1'оди на

Х 1П.

Ва 1111:1, IlОВРД'l~':1 Н ПКЪ

20 ~Ia ртъ 1~)()O

1'.

ВАРНЕНGКИЙ ОБщинекии Бtс тникъ
113Лll3А ТРII ПЖТII ВЪ М'БС/ЩА.

ПIlС~Ш, стаТШI нари 11 ВСIlЧIЮ що 6 ва
в1>СТНlIка се праща до ГраДСКQ-Общинското
J'нраВЛСНlI6 въ Вариа

Обикн:>венно на 10, 20 и 30 числа.

Цtна на вtетнииаза ГОАинае

4

За оБНiJЛflНIIЯ се плаща за

Аума:.

На нърва страюща

лева.

Отдtленъ брой

'0

"
"

С!.

ВАРНЕН. ГРАДСf\.О ОI;rЦИI1

УПРАв.лr~НИI;~

втора етраннца
трета

и

чствьрта

странПI\И

сятъ ТIIЯ си дътцй, (·.1ЪДЪ в:ат() IlрЪДl\ilJ!IIТI'.1110

3

стот

2

"

1 "

rl1 O/,;nlI-

ватъ. въ l'iJaДt:i':,)-:>uщивеIЩТЪ амUу.l:lТОРИI1, ва да IIМЪ
сс Пр{'('ЙДII ПРЪ:~IJЙ~I1Те.ll1йта СИШllJlIЦЙ (шарl,а).

ОБЯЕЛЕНИЕ
ом

r\'~I('T 1,: И. Ранковъ

3095

Гр. Варна, 16 МИр'l'ъ

BapHeH~KOTO Градско UUЩИНI'/'"
има дн. обяви на г. г.

мъщевието му,. ин.
П.1аднЪ,
то

съ

връме,

ция,

,)ТпраВ.1СUllе. че ~·IЬ

IШТl~реСУЮЩII'ГЪ се, '1е въ
на

по

п. г. въ 3 часа <':лъдъ

) 5' Al1pll.1I1ll

перетрож!':а

17

Аl1рНЛЪ,

по

<.:;nщо

ще се произведс търгъ, ('Ъ таина. КОНi':уреи

. ва UTAaBaHlleTo

единъ

Cel:peTapr,' П. В' Петрановъ

1~O() гоо.

откритъ

на пр-hдприсмачъ

каналъ,

0(' h

съ три дървени моста и

вънъ

направата

ГlJaда

до

"Кемеръ. Дрре", съгласно прнгаТВСIIИТ-В за тъви ЦЪ.1Ь:

смътка поемни услсвия и .\етаИли
Искании залогъ е 5
k<Jижата.

юширатъ

0/

д
,.",

отнесящи

в ь Общинск:ото

ГlliТЪ да се глъдатъ

ва Н-къ на Тех.

ПП. тnml

пр-Вдприяти(',

01'Аlцение,

!lрИС,У>Тt:Тl!епъ

1'.

Еметъ

л.

о'Гъ Гl)рпята сумма.

Тех

ве-ВКII

90000

се

гдЪ-го мо

денъ и· часъ.

Рапковъ

Обявява се ва

метр:\

11

отъ ";,,щата дn него

II

подъ

Януси, 13аСI1.ть Отан

'lевъ, Атавасъ Анастасовъ II п,у,ть (постаuов.1.

N

~3).

На Маргарита Георгиева. за една кжщu. въ

една

звание на всички живущи тукъ,

ющи се съ

граЖДR.аски и

политически

к:жща

iJ

права, че ИВ

въ

II

у'1, подъ М

1104

при

пръгледавъ, ДОП'ьлненъипоправенъ, и

тъхъ; ва това вс-Вк:и, които мисли, че има иабир. пра
во ИЛИ нам-Врва въ. списък:а нiшои неправилности, 01'или други лица, може да го

прегл-Вда въ общин'ската &анцелария и направи, до ка
ваннии срокъ, ваявлението си, писменно или устно, ва

опущенията, неправил';lОСТИТ-:В или погр-Вшк:ит-В, как
вито би нам-Врилъ въ него.

