрантитt, -особенно поглtднжто отъ чисто ла-

То е

съВt>сть,

U?j/Щ ж сс, чс

Малко История.
110

сп.

отъ дПtШlНнт'I> начала на пашит:в

спор'tдъ

aa.]I,'O сс ап mЪ'lпа

лични см1IТIШ И съображс

резу.1Татит'1>

Вс'tIШ гражданинъ, нрп 1I0ст,ышапието си въ то
В:],

-----"-_U'''''''~~:R)91-~N..

мпого

З~1ЩОТО

ПОl\варена

на

13ъ

по

раз

Юриди

а е било колкото

изложени сме на гол'nми сюрпризи и поrпбе.1НИ
сл:tДСТВIlЯ, IШItВIlТО единъ признатъ тиранинъ

прuсго, ТО.11>0ва и полезно
различавало

си

е.У..ди.1ИЩС

lIСl>лючая,

---' Кпязъ.

бира се, Г.:Iутпицата па беЗ'lестшша

по

чсстит1>

oTpe;J:U.:J.O свещепия народепъ с.У..дъ,
ШICТО Felllll, което въ букваленъ

ние срtщу праздшщитt вотира спецналенъ законъ, съ които се амнистирватъ всички, които
въ

ОJUl.l

БЩ;ТО мно,ГО друш парода по к'ъ

ШУШУIШНПН,

пр'l>водъ ще I>:lже

правител

България

пр:в,цадвмъ

до революцията,

които I>рЪСТU:IЪ СЪ

'l'оя законъ,

несъстоятелно

сждбинитt

Той нс приб1!гнаJЪ,

1О 1'0-

че

за·,ца

'Щ е прави.'1'Ь rtри това положепnе ВЩJтф&.аСIiИЯ papo,J;'"
за да защити с&ществуваНl:lето сй отъ тия ПРОUЗВОJIИ '(

'110ft.

се даджтъ

народа,

два по .в;есетвJlа

чужди влияния и за чужди интереси, и че при
такъво едно правителство, ItaKBoTo е днешното,

участие

u

ужаси, коптО с.& царували В'Ь ОК'" троака епоха. Как

Българин съ

народни. труженци.

страната IШ има едно

ство,

въ

~IOгжтъ да

-

Многошумниятъ въпросъ, нарtченъ офицерскоемигрантски (?) се разрtши, Ilо-лицеilското събра-

вземаХlt\

ста..па

честъта

лева-за развра'I'1o и расхо,цки!.... Ний се чув

ствуваме безсилни,

на противницитt си. Да, деморализацията

пенсия

9

стълба,

ната му камаРИJlВ. Варожната пара се е rраБUJl~ бвп.

сбогом'Ь храбра войско,

храненик'Ь· на една чужд;а,спла, слtдъ

епоха!

чудопищенъ

СЪВ1>СТЪ'га сп да да.цж.тъ в'Ь даръ аа Княза и придвор

НИI~Ъ, че който свали кня:п., произведе бунтъ въ
държавата и проживtе н'ьколко години като

'l'РЖбете, гаЙди подкупени,

тоя

сж дост.н.пъ, покачвал" са.. се па lIай,високото
ло иа общественвата

се в'Ьведв вече въ войсsщrа пи: закона за пен

1 ОО лева и

стъни на

МИЛОСТЪj Пр'ЬСliало се е. аа м1Iсецъ

и тогава:

е' вuсочайшеБJIаГО'1 спонираВАе еМJ111'lIiItТНf':Ь -1dt5hltб:Вй Dсf.~п

ВОJlИ.1Ъ да подари за построявание
Божий и то въ столицата само

г.1а.зор'l>3И, разврат

последnttо

та

ляди zроша, а на день осе.Jщадесеть хиляди шес-

J:aliCII,

прист.жпъ отлпчнит1>

е ГРЪ1iЛ\.ла кръваВИТ1>

е била пепоносима.

почти се испълнихж и остава сега да се испълни

xuля~ш лева или шесть .милиоuа oce.JtcTOТUulS

:t'U-

тираниата

личие ва тъмниТ'I> му посЪтитеди. Жени, м.н.же-и:мали

грантнН. По голtмата часть отъ тиа обtщания

ПО.lучава ОТ'Ь тебе

Германия,

вертепъ. Безвравствеввостьта е би.nа благородвото ОТ

разрtшение, и че ра'fницитt за свободата и не

съ която се гордtехме п заCJIужвахие респек

за това велико

l\lOpe

князь

11

на годината едпиа .милuоuа триста и шестrfeceTlS

словои'ь СТО лева!

имали

емигрантския

заВИСИИОСтьта на Българпн- висшитt наши
QФнцери, ще бж.джТ'Ь уволнени и аамtстени съ еми

TOw,ua- тридесята 'lроша -

Нъ llестфаЛIШ, едно отъ тогавашпитъ Iшяжества

Тамъ, I>акто б'ВJ:'I>ЖИ I1СТОРИl>а, двореца на Княза пе е

въ столицата църRва .,Св. lCирилъ
И Методий". Строителната RОМИССИВ:
господарь, коИто

чудовищно

своя l;раЙ.

по-

дали тъpJкecTBeHHo обtщаnие за подобно едво

ТУ.lирать

-

граНIIlЩ

за да се задържатъ

се

(100) сто лева ва новостров:щата се

Чуешъ .lИ народе! ТВ08 ltН8ЗЬ, КОГОТО ти-

CBOI1T'I>

да е то, сн нма

па днешпа

домашенъ,

интереса. на Руссия,

е получила ~aв: сумма".

II

челоntко I край, така СЕ.що п 'IЪрпънието, КОЛБОТО

съ

ничтожен'.Ь въпросъ,

Нъ, l\аl\ТО ВСIIЧI\О ИШl

отъ

насамъ ние

гос-

чисто

експлоатира

дълго

подари

тон

"дивит1~ 11 необразовани"

злобнитt консерватори,

ИЗВ1Jстие отъ В. в. ,.Миръ и Прогрессъ".