Jl Ъ

1900 -1901

че, до края на

текущии мъсяцъ, е на расположението на БС-ВКОИ отъ

А КО

ва дапъш\ па вемппт'h прошшедеппя за

бuрателнии списъкъ на г. Варна, ва настоящата 1'0дива, съгласно чл. ~9 и отъ ивбирателнии ваконъ, е

Belo

мстра при

(сл-Вдва)

постоянно, Българск:и граждани, полву

се лично до

1=1

при сьс-Вди: Георги

година

врЬмевно и

носящи

1]

съсъди: Тодоръ Лt>фтеровъ Трифnнъ Стояновъ и отъ
дв-Втъ страни пжть !постановл. .м 24)

.м 2764

1900

"СН. НIШО.1R отъ 156О

11

1245 отъ 550

./YJ 309

медовъ, ва

UБЯН.;IJ!.:НИЕ

Мнртъ

ВЪ

съсъди: Коста НИi':О.10ВЪ, Гарйбет"Ь ШИрИНIIЯНЪ и Ди
митръ Панi':ОВЪ (постйнuвл, Ni ~2).
13~0) На Нешя Еаайн.1ni Стоикона вй 1/7 отъ прав
ДНОТО ~IЪСТО (йр~,,), ио рано ханъ, нъ Il у'1. ПОДЪ М

1 участъкъ подъ N 56 при <.:ъс·Вди; Rиряки Пара ско
ва, Аро въ Меламедъ и Аврамъ ПревеН'ГlI (поставов ..'I.
Jt1 24).
1322) На Афифе, Зе.1ха. Нефиiiае и Исмаи.,1Ъ Мех

Ивживеръ А. IIарусияди

9

1319) На Естеръ ЫарДllро30ва, РО;l,сна l:aai':OBa ва
едно .iШ<Jе

1321)

ОТДЪЛI'I1Иf\

Варна,

(ПРОДЪ.Jlжение ОТЪ брой 7-йJ.

ва

улеснявание ваЛЪС'Jlваеието Ш\ ,lIf'ретати. "Кокарджа" и

2Одииа.

lIplb3Q 1900

на

ловята,

ПI.УВДВilрl!ТСЛНИТЪ работи

Стоиностьта на ПрЪДЩJИнтие'l'О вьвлина Ю\

ИЗАаАени постановлеНИR за снаБАRванието СЪ
крtпостни актовн· за притежаеми отъ Турско BptMe
неАВИЖИМОСТИ (чл. 4· отъ закона за замtНRванието
турскитt Аокументи и пр).

rод.

Чл. 1. Проиаведенията на непокритит-В
ми имоти,
въкъ,

ще

съгласно

Ч ..'I.

2.

плаща.тъ
съ

пръвъ

настоящия

190О и

1 ~O 1

недвижи
год.

да

ваконъ.

ПроuввеДClнията отъ ниви, като: пщеница

(КО.'IОСЪ), червенка (вимницаJ, ржжь, е'IМИКЪ, овесъ про
со,

лимецъ, кук:урузъ, ще плащатъ десет-r.к;ъ въ натура.

Чл. 3. Произведенията отъ ли вtlдит-В, ГЮ.'Iовет-В,
оризищата, градинит-В, бахчитiJ., бостанит-В, пасищата,
б.1атата н нивит-:В.

пос-:Вяни съ цвек.'IО, макъ, сусамъ,

авасонъ, реви не, рапица. ленъ, гръсти, памукъ, бобъ,

06ЯВnЕНИЕ

.JYJ 3143
Варна,

17

Mapт'lJ

1900

,одина.

Обявява се ва анание на ВСИЧК" ЖИВУЩИ нъ града,
КоИто иматъ маJlкид-Втца, веваICЦ80нирави,

да

вана·

грахъ, .'1еща, нахутъ, барабои [картофи и конпири] И
други подобви, ще платятъ десетъкъ въ пари .
Чл. 4. ловята и ивкуственит-В ливади, ще П.,1атятъ
данъкъ,СЪ как:ъвто сж били об.10жени пр-Ввъ ГОДИНИ
т-:в 1895 -1899.
Горит-:В ще платятъ давъкъ по 400/00 върху СТОИ
ностъта имъ. Опр-Вд-Влснието на стоивостъта ще се

Брои

Стр. ~.
извърши ()тъ прi;двидената нъ Ч.1.

ваковъ. Кl)lIIИ~ИЯ;

1 f> отъ наСТОЯЩIIЯ

КЪ:'rfЪ 'която се присъединява

И:'rI'llеТ'

виятъ лiн!вичеIi.
Чл. 5 Освобождаватъ се отъ облагане:
а\ държаввит1> имоти;
и

стаРUШ~Т;l.,ища:га;

ШI ркове

раз~аДВLЩII;

u

г) общинскит1> ""wри;
д) имотит1> НЯО

Ри.1СКЛЯ манастиръ, Н3ХОдШЦll

ПО-ГОJI1>ми

еЪ ПJIОДНl1

отъ единъ

ж) единичнит1>
вит1>

и

въ ABOP()Bi~

вр·В:и.f',

ваrcонъ,

п·

изъ .10ЗЯТЯ,

....

вас1>ти

деКilРЪ;

се

уприжня-Ва

.10311

пр1;въ

вастоящиятъ

Дl-'угн.та--въ

общинското

Пр-Вди

да се СВЪРШИОl1исвав.ето

никои н1>ма право

да

вдига

-'гия

власти

да ВДIIгватъ

снопи ,(а.чъ-харманъ).
Ч.'!. 1 1. СЪ ЦЪЩ,

инв1>стно

злоупо

Нс1>ICИ

-6'.

ва пр()ивводите.'lИТЪ~ . финав~онl:I.Т<J. В.1асть

стопаНИВ"Q

на

непокрити

имоти

е

менот()

номонр,

при

участието

на другъ

подиръ

кои отъ 'r1;ХЪ обработна са!IЪ" и· съ кnкъвъ нидъ про

своб()~енъ

вече ДЯо си вдигне

изведевие и

ICОИ

на

Тъп с,у,що с

кnго

е

да.1Ъ

а()дъ

Д.'lъженъ Afl подаде

производите.1Ь

ДРIC.lараЧIIЯ

ва земит1; въ в('1>R:И грйдъ

ПРОИ3Вf:>дението

и името

на

ЧИJJОВНИКЪ

Нъ

наеlllЪ

които е взе.1Ъ аодъ наемъ и обраб"ТВR,
на

има

право

да ннредида се ар()в-Ври Rаправевотооаисваве и взе

номонето,

и

П ('ел",

съобозначрние
притежате.'lЯ

държавенъ

ТИЯ пров1>рка, обаче, тр1>бва да се извър'

. с.lучаИ

които дни

вс1>ки

на

cHe:'rIaHeTO

UJlUИdtluдитель

е

проиввРдеНИЯТR.

на' копстатиране

IIрреДОВПОСТПj

~з

вършва ее, Ra, ДНО съ УЧRСТНУЮЩIIЯ
нъ apOB1>pICR'ra
ЧIIН()ВНИЕ:Ъ. повторно описнане и снемане номоне, които
('е

считnтъ

нн

Ч.'l

12.

вече

ва окопчателни.

Нъ

С.'lУЧRИ на Р~НIНОГ.1аси.е

Мf'жду

дър

жавния ЧИl10ВНИКЪ и (\бщинскит1> съв1>тничи по опре

ИМ()ТfI.

3 а б 1>.'1 Ъ Ж ка.
стопани

Деl\:лараЦl1ит1;

11 :ОРОИЗВОДI-Iте.1И

ее

на

Нt'грнм()тнит-В

написватъ

·задЪJJжнте.1Н()

и' беаОЛRТН()

отъ ОUЩIfНСЮIТЪ

Ч.'I.

IIp-Вди да Ня'<;тане

7.

произведенията,

ЩИВСlI':ит1;

Пllеари

и УЧИТ<'.lИ.

вр-Вма ,BIt прибllранс на

ДЪрЖRВНИ 'чиновници, тн-'дн() СЪ nб

кметове

и

д1;.1f-'нието на.десятъка. финансониятъ наq;t.1НИКЪ И.1И

Г.laВНИЯТЪ бирникъ нарежда извършване'го
тата IJри

съв1>твицп, 'l1ннършватъ

('.1-В

дующето:

а) за проивведеиията, инброени въ Ч.1.' 2 отъ на·

Ч.'I. 13. ОТICRКЪ куgурузътъ се прибере въ ДОМО
нрт-В и п() Х:'р'IRпит1>. ВР1;ГСII ПРОШJRОДIIТР.lЬ Р'Rвд1>.lЯ
дnбит()тn си ПРОН3f1едсни'е заедно съ КО'1анит1> на рав
ни КУП'lинп

ДЪРЖ'\RRИЯТЪ ЧИВ()RПИКЪ, наедно съ кме

и общинскит-В СЪR1>тничи, пр1>тf'ГЛЯТЪ въ

парчетата на' пос-Вянит1> ниви, прОСТр;ШС1'iют() Н:\ B~'1>

I-tйятъ чиаОВhиR:ъ

!со

та на

парче,

вида

на

произв'едеНllето

въ

СНОI1I1,

б) ва

кукуруза

платятъ
стоящия

вс1>II':И

ваков:ь.