пъ

биде въ апо

гея на развитието си, М ж,ду ДРУГИТ1> народи Бъ Евро

по' едип'Ь иди

гражданип'Ь отъ СИЛНИТ1> па деня. Ко

обвивение :иро·

тивъ чиновника, рицаря И.;IИ МИНllCтра, Пр1>,цС1>даlrОJlЯ

па, CtUCO ~ Гер:м.аНtJя.

ва с.жДИJIището е паписвалъ до Qбвипяе~IИЯ

Историята е пр1>дъ насъ.
Многото феОДaJlИИ IiНЯЗЪО (Н1>мци) на днешна Гер·

тпа призовка,

В'Ь RОЯТО

му се

заПОВ1>двадо

пергамев·
да

се яви

въ шесть пеД1>l1епъ срокъ. Въ сл1'fO.Й че се не яви въ ТОЯ

l\lанuя, с.н. биле такива зв'Ьрове, 06л1lqени въ човъш liа

срокъ, давало му се втори п.н.тъ още ТОЛIiОЗЪ, И тогава ако

роденъ любимецъ, коНто въ грозната онан I10ЩЬ, l' кожа, I,аIШИТО историята е отб1>.:I'tзала само въ нохо
елtзп отъ нарсIOIЯ троНЪ, съ ДУМIlТЪ; IJоже
,1J;IП"}) па Ати;та. п 'l'aMrp.1aHa. ДИВН, казва Л'l>тописеца,

B:.I.10 l;bllo

пази България".

по ПЪCllIIта.пие, още въ "р'tХIШТ'1> си годппп тпя "БОiliП

става.111 въ ПОД3СМШI.

IIОШI31ШIl1ЩII",

Д11.1ПЩСТО,r"к 611.:1С все смъртни. Не о имало пощада БЫIЪ

И наИСТИИНil, Шlаше ли

да 01'Ъ специаленъ

законъ,

нуж-

въ които да сс пр'ВД-

С.lI. навикпа;хп ца развратъ, Л'l>нность и

виждатъ взвtстни облаги и ПР'hимущества за
МНОГОГОДИIIlнитt русс&и храненици?
Не бtше

грабежи. Тъхното въспuтанис с било ВЪ ХОрClюто пс
щастио, а високото IШЪ ПрП311анuс - въ р1,ЮIТ11 чо

ли достатъчно да сс каже само:

В'I>ШЮl I;рыJ

всички български IIЗfнающи,

амнистиратъ се

I\OIlTO

отъ ~ Августъ

•.

сс пс ЯВII, давало му сс само три доня СРOl,ъ,

)(ОIlI.ш

)1.0

НОЛОЖСНIIСТО

па звъровс,

пе-

раз.llIчающи въ нищо отъ Т1>ХНН'l'Ъ IIНСТИUI\ТИ, тин

,,110'

ПII

единъ

разг.1сждашюто на дt,;хото.

!

811ЩlТ/Ъ
сж.ждалъ

съ

ОП тоя l/.ос.uьдНIlЯ

rуаж//rJ.nU.
на смъртъ,

С,У.

Наl;азаппята,IЮIlТО о на.лагало сж

з.10употр'tбптель

1l.'Ю.10 UОЩГlда

u со прист.н.п

3аС'ьдаllинта

IЦО~JЪ

нато

'1.1eHoBer't

вдастьта,

"акто ие е

ЮSМ15 'Н.Ш'Ои)
оБВПlIяеМИII

OT1I

ее

на С.У..ЛИЛlПцето,

е

ив·

0-

по за·

jpoil: 24.

СВ() БОДЕНЪ ГРАЖДАНИНЪ
'IIUUЮ'-а (l1аIШ

Прп това

'1> па уБПТИ:l

СТI3)"ватъ и д:
наЧIlпаннс,

щ'еl1ТНТ'В

оргзнъ подъ З:lf .• а. ~CTO "Учителск,О движение".

на

защu 1'0 Jншовшrк:l
елша

въ гр.

(iI1TC:IIIT'];

II

чс ел']}дъ

Tl,x'!>

"РЪЩ),IOI[1IТ'!> -

На~lаЛПЛJ1 се,

1l1111J1IIU,lfl

24

ДСБС)IРИЙ

lSHG

1',

1Нl1

г.

сдшt успъ

.

на

//'IIlTe.ll:l{"'!'O .1/J((-

Другарю,

ФР:ШI']Н'I:,ШС]Ш

1.,а:lУГfj)'I.,

I~PUCHЪ В;lllварн:шъ.
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:ШU !I<JП-сетн'}; :1<1 неШIJJUВСН1.
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шениа винаги да НОД.J1>жа'l'Ъ на BC-ВI;а една al;o 11 HOC:I'])
I;,уче!! ВСИЧКIIтt тия ,съпронаждающи ужасното
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}IШ!.Ш ВЪ ВОСIIIIШ! С'J';~Ъ на Ы<1}ЩСЪ,
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11ЗД:Ш:НШСТО па СДШIЪ пторъ УЧПТС.IСIШ оргаllЪ, на
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гол'}'-,мо н отъ н('го aa!JIICH ,"<:1
Н]J'1ДIl0J10жtJНIjС da етрахъ
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IIСЫ\iШ!Ш

сах;к ниединъ ПрИМ1IрЪ,

вuвате,шгl.,

ползува поне

ПР1lдвидено

ЬУ\

'/II/lU}){)(JЙ, а)!,I'О

избраllllllЦН

ОТГОШl

продан,нше

ката на ,iКCHC{,OTO дружество

J.lfпрТlЩЙ

f [(I}I.

за

ЧJlсновеТ1I

lШКЪ ЮIСТ:J въ града ШI.

2)

4) 1: lfr(cUjJuG'6,

условил

/,аС<lШП1!

да

Женскин ОВ13тъ въ града вп се поразмърда.

на

БИр'lIIl'1ii

въ J\(tСС3l~ШlТа ()ТЬ с'ц;т;нт,

ОСN.ди ДH;~a I~JlIl:'ICHTa,

1,011'1'0

скамеикитъ ИI\1Ъ!

01'1,

защото

}[ ИIIИСТСРС'Н;ОТО 11<1. 1I jJ:J.ВОС,у,Днсто,

секрета рь въ

здраВОСЛОВНIIТ'В

ПИС~lО. Ний не даваме

в'h;;ТНIIЦИ.

ОЪбр:нше,
Пl!Jj)(;rJ[,

:;алължешс

;~IOКСНII,

които едни се опл:ншатъ

СТОПНОС'JЪ

а;ЩОШ1ТЪ,

ТUI:,нна

IlU;НШ.llI'ересувашс

lIоспшиха R1IКОЛКО шtсма въ редакцията ни, съ

него, и ОТЮ1

беаплаТIIО

(J(jЩНН;]Нt НlI ес

толкова отпускъ, колкото е

-

I1НТnЛИ'

аGон:шснтъ на В1IСТlшка!
Очитаме аа свой дългъ да папечаТЮlе юншата
И;\lЪ, за да види свъта, кои и IШЮШ xO[Ja сж тия,
иска'IЪ

пuС

патъ

лЪУ\тъ

3 лева половинъ годи I//еl/Ъ

колто

на

мостонтелни

гемиджин

отъ

сс

сждии'f':13 несм'вняеМI1, а не струватъ хасъ отъ са-

КОШ о, сл'l>дъ

0'11,

ВЪС[ЮЛ:JУ1Ja

да

пакъ за членъ въ rгърпово. Пусти консерватори!
Тръблтъ на Л13во и на дъсно, че ще irаправЪУ\тъ

редовно В1JСТНпrш НII,

дигнали наи, ПОСЛ1J довс ристо СИ

се

О r }{абакчиевъ на lI1ИрОВИИ сждия И Генадиевъ

адвокатското писа

гентнн, съ се дали ще въ СТО.1И1ЩТIl,

щ'Lшс да

на "ждебенъ СЛ1lдователь,

БЮРО е· издало

туItaПIIН!Н

K11'1l('Hl'h"TIJ ;i;",ш'\,,) J; \~iI',jjti()l'lJll:_llIU АI'УЖ(;С;Т!JО
"Ма~1iШ"
'H:~T!> l1\l<l ,\:1 J,;JjJ:.i31J П:ili-.J,Ъ,lБОI\:J,та CII б.Нt
ГО,l"ll'НОСТL
1,'1;,\11> V,I:J.I'l)jIO..1,1lI1TI. H<lj)IJl:IН:blI JI,:А;Едаш:п
11 1'j.аа:.J,:ШП, I:U,J l'U \,Ъ \''Ь'tj'm''гшю 11 J·ОНJlШvСТI. IIOс;р'I\щ
lIах,\, 11 TU,m 1l,\,IL 1I01.;.tШJГВ ('Ъ ;\10,]1):1; B,'.I'IH~TO да ]J:\('II!"Ш\:J.\Ъ 11:1 IIjJl1:Iт(~,ШТI; 11 3I1Щ:О,\i,lгt \'11 lJll31ПIШ /Ш]I
Тll'II:Н, 110 \"JY'I:1ii 1I:! iII)lJ:l'1'a годин:.!, да U.I:J./'OBO:1LA',Tli
11 1I;1;~:"jJГВUВ;.t'l?, (;All:J. ДОU]Jl'ВО:Ш:J. 1I()}IOЩ!>, за въ ПU.1за
H:t J!.l:IlСI;tПU ,'(py;;;C{TJJL! ".\1<1111\:.1."'.
Най СЪ]ЦtЛНU б:I<Il'ОД,ljJl1 ;(jJY;J:CCTBO'1'O па пошерт·
u

закона, понижи пом. ПРQКУР. .ив. Оамарджиев'Ь

лище на .н. с. Чуча раовъ въ гж ЩИП градъ.

-

продава

като сжщеllр'I;Ш'!ШО

ратно служение sаслужваше да се

впечатление

ЯваIIlЪ .пвашъ, нам'врих,у; се хора ужъ

ЛЕНА ЕлдгаДДРЕ:ОСТЬ.

гл:I',!\lmа

да

боленъ, при ВСllЧКО, че съ 17 годишното си аку

Д1lНИН. Пр1lпор;кчваме го на читатеЛИТII СИ. Ц1l
ната· му е ,~Ю c'r. Намира се за проданъ въ IIро
ваДИНВЪR'нижарницитt

~J(:COTO,

J~щ;т,J

1!Ш1ТЪ

l: ЩU 110,::;1>;\11.
х.

Най ПОСЛ1l Тодороnъ си Б3ЛН ада на
Варненския 0ждъ. 'l'ои у,волни ПОДПР'IЩС1>да
теля ДОбри ФИЛОllЪ, мировиа с,v;дин
.иванъ
Жековъ, коИто отъ Оltоло ~ мъсеца Л1lЖИ 'Itжко

г. съ разни 11 отбрани св'в

] 897

jlОГ:J, .J,:J.

НС1!КОЙ

-

пгис,v;ТСТ~УЮЩfJ.

календаръ за

И ТВ1>lI,'1,О В'tjШ:J,jj, ЧС U "го.muut"

мссо.

съ

IIJlавадииското ЛИберално

llЪрlШ СЪ OTB~j)('1II1 1''I.]iДlI

търгов!!

11

JJЫЩ"Jжносп

(<1>'1'11;,11

0'1'[,

'ШОil Г:J,\('Ъ д:.t

йон ('е, Ы У30! C)J1I.'IO въ борб:lТ:J.

11('

друго

ТО

ы:,\)г(\ ПItЩJЛu.:~ъ наС'~IЪ

тон ЖИ:I.II'/l'О ВЪЩ)()СЪ и
С11

рптъ

Ивановъ.