IC().1И··

ПllРИ, съг.ласвf)

ОП!lСВRТЪ,

чл.

3

отъ

пр()странс гвото

3 а u 1> л 1> жк а.

1.

IIIIR:Ъ. съ ю,reТR11

0., '6,

но само

'д, 3, 1i,

HR

които даватъ 'uроiJзве,llеВ1--Iя:
въ овия

градове

и се.'l;!,

въ

ICОИТО (',у,

БИ.1И оБJlожени съ поаеме.1евъ данъкъ.

Чд

едивъ

градъили

килогра

Побере

държан

uр1>см1;татъ тежесть
ICупчини.

произведе-

село, ДЪрЖRВВИЯТЪ

чинон·

. оБЩИНСICит1> съв1>твици, /)тд1>.1ЯТ·Ь
Ю\ чествn ,lI.B:\ коша по c'ro' KI'I.,orpRMa ку

сурунъ. наедно съ

КОЧRнит1>, иго турятъ пъ

ЕПШ ь

дт>угъ п()дх()дящъ СNiДЪ, КОЙТО ВRпечатватъ съ пе

4атит1> ПR държавния чиВ:оввикь и кмета и' оставятъ
на

XpRHE'Hlle . въ

06щипатIt

ПI)ДЪ отговорliОСТБта -lIа

kmeT:-I.

3 а б -В .'11> жк но 2. ПроiншедеНlIлта на веИ'lЮI аеми
ще се опишltтъ

въ

()тъ ер1>д П()
или

С~щото се ИВВЪрШВ:t,

И'сrrореД'В"нея

ще

пр()ивведениеТО'ОТЪ:ВСИЧЕ:ит1>

ва

на

ICоято.

С.11>дъ пр-В~1>rването по тоя .начинъ

ниет()

вс1>ко ПRрче и вида на ПР()ИRвеДСl:lието

ва св-hдение,' и аа' lIМОТИТ:В ·п() 'букви'

ОТЪ. КУПЧlIнит-k,

ще

тоже Ю1 самит-В м1>"та, за

папчетатlt,

ма една

_

и ва проиввеДf'вията, !Соито

цесятыщ въ

проиаводите.1Ь

и

и

рабо·

Тъи извършрн()то се приема ва ОКОН'1аТР.1НО

Tit

чествотu ва произв-Вдевията ВЪСВ()I1И

на

пам-Всата и на втnридържавенъ чи IiОIШI.ЩЪ

стоящия заковъ, съ иск.'ночевие на K-УICУРУ,Щ~О::IН'Rаrъ
на самит-В м1>ста, отд1>дно за всiши пр()и!!водитt'лт,:'

5.

КО.'lичество

да се uр1>махне нс1>ко

ши не ПО-КЪСП() отъ четири дни, (,л-Вдъ

ЧЛ.

CHe.\le

о'Гъ lIивит1>,бевъ ПОВВО.'1ението"на фИНRнсошrтВ'В'JIасти;
На нуждаlOЩИТ-В се на пр-Вхрана се разр1>шава

!Сит1> му земи въ в~1>ки традъ и се.10, съ' (,бозш\чрвие

вида

и

произведенията

длъжен'Ь, въсрокъ опр-Вд1>.'1енъ ()тъ lV1.инистрава. Фи·
вансит1>, да подаде нР1>КI\ ГОДlIна -деК.'Iара.ЦI1Я 31\ В<;НЧ

вс1>ки

уп

тр1>б.1ение. би.ло въ щета на държавата, би.,о въ таЯ

вакони.

Ч.А.

10

Ч.'с

отъ

СЪ ТIOТЮНЪ;

докато

а

3 n б 1>.'1 'В Ж ка. Отъ ВИВИ,·въ единъ рuИонъ. съ
отъ 509 деR:itра нзгор-В, пожънати съ

пп

.'1) ВСИЧКИ неми, които се освоuождаватъ отъ спе·
циаЛВlf

uирничество,

:'rf а'ш и НII, ще Ре ввема от д-Влв.о ноМоне.