--

НЫЦИ,

01'1.

души отборъ граж

хубаво

'1'l:I'.IOTO, ;\loa.u бн роба
CU CB'l!t.:TII,
А l:Н,lIIшi (1('.1::1 11:1 TUUЪ (УГL JJоба
д:l TUH 1·.'1:1t.:'!> ;\:1 O'1'.\I')'I:TII!

Jj ПО'!'U;JЫIЪ iil'0CfOIJJ, на II:UШ_УрСIЩИНПL,

Aa,l:eJllC

да

ката. но поразени,отъ пстината. нс об1lлиха з,v;бъ:
р1lчьта

вы.'II;ii

U п.

Ш:ЫIlС да сн има свой ч<tСТСНЪ

Щ'I;lIlС да IВI11

ХItГJ:сна, ,що

Редmщи1l "СвоГ;идеll'Q Гра;ж:даnUllо"
РаНновъ държа р1lчьта въ зданието на Мо·

Изобщо

съ

тигне бr:JЪ ПСI,I::ШЪВЪ ущъ!}бъ аа О(jщеСТВСI!НLlта

Добричъ, 7 я пуар 11 11 1897 год. Варна

01'1,

ни·

истръгнато

нта б'hшс

н аа

е

обаче

ПРЫIНIJГО Н<.tССJН'Ш!l)I \1. Топа може

Матю ilеювъ

200

m>снсшlO не
Ако

сс

обаче тоЛ пасуваше, МОЛJl распорсж;~аНIIСТО ~II.

мо ва пр'вдъ повече 01'1,

'и

макар"

на граil>:;(;tШП'l,.

ДIO:I:НПЪ съ

Н<.lЧUЛflИка,

дани. ПРllсжтствуваха и Н'tколко души

месо,

съ това :ШННТI/f'. l)ла

НрIlХОДЪ, R(}~iTO

гър(jа

TC:IIIO

пенш/(mll

II

На UIЦlшii J;Ъ:Jl'аjl('JШ/i парод!..,
13ы'вii /::tI\OЬ I'jJаБЫ,Т1> разшr тнраии
енсе] CHOTU )IY съ J:ЪрВ:.шъ НИТЪ!

тин дюкеви,

01''1

нищо, OCB'f,H [, С'дю) оБЩШIСIЩ Д<1ждие,

оGС'зчее·

lI0'IIIUXa

-

върши, B'l'pOH'II!U. ПОjf,Ъ ДЫ\TOВl,aT<1 Н:1 Jlu.'I<.lЛНIl,:а

:'0

IIродава

llЪСП'I\ii т..ьГli1'J;, лютUТ1J Р:ШII

01'дава

M1IpKa, общината
4-5000 лева 01'Ъ една
струпа повсче отъ :ЮО - :юо

ба}J<:ша, /,OHTU не
лева,

ВСПI~j;() топа ·(je;I;J31,OBIH~ се

Д~

да

ПЪН'1

ги

таа арбl1трарна

-

ДОI'ТОРUВ:1, ;щ

касап

си :шконно основание

година да t.:e е :Jаншншалъ

насилие If боii да мс I,UH~,TЪ въ УЧ?,СТЪ1С1" (jс:,ъ

DI)j\ {IИ НlП1>.

!fаРОДШIТ1. З.1U 1 IССТJJIlП,
ВЪСП1Jii ШI, с('.стро )ШОJ'UС'1'рада:I1Ш,
;{а HUXIIТelIIl нравдшш!

града

влаД1lе

Пр1lСК;КПО

11

I!1lкаКВI!

нссраШIСНО I)I)

да злан

управление

подъ наемъ Н<1 каС(1l1НТЪ.

п:;траj-,1J, A;lB:l. С[)ИСТOJ~'/,

СI'jJ<J~I"lJННIЪ,

u(jЩIIНСКОТО

ГИСНllчеСКtlI1I

наъ опш[щъ да ВНДlЛ, що

ОТИДОХ'I"

ощс

съ

въ

взема годишно наемъ по

"Ссо(ю

11.

се,

l'одареllие

г. Вирна

JJapuell О,.р. УUjJав/(ТСЛ70. Ли/те

Кi'~ ;tпигl')

ски ДЮКШI1l, които никакъ не отговарнтъ на хи·

l,оето

;{:t да

обаtlе не е така за

ви. Его аuщо: по насдсдсТlЮ <JТЪ турско Вр1>ме,

тон госпо

01'1,

IIодходнщето

впра на бръщо:rсl.!СНИНТn
Н. Село,

бодна,

подиграва съ българскил печа·!ъ.

1\~aTO чеrе ЧОВ1>ltъ писаното

ВЪСIl1!11 )Ш. Музu, въ Н'.tСt'Ш.. lIсчаДlа

Въ l\ннжесl'ВО ВългаРИJ1 търговинта е СIЮ

[),11'11:1,

,,-н }IIIУ,lрпii

1i-\U7

год.

];(':I'kl.r~TBI!() IlI"/;J.lIlr,':JHlll;TO 11:.1 :\IШlJJt\ТСРt.:ТВОТО

! J i':l;I'J(·,,\,;\IlI.~ I LI
",цЪ О"}

22

0'J'l, ~,j, :(I'I:еш;риii МШ1:1.. Iат:J.

! 11;>1),

оеIlОU;ШО

е,l,щнil )J'ВI:UЦЪ,

жспъ С,l,дЪ,

lIа

Ниео'шiiшпii

нодъ ...Н ВО1,

пъзъ основание

П:.l

] ~~)() год.,
J'mIЗЪ ОТ!>

В:.IJJ1IСIlСIШй

OJ,Pili-

па ОЩ)'I;Д'ВJIСНIIUТu

ЫI От'Ь

общо еъ6раппс, държано па 31 е,у,щий мnссцъ ПОДЪ
М 74, "ато съоБЩ:lва, че 1'i03.'1j"ДilШНСf(ОТО )lllpOBO'Cs,ДIl_1IIще ('С З:lliрllпа отъ 1 НПР.1JПi'! 1'ъзн : Н})7 ]'())(пн<!

, .

ООНdява

за

llСVООЩО

3UЗIШС

:llща, lЮUТО С& завс.ш
това закрито

~шрово

11_111

11I.L

C-У,ДИ_lIJЩО

Д'/1.:Jа,

па за пъ U..v.д.кще да сс оuръщатъ

л1IЖИIIТЪ МНрОПII С,l,ДПП
б..ьд,у"тъ

пснратсиu

11

Ч(j

'1"1

затова

нотариус'!>,

тия ШIЪ ;J,1И:l

пит:!> по т'ьхъ Д1\ЙСТВIIН,

'

i!:AIJIITepeeUJI:JJlII

rН'IlЧIШ

що ШJа да завежда'l ъ въ

за

на

щс тръб

I;bl/'}, пад

попто Iце

ВЪjJШСНИС

uужд

I;al\,/,O с.'1'IЩlliJ.:

1) Л\ИТР.1П1"I! ОТ'ь ОUЩШl1JТ'I\: l'iоз.'1уда;аIlСН:i, Ка
раХIO('СIIНСШI, ]'IOIIЪ ДОГ,:J,Уlil'J:Э, ;~еjJвеJп('/:а, I:;РРlOв'ш,1!
11 н 1I1Ю.'1аеВI'I;а
(RapIlUIIl'I:a А,J,"ll1I1Ш;ТР:ПIlВIl:l око:шн)
ще ее обръщатъ за ('ират::! (,Ыl1> 1[·Й ВЩJllСJll:I:пii ;\iп

ривий СЛ,ДIШ, 110 l'l'а;J:;J"ШСЮf, 'IЪjlГОIlСJ:Н, Уl':IаlllШ и
H:lt.:Toiill1J'IU\',!;II ,'[t.l:l, I:UI>'/'O 11 :J<.t 3i\lJ\';I\Д,ШIЮ '1':tl:Ull:l, а
по

JIот,11ша:ШI!

~ l,blI'!,

l>UРИС/ll'mtii ;~ОIlЪ:lI!UТСД(jНЪ

(()l\o,JlJiie!:II\ llотариусъ II

,
1I; ; [;II'l'е,1!lгI; 0'1"1, оБЩ/IlIJtТ'/,; 1~ ..\,:J,У,;!ДiJШ_1аРСJiа,
n:lР:Цfl,ЭоТt.:I;а, Ij,let.:L-,I,аl,еk~:, .\/ аХU,j,\,чеl.:J., Illi1д.\.ю,оiiel\а
/1

huраЭ/'1tШI\:t -

libli'!> ПjlОll:J,;щiiеЮJii

.\I/l])()Bllii С)'ДШ1.

IljI'1,:J,CII;['1'le:H,: Ив. ФПЛИПОЕ:Ъ.
СС1'lН;'ЛЧ'[,: М. РаД6ВЪ.

Стр. 4.

Б'БЛlllрСlr.а

Сбllрlifl

се

сс обичаiiната

жество, въ гр. Варна, извtСТRва на акционе

ритt си, че управителний съвtтъ, възъ ос

42

отъ уставътъ,

Аа

вземжтъ

участие

Ц са.тонъ

едно на дсссть.
което се отнаси

Ипанка

! 89и

отъ която

акции,

има право

не може

да

има

Ilовече

гласъ;

отъ

Акционеритt находящи се вънъ
могжтъ

при кореспондентитt

обявлението

да

на

му за допълнителната

Иоресп ондентитt, се

подписка

внеСЪJlЪ

акции,

кои

да го прtдстаВJlява
увtДОМJlението
ще направи,

за това

номера

и

кого

въ събранието;

до Дружеството,

УМОJlЯВCI

въ

се самия акционеръ да извtсти

ДI}ужеството,

за

избtгвание

на

възможни

недоразумения.

гр. Варна,

24

Декемврий

СМЪТI\ОВОДИТ(JЛЬ:

lIа

1'.

м

етонщсто

АНl'u.lIIП:.l
въ

(3]) ДСIII"
10, той е:

пъ

('т:шпс.1аВОВII,

'1Ilt,cTH"~ThTa

втора

.1истъ .М 31!Ю

пуб

обявяваll1Ъ,

отъ

r.;IЪДЪ

ШIЪ

съ
въ

в'JIСТП11 Ц11

СЪ1'.lасно

1I0чне

ПУUЛПI(унаllllе

~J1;СТIIIПЪ

това

.'Iозето

ще

отъ

щс

11

праВfJпаддаваНIIС

50/0

ВаРНСIIСКIIТВ лозя,

въ

Тодо ръ МаРНОIlО;,/('КlI,

,

~Iни ВаФllрОВЪ,

I

оц'}шено за

състонще
.1С'на,

32\)

11

часове

Варна,

М. ХаИдутовъ.

да

отъ

отъ

lIетъръ
щс

се

нвяватъ

п

"в. м.

почне наддава

дааь, сы'ласио

"БЪЛГАРСНА СБИРНА"

с.у,допроизв()детпо,

останала

И3ЛАВН IlОДЪ РЕДАБЦИНТА НА

С 'Т е фан а

С.

От'Ь

ДО

сега,

I.

по е.1Ъдната

Сбирка'·,

ственнитъ

ЗН;lЮIЯ,

ще из,!'hзва,

к:нпо и

110

върху

КШIЖНl!Ната

и общс

IIсторията

и

1I1.
раЗСI\аЗII
раЗСI,аЗII

на

Въ ;r;ОПЪ.1ПeIше

ЖIIВОТЪ.