дървета

новоао~ад""нит1> ЛО'lЯ съ американски

ц-Влото

IInТО

прострfiuство

съ ве.1енчукъ ВЪ П.1I>НlIнскит1> м1>ста

полоВиН

и) нивuт1>

КИ.10ГР:1ма въ тор'

Едната торБИЧR'\ се ()ставя на съхра.нение въ г.1НН·

не

полетата;

по ма.1КИ ()ТЪ

зърв.о по два.

НОВВИR:Ъ И общив.сICИЯ кмеТъ.

ра В.1 l' Ш'1 е

деКЯрЪj

плодни

се падtl.

б..tЧКlI се щше'l:атватъ СЪ I1еча-гит-h на държавни>! чи

н()м()нет.).

В) градинит1>

I\:)

дървета

~O/o нз фира, вр1>см-Вта се п~ него касно

СС

въ MOI;HlCTlI рската му община:
е) градинит1>

спадне

От ь онърхаНUТfj

.

в) оuщестневвит1> градини,

Тъп събранит1> снопи се овърхватъ, добитото зър
нен() ОРi)и,шедени~ . се' пр-Втрг.люва, - а' С.'lоВдъ KrtTO се

въ I\:И.'10грами и три.ма. на св.опъ \ номоне)

б) Юlотит1>"н'аваРОД8ит1> УЧИ.1Ища, бо.' ни ч1-tт1>,
СИРОПIIТI\.1ищата

8.

8 Ha~f:'peBIfT1> при описюшето Ш1рЧt.ти ниви,

по м-Встноети, пространства И ВИДf'ве на арI'И~Н'·д"'НI'Я.

3а паРIt~Е'ндетата пр-ВтеГДlOването на' доuитото
проинвеДf'ниеотъ ве1>КЙ параКЕ'НДОПJIатецъ тр-Вбва да
~TItHe па саМИТ$ ниви.

Чл 1\1. П р1>н'Ь пр6л1>тьта, пр1>ди ДR настане вр1>
~1e за събиране дрсетъкаотъ !Сукурузаj З'апазевит1> 200

се вписватъ въ ос()бева основна десеm'Ь'Чна ютга и въ
О'J'д1>лна за вс1>ки ПРОИ3В()ДIJТ!':ЛЬ д-В.1ба.
Rвиrата се СЪСТJ;\ВЛява въ два еR:Нf'МШIЯрН.

ее пр1>Те'Г.люва выIриса,,тствиртаa па държаввия 'чи

гр:\дъ 'или

НI1.пр1>('м-Вт ав.еКОЛl1честв-ожо, !Соето ще се пр1>.даде ва

Ч.'I. 9. Щомъ се СВЪРШ~f описвинето . нъ единъ
се.10, държаввизтъ qивовви!Съ

и

общив

скиятъ съв-Втъ взеМатъ по ваполовинаотъ вс1>I\:И вид'Ь

проинведение по БУl\:ва a~ на Ч.1. 7 flТЪ 100 дО ~OO снопи.

3еМ.1Ището на

вс1>ко СР.,О се ранд1>;nя НII'~}\lНОГО

ва осемь м1>ствости.

Снопитi> тр-Вбва да се

ЩJРМнТЪ

вай-ма.'lКО отъ четири вини на BC1>K1t и-hствость, ."'РЪ
~оито ДB~T1> се указват~отъдържавниз Чиновникъ, а

другит1> двоЪ отъ общинския ·сЪв1;тъ.

rСИ.'1(iграма се оронватъ отъ коqанит1; и qистоТО върво

н'ОВНИI\:'Ь и' ·общинскияс'ЬВ1>тъ.Добитото зърно, в:оето

пр1>дставлявя. ср-Вдната теже~ть(помdне), Ще служа
ДЪржавата въ

натура.

R()raTO пr1>дадеgото ва пазене помове пе се вапави,
деСf>ТЪКЪТЪ

ще се вземе

~ъ(·.1>днит1> . градове и

поВомонето на едипъ

села.коii~Q се наИ·мвого

БДИ--ЖRва ПО JIymИВВОДЯТeJIИ()СТЬ:

Ч.л ..15

Когато наставевроВмева прпбираце

проиsведенията,която

отъ

при·

па

ще платятъ. дееетът--.з в,ъ ШJ.р"!