отъ 2а

'1

1131.
0'1'1.
IlIIса'1'е.1И: ОЧСРЮI

IIO-ИЗВЪСТlIII

lIаШIIН
чужди

ЖIIВОТЪ;
JlЗIЩП

II

ПОВ1!сТII
lIисаНII

ОI\то~шриI1

"ДържавнпlI

П

111 цъ,

отъ

пръво,л:и па Н'IШОИ J;"ассичс-

Ивановъ

не"а,

"С

I

зала,

т. 1'.,

брой

'грикратно

отъ

258

съобщава1llЪ

Юмср'Ь

1Ш.

IШО'1Ъ

OKU':IO :>0

I

МОI'.у,тъда

взе~lатъ

пр1>I'.1еждз,тъ

прие.ктсвенъ

день

гр .. Варна,

3-74-2

9

1000

Яни

участпо

ннижата

п чаеъ въ

11

11

съ

Б&щата въ Варна

lIвора

уча

IV

'

- ДВ1> стап, едно
I;aToJJ'le, построена

са.тонче,

на

дървено тухлсн'Ъ ~IaТСРИа.лъ,

въ

0110.10 60

ПОI,РИВЪ

I;е

на Вратия

А.

РС)lидепъ С'Ь ДIIОРЪ OIюдо 1ЬО '\В. метра.
Паница ср1>ЩУ

I\&ща е ипото"ир:ша

зае\1'!>

Първопача.1па цfilIа

1200 дсва
2000 .1спа, ПJ,

н друш

ра:ШОСIШ.

"ато с втора

"ро

дажба ще почне отъ Iшоте'IIlИЯ заеlllЪ,

Же.1аroщит·!> да ВЗС~lатъ участпе въ ТЪР1'ЪТЪ
l'&.ТЪ да пры'1сждатъъ

ЮlИжата.

ПрПСЖГСТВСlIЪ

часъ

Парпа,

13-72-3

денъ

и

въ

по

JIродажбата

l,аllЦС.1арията

:110-

всъ"и

мп.

Деl\С~lВриii

9

1896 год.
C.l'A. lIрпстанъ: Н. Т. Новаковъ.

п.

ом зао!.

п&ть, прина

3а УДОВ;Ieтворение иснътъ на АIIОЗЪ Ов. Апелов'Ъ,

цъна

оп 'Ха(:анъ Ахмедовъ Бабаог.1У изъ Варна, по пслы"

C·ie

др.

I

въ

Rапце.Т.IIрИIIТ а

Докемврпй

стан 11

IlolIIDHaTaTa

дворъ

'ГЬРГА\ТЪ

по продажбата

ВС1!КIJ

ните.'IНиtl: ;шстъ' подъ Jt1 2028, изд&денъ ОТЪ Ш Вар.
неВСRиit Миропий С &.)1.11 Я , за

280 лева и др. лихви И

разпоскц, обявявамъ на интереСУlOЩИТ1I се, че съобраз.

во '1.1. 'IЛ. 1004,2021 и 1025 оп l'раждаПСI\ОТО С&допро.

МИ.

изподство с;х:l;дъ ДВ1> иеД1!.JIИ ОТЪ ПО('А1)ДКОТО ТРЮ'Р"'rно

1896 1'.

П. с&.д. ПрIIстав.: Н. Т. Но

u а Rо в".

публикувапно настоящото ип въ В1)СТИИJ(Ь "Спобо"еn

ГраждаНИRЪ", нуБJlR'шата продажба на J{ОJlуозкачсното
м

лоае, ще lIочне и

2422.

Въ допъ;шенпс на оОяп.:lСНlICТО j\!И 1I0ДЪ М
О'1ъ 2fЭ UКТО~ШРIIIl т. Г.,
съ настоящсто

си съобщавамъ

че съобразно '1.1.

258

оть

23

3076

п

ВЪ

:lIlIна.ЩЙ 1I1'ЦЪ,

на интереСУЮЩПТf>

'1.1. 1004,1000, 1021

1025

сс, i

отъ Граж

даНСIЮТО С.ЪДОПРОПЗВОДС1 ЕО, публичната I1}JOдажба па
ДО.1УОЗlIзчения неДВIIЖШIЪ ЮlOТЪ ще почнс Отъ

~ ДеI\СЩ~РIlЙ,

11

ГОД.,

часа

ще продължава до

право паддавание

5, 11

5%

днесъ

9 Януарпii 1897

пъ десстъ днсвенъ

еро"ъ

с.

а Iшеппо: Едпа r;.у,ща В1. Вltрна

ПЕЧАТНИЦА ,,8ЭАимноеть" -

ВАРНА.

Ilродыжапа

31

5%

дневенъ CpOI\Ъ съ на,цдав.шuе

lIуб.lIшувано ТРlшратпо

"Държавсн'~ В1!СТIIIII,Ь", брой

BC'lepTa

часа

1'0,11.,

сро!;ъ

Георгиевъ,

първонача,1на
.1епа

- една
lIIeTpa, отъ

матсриалъ

дева. ПО~I1>натата I\..ъща с IlП0те"ирапа аа В.

Ст. Пейчеви ер1>ЩУ зае~IЪ
да

50/0

а Иlllенно:

9

l'одипа

1879

вечерьта, и въ дссетъ дпевспъ

дълний
IШ.

!

отъ днесъ

юз. ~JeTpa

ДС~IIIРОВЪ, и ОТЬ ДВ1\Т'J> страни

j:Ке.тающптf,

5

Яllуарий

cTыъъ IJОДЪ .м 1~35 IIIСЖДУ съсъд": Сава Дспевъ, Па

отъ

1025

почва

метра ~I1>ж;r;у ,съсъди:

ДЛ1>жаща на IOрданъ Юрдановъ,

750

този м'kсецъ,

9

наддаВllпие

интерисую
11

отъ 1I1'0СТЬ дърпенъ

на

о'гь ГраждаНСRОТО

1020

!

въ

1Ilпна.:шЙ

23

на

'1.1. '1':1. 1021

lIеДВИЖll1llЪ

ПОI'lШВЪ "среШIДСНЪ

01(0.10 1ОО

и

чсниа неДПИЖIIМЪ имотъ ще почне отъ

два етажа, въ горпий

3075

ми IlOдъ М

пуб;rlшувано

си

ПОСТРОСII1I

1021, 1025

,

дClющшI1 щс ПРОДъ.lжапа до а Ннуар"Н

сдпа

Ч.l.

иа дозуозца

ДО

год.

'!аса до

и

'1.1.

С&.допропзводство Ilубл.ичната продажба
ще продължава до

Иутевъ.

В'Ь

съ настоящето си съобщаllамъ на пнтсресук'I1ЦIlТ11 се, че

ЯВJ..hтъ въ

П ристаllЪ:

Jt1 3014

трикратно

Държавен'ь В11Сl'IШКЪС, брой 258 оп 23 МПНaJIИЙ м ~ъ,

1i:Ш7 го,л:.,
5 Be'IcpThTa 11 въ десеТI, Дllспепъ ClJOI\J, съ
право 1Iаддаваllпе 50/0' а ШIСlIIIО: r;жщата въ Варна
IV У'lаст'Ы\ъ 'IOдъ .м 604. с;\~стонща се ОТ1. юзъ стаи

U

,

Денемвий 18~6 тод.

вайо'ГЪ IIеВI\ОВЪ и отъ ДВ1> страНIl 1I.li.ТI" поетросна на

съобразно съ

ДО.1УОЗlIачсНlШ

О'Г'Ъ

H'hKOO

ее ЯВЕ.ТЪ.

2

0'Iъ20-й ОНТО11вриil т. Г., пуБЛJщувано

въ с.

l'ражданското Сждопроизводство пуУ.:ШЧllата продажба
на

Же.1аЮЩП1'1> да )'УU.f..тъ

Въ ДО[lъднепие на обявление'го ми иод"

стаи съ

341U.

В1>СТНИКЪ>,

'Ie

нека

съобразно

на обяв;rеllпето

съ настонщето

ЩIIТ'J> се,

намира'ГЬ въ п около 1[ико

J'd 3416.

приставстnо'fО.

м

JflJlщшt словеnlОСТЬ: СПIХ/)ТВОРСIIIIЯ; -IIОI3'lIС'fIl,

ЗООU Л,; Пlша

3-71-3

депа.

4t1O

н. С,\_дсб.

;{i'uвотоТlUС'/( на знаменпти мжжьс, Д'}ШП.1И въ

II[)'}шсдеllII

дв'h

H-77-1

-

етпограФlIнта;

нау"ата, I,НIIЖIШllата 11 общеСТВСНIIИЯ

отъ

I\apa

"УПJ..hтъ,

J..h

П&.тешсствип.

1!

I1.hща

Варна, 31 Дш,еШI]Ш!li i-Ш6

программа:

CTaTlII1 U очерh11

I'ДН:I

jf~е.'1аЮЩИТ1> да
I;апцсларията

"БЪ.l1шрска

на

Пьрвоначалпа Ц1>на

Въ гр. 11J10ВДИВЪ.
Сппс.

1021, 1025 и 10а7 отъ l'ражд.

13,lаlO

има дюкянъ.

трикратно обнаро.ц

'IJI.

ПО"ОllНIIЯ

едната

ПОМ. С.v.д. IIриставъ: Кутев'Ь.

Jt1 38

Емпрлеръ.

Боб ч е в ъ

Л.; нипа 24 де".

с.v.д. прпставство.

j[ЛЪИНИI\Ъ, хаибаръ, домъ п дворъ ol\o;Ib 91/1 де"ара,

~JlИСАНИЕ ЗА КНИЖНИНА И ОБЩЕсrВЕННИ ЗНАНИЯ.

-

120

ще произвсд&. втора tIублична про

'1.:1.

"одъ

по;rовина отъ СДlJНЪ наJl1'Ь"Ъ по

деница

Варна,

с.l'Ьдъ

сгради,

л.;

-

6380

Окр. С&дъ

папие вастоящсто

]009, 1021, 1025 отъ Гражд. C.l'AO-

'1.1.

oT,J;J>;rll\l
2500

IОIОТИТ'h

на llзрнеНСIШЙ

НА

Атанасъ

ПСПЪ.1НlIтелНlIЯ

;,/асвка. Продажбата ще "роизведа въ канце.lаРИSlта на

Обявявамъ, че на основание опр1!д1шенпето

IУ-ТА. ГОДИШНИНА (1897)

110

IIЗД:lденъ отъ ВаРНСНСЮIIl О"р. С&.дъ,

ВеИЧКИГ1> имоти сс

1Н96 год.

ом

3А

'1".

трп

наддаватъ.

С.ждеб. llрнставъ: Г. Захариевъ.

....

ОТЕАРЯ СЕ ПОДПИСКА

5974.

23 ACIC - 138 :I.; lIива 20 де".
- 144 .1.; нива 16 дсr;. - 96
Л.; НlIва 23 дск. - 184 Л.; нива 30 дси. - 180 .1.; пива
22 де1\. - 177 :I.; шша 25 де". - 200 л.; нива 20 ДСI\.
_. 200 .1.; юша 8 ,л:с[{. - 48 .1.; :Iивa,;r;а 4 ДСI\. -- 29
Л.; лозьс 6 A('I,. - 320 :I.; лозьс 3 дек. - 93 :I.; позо
вина 0'1'1. нива 80 дек. - 400 лева.

Доссв'!> 11

112

деl;ара 11

:2

която

Ное~IВРИЙ

11

МИ.

год.

1896

чс ще произведа втора пуБЛllчна продапь,

Върва Н1>на

нието. Вапнтсресованптъ ~JОГ..ътъ въ прur.у,тственниТ'В
дни

всыш

производство на С.1'J>ДУIOЩИТ1> ОТВЪТШIliОВII пмоти: ,,&ща

па

с РУIIПlР, мсл,ду еЪС1>ДIIТ',!!: Стоя нъ 10.

liамснаровъ,

въ r;анцелаРИilта

ФУР}'НДЖJlJIIIЪ отъ Ветра Атанасовъ

въ капцсларИil

ПОНТО

от'!> трш;раТIIОТО

IЦIIll'Ь

трае

продажбата

110

аа. удовлетворснис иска на варllснеца

О"р.