==I~)I~)(=,=l\=8~,,=============~H~H рне"СI<:!I ii ОбщиН('ЮIЙ Hii~TllIIlCh
държн.ВНIIЯТЪ '1ИНОВIIIlI\:Ъ 11 обll\IIН(~ЮIЯТЪ

съв-Втъ. 1\:3'1'0

нр1;дс-Вдн.теЛЮIТН Ы. MllTt>eRfJ,
телствnто. Е
I~oJIapoBa, С.

ИВНСДСНllе, ве~IИТ-В на дн-В до lleTb l~а'1f'СТIЩ 11 ва нс-В,

Ар.(·еты\:тъ

3.

Cf\ (·.l1;дъ об-hдъ, нъ о(lщото cll събрание, въ ПрIlСЪТ
етвп,'тn нн вр1;де1;ДНТf>.1ката А Д-ръ jI~ел1>(шова, под

IВlfllЪ вр-втъ ВIIДЪ pf'3\1-враIlН Прnш!Нодстнnто,
piH!д-В.1ЯТЪ въ 'lН~-ВIШ градъ 11 t:C.IO, на В~-В1\:11 IIИДЪ про.
!СП качсство ОIч)"Бд1з.'1ЯТЪ нъ парll 'десР.тък;',
13:1 да се ПЛНТlI на всiЩII Дскаръ.

Стр.

к()йто c.'IiiA-

д-В.l0ВОДllте.lкати,
ч.lеНКI1Т-В

на еКСПЛО:1Тllраi.Jпr1> пасища 11 б.шта'
CToi1IJOCTb П.l\! ПО доход

м-Вжду

'f'k опр-Вд:hJIЯТЪ по IНH!MliaTa

Еа

11 ОСТ ЪТИ.

'Годороиа

IOp.

Дружестн(.то,

Които

Н:1 КОМIIСIIЯ

и

три

раВГ.l1>да

н'Ьпросътъ

11

Ч.luнкит-В отъ настоя
Же.lева
А. .явашева,

8а

части

равни

иабирание

отъ

въпроси'.

EOHTpO.l:-

Н}! раНГ.'I-Вждание CMoВTICIIT1> на Дружествотn

на МИlJа.lатз' 18!:J9 Г., на ЕОЯ'ГО КОМИССИЯ И ивбра Г-жит-В
:\-1: Матеева, Е I~o.1ap()Ba, С Же.lева и г,цит..в Мин

Ч.l. 16. ВЪ осиО81lаmа Jecemo!l1ta 1.uща (~e юшисна
('р1>щу щ·1>!\:о ПНр'lе i!С~lЯ и опр-ВД1>.1СН"Тn U СЪГ.lfН·llО
нр1>диДущияч.lеllЪ I~ (честно.
(CJl1bJ6aj~

!\:ОИ:\

И Ми.l.

Uр-ВМU;

Нопова

ва ЕОИТО

да раВГ.1Вдатъ

3;\С-ВДНII ието се нн кри

ПодLJllса.1И:

ПЗВJIъченле

UЪВ.l0ЖИ,

uъпр"снит-В

НЪ

6

часа. Сwl:-ВДЪ

об-Вдъ.

Предс-Вдате.'Шfl: А. Д-ръ Жел..вВЕова,

Подпредс-ВдаТ(>Лl~ii: И. '\!,\теев:\..

1JРОТОКОЛЪ

въ най ЕЪСО

CJIIiiTE3..

Ч.lеПКII ()тъ настоятед

етнnто ~. I\.O.'lapoRfI. С. '}Е",.1ева, А . .явашева II Д-В.10ВО

ом 6:)

дuтеJша: [Ор. Тодорова.

ЖеНСЕОТО Б.lnГОТllOрите.1II0 Дружестно ,,1\IаЙЕа'I
ДIlt'СЪ I f) ДеК"МВРI1Й: 1:-;~I:} Г., по 4 ча.

въ гр. BapllH,

!'

О Д И

I11

Н А.

Р А В Н о С .Н 1; Т

It А

На лрихоДит'j; И расходит'Б на женското БЛfJготворите.;tНО дружество "И А Й К.А."
отъ

Лева

'1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

СТ.