3-76-1

....

НlI

С.Ц. Прпставъ: Н. Т. Новаковъ •

B;l.p-

IIрОТОl;ОЛIlОТО

Uар"еНСlшii

чс щС ('С ПJЮП3В1Iд/\

('.1ЪДЪ дв'!! !lСД1>"lII

1896 год.
I lоддире"торъ:

Ив. К. IlОПllОВЪ.

"

НШiOJIа 11

ОПЪJlномощава

което кореспондента

Н IOнпii т.

0'11.

оы'1асноo

личпа ПРОД'1I1Ь lIа ДО.11IОзна'IСIIIIЯ 1ШОТЪ 111 ВаРIIСIlЦИТЪ

кой имъ
отъ

и

та на ВаРНСIlCl,О 1 о С.у,дебно П РlIlпавство

(~tдай

незав~симо

.\lapl;OBa

С.}; дъ, обпвнва\IЪ,

акции

да извtстl-Ж тъ

своеВрБменно дирекцията на Дружеството:
е

ОПРСДЪ,1СНllе

123).

УМОJlяватъ

заемъ

испълште.lIIпii .1IIСТЪ ом 52В/!13 г.

oeHOBalIllC

IIСlшат:.I :I:.ШUрПIIП

45)._

означени

ппотс'lНИЯ

3-75-2

IIздаденъ отъ Коз.1У джаllt'lшii .\IировпЙ U&.ДIIН на

гласа за

своитt

Дружеството,

Българ. Търг. вtстникъ брой

1Iа

дею, и часъ

11.

•1'? 3645

отъ гр. Варна,

депозиратъ

IIздължение

Варна, 9 Де"еМВрllЙ

@~~~DK~OO~~Ji

IleTb

себе си и десеть ДРУГИ по пълномощие (чл.
за улеснение,

прис&.тственъ

но никои

петь

за

I'л~тъ да прыl.1сждатъъ ннижата

ще се снаБДt1hТЪ съ над

на единъ

0111);1\)

jI{С':lаЮIЦJI'J'Ъ да взеllIатъ участие въ ТЪРI'.}i.Т·Ь ;1010-

събранието,

лtжныя БИJlетъ за свободенъ входъ.
Всtки аКL\ИОllеръ, който притtжава

катОЙ съ "80Р"

u

TOAOPOll:l., f:'blI'J. Варнсuский 13апков'ь К.10Н·Ь (1'1<4
1511) ;ICB:I ЗJIатни, 11 др. ;lIIХВИ 11 разносни 110 IICJl'l>,"
I1ителния .1IIСТ'Ь ./W 835cJ /96 год.

С. С. Бобчевъ.

l.

"амен·

П~рвонаЧ:iI ..;fНата ц'hН:I 4000.:ItШII. ПОМ11uатата 'Lk.'

ис

на основание чл. 45 отъ уставътъ, да Aelloзиратъ своитt акции въ дирекцията на Дру
жеството,

до.ч· една стан

I'ope,

/Ш, въ П;ЮВДIIВЪ.

lI.ло6,:!U60, Дене:К6рU/i

ни, "стра от1о

0[;0.10 80

в'к. метр: •.

280

Дil спи

статии, ЛОрЖ'IIШ, пари и нр.)

П..t.'1'Ъ, lIостроена ва

11

но.тухлен'Ъ ыатсриа.1Ъ, I10UРlllJЪ керамнденъ: дв1> ст.".

"рави И~IЪ

ща се продава

които поже

въ

митровъ, ~fOCKO Тодоропъ,Станю n('Х:АН, Иова ИваНОll14

заниш.}i.'I'Ь

I;01fTO

абонамеlП'а

10

24.

IV ~'час'IЪК1о ПОД'Ъ .м 91 межд~' С"1>С'hдп: П~РУIl]" Ди

;т,В1!Т1;

провожда сс: До :Ц\lинпетрацшпа на Л'tJ.н(/р,,~I((/ Сбllр'

ptA08HO събрание за 5·Й идущий Февруарий
1897 год.
УМОЛRватъ се акционеритt,

Н ;Т., Т. е.

.1.

Вспчно,

-

санието IШ (ПII~ма,

свиква Общо

-

ва

oTc1.iJI;a

3аr;/Ь.lIЬЖIИ.

_ за

на вси'ши,

1I

п С'бберА,То сmойностьга

Българското Акционерно Строително Дру

20

за

На настояте;шт1>

ОБЯЕЛЕНИЕ

нование чл.

отс'Г.у,пва

22 .1.

сиисаниа ЩI1>Сто

лаtlnТЪ

Броit

еВОБОДЕНЪ ГРАЖДАНИНЪ

день,

а

и

нъ

J{ecen

именио: Едно ло

зе ОТЪ сдинъ увратъ въ ВарнеНСRИl'1>' лозя М1!СТНОQТЬ

JСр11ДНII Коварджас при съсtди: Гара'бетъ СимонияJfЬ
Петръ Ннаuиджиuоглу, Лазаръ Кировъ и Апе.1Ъ Оп.
Апеловъ, нървоuаlIа;ша Ц1>на

100

лева.

Желающит'h да ВЗСlllатъ участие въ търгътъ мо
I'ЖТЪ да нрыI.lсж,л:атъ "нижата по
JIГ11СА\ТСТВСПЪ

день

11

часъ пъ

продажбата

"анцо.1аРИSlта

Bc'h"1I

ми,

Варва, 12 ДеI,еIllВРИЙ 1896 год.

л. Сл;д. Ilриставъ: Н. Т. Новаковъ.

3-73-3