0'1'1. члеНСJ;И вносове . .
322
886
" шевове въ стоп. учил.
" УЧИЛJJlцпа тю,са. . . . 1\113
" волии llожертвувавиа 1097
Отъ ЛИХ. па 11399 л. 62 1/,
ст. въ Ванrщта . . . .
777 45
," лотарий . . . . . "
1539
" концерти и балове,
1071 25
" учебници
.,.
56 60
:" взаемъ за стоп. учил
40
" ажио на 415 л. злаТ'I
28_1~
Вси'шо . ' ~

IjI 99
Лев!!'

6831

Лева

РаСХОАЪ

СТ.

2()6
440

СТ.

1

Разноски ио домак. пучил,

2

Училищен'ь

3

Канцеларски........

161

30

Волни помощи

379

80

2129
491
200

75

наЫIЪ

Вънецъ по случай смъртьта

'. .

101

50

9

Отопление.........

95
68

35

.' ...
2 УЧllТ. П слуг

Заплати на
Лотарии

.

Разноски по танцъ и конц,

Княгинята

Загуба отъ аж"о

.....

Лева

ст.

30

4
5
6
7
8

10

671\,
75

4274

3а впесенитt пи въ Бъло гарската Нiф()днаБанка
и дружеството Дружба
тукъ съ двадесеть и петь

свид1>тслетва подъ .No. .м
: 428
463 о 767 о' 924

111 99

год. въ българ. народна

.м "i(j(Ю 115 '""300 ЫiO

Банка и дружество "Дру
жба тукъ.
А. Всичко

год.

31jXII 99

на

Съ двадесеть свидт'тел

ства внесеНllт1> до

г. до

11399
1Н231

..

8012

'8073
2800
87

2'50
8136

"8108'
115

8129
40()
139

2ЗО

1900

300

270 ""i14O
155

Отъ

""'4'9'()

111 900 год. юшитала

447

на дружеството,"Майка"

525

538

остава за напр1>дъ ЧllСТЪ'

13957л2211~ ст. 'оев1>нъ
всички1.1> мобили въ учи

702

794

925

450

3(j()

8139

8005

8074

8090
700

1iO 350
116

2'50 ""600

лището и ир1>дилатената

л. зл.

сумма за учил наflМЪ дО

]IIШ

584

""'400 "'"i"3'5 360 400 ""600

'900 година.

л.

ер

.•

9205

4655

3а уравление има готова'
еумма въ Еаеперката.

Всичко.•.

гр.- Варна,

31[1 1900

год.

(М. Поппова

Контроша RОМ:l{И~ИЯ: ~

l М.

М"нкова

97
18231.

65

Стр.

ВЩ)lН'8('КИИ Оnщивскии В-ht'тниrсъ==================Б,--,r~о=r=f:=R='=

4.

постига

ВАРНЕн. ГРАДСКО ОБIЦИН. ~ТПРАВЛЕНИЕ

l~aT() се движи дъното

с;v,щn' и отъ движението на
нието вадиltфраг.инта.
Нъ,

Варна,

16 Мартъ 1900 гuди на

Варненското rPiiA Общинско Управление обявя
ва ва знание, че оригивнлнnто инТИRRПСКО ~ви.;'kтел.

ство отъ 20 Септемврий I ~99 год. подъ.Jtl 23903, по
продажб<t на едпнъ конь, 12 ГОД.,. КО('Ы\JЪ б-hлъ, отъ
Станю Стояновъ, ивъ с. Яс,у,бпшъ, на Варненския жи·
ТС,,'Iь .иванъ ИК()НОl\10ВЪ, е ИRгубено, ва това у когото
се укаже да се счита IЩ нед-hИствително.

свид-hтелстводубликатъ, съгласво Ч.'I _21 отъ "Правил
редътъ

и

УСoll0ВIJЯТ

удап.янието

става

въпрос 1. да

ва

в:упуванье

и

продава

ньс едъръ Дu\JИ'l".ЬК.Ь·'

която се дължи нn сu:tаМОДllчессо'го

СНI1иаIll1е на (~,У,Пl,а·
ЮШрОТIIВЪ,

Секретарь:

,1,

диафрйгма;

да

би 'l'ръбвnло,

се УНIIЩОЖltтова

да

ее

рандраsнРвие.

'Гази резултатъ се ДО(;·i"ИГi\. не Нt-Jче ЧрЪНЪ ИiJВЪРШ
вавие- ритмощши

влFt.чение на

В.1f\'Iения

И

на {'вика,

нъ съ

само

t'AHO

oРГ<\Нё-, сойl'О (;~ sадържn

TOiJll

:lIИНУТИ ВЪВЪ отъ

ЛЪКОЛIСО

устат/!.

тъй, всы:o .'IИЦt', KI)eTO ~Tpaдa о"гъ ХЪJlцанИlР,

tp-hБВI1 само да xBRHe

крпя на евика СН съ РДIIО парtrе

сукво-ва- да се и::б-вгне ХЛЪ<lнувltНIIf>ТО на пръс.ТI1ТЪ
вадържа

Н"КО.1КО минути ВЪВЪ отъ у(;тата.

По този начинъ, то ще се отърве отъ тази Уморllтед·
на

и

Мffiчителна сшшма.

Двойната фnрм:ула е прочее ('л-hДВЯl'а: ритмnвано

или l1р-Вс-hкливо езН чна В.1а'lение възБУЖДI1 и надър
жа

11. R~CT-r,: А.

се въ

при ХЬЛЧНIШЦ'\та,

'].'а тави

и да го

На г. Иванъ Ив:ономовъ е издаденъ отъ СiYiщото

ва

ав:о Прl1

зобнови свиванието на диафраГYl~\Та,

3101

вапре,

ника

на ,,'1ИРlJuв:са.

които с{: р;.,зк.10

няватъ пр-Вдъ t-ВclИ "ргини и които докпрннтъ CBIIВf\'

ОБЯВЛЕНИЕ
ом

ва earH~a и

liepIJIIt-h,

дишаяиото, а

продъ.'IЖl1ТСЛНОТО г.)

усротява

и

3Ft.пира.

ПрИ11р'kновъ

Чр1шъ упражнение 811 първин О'ГЪ тиЯ дв L спо

П, В. Петрановъ

соба, т. е. СЪ

ритмованитi;

В.1flЧt'НИЯ

Ю\ еви ка,

много

хора сж биди еПFl.еени и други още цо·:.шогоброИни ще
бiYiдатъ спасени

противъ ожилвание оп пчелитt.

CptACTBO
Докто ръ

Инжинера отъ I,вав:атегория, Л. ~'\МИf1сrшй, Бъл.
подданнив:ъ, изв-hстява на интересующит'k се, че той по

строява по, свои С1>ставени планове, воденици разни фа

~инъ,

който бидъ ОЖИ.1енъ

отъ пчели

на 150 ~1i;cTa употр-Вбилъ прахъ отъ Lаrtпгis emeticis
разбърв:анъ въ тъста. Веднага послi;ДВ<tЛО облеlCчение:
отокътъ и болкит'l. ослабнали.

Лtкувание на ревматизма.

брични вав'kдения, на вода, огнени, газови и в-Втрови, из
м-Врва силата на водата,

въ бiYiДiYiще.

силата и механичесв:ото д-hй

Една шепа

стрити увр-hли чушки,

се

поливатъ

ствие на ра.ши м:ашини,в:упени отъ ра<lНИ фабрюси. Това

съ

последното е особено

ТаКI1 сварени, ЧУШFCит-h сс пр-hц-hждатъ и имъ се взе

важно

ва

куповачит-В

на нови

машини, които МНОГО пжти бив.~тъ И3Мtмвани от ь разни
спеEtУol"1анти

и

недобросъв-hстни

агенти

и непрюшати

;инживери.

в:ило вода и

Ностоявия

часъ.

aO-Д"Ь.1ГО Af\ се навирди, сипва u се едва ЛiY>жица
Ke,,"'IBCCa вода. Оамия ~lЪК:Ъ се употрhбява таса; Взема
в:жсъ

и посл-в се

Пol1атно"

поставя

Н'1мокрюва

на бодвото

се турятъ парче'га суха фанела.
рътъ се остана

Варна.

1

ма сокътъ ва употр-hблеНИr>. 8а да мож~ тави течность.

се единъ

Адресъ: Инжинеръ Л. Каминский

се варятъ ва ОГЫIЬ около

нi;В:ОЛIСО

се въ т-Вчностьта

Mi;cTO,

а върху

НьГО'

3а да д-hйствува, ц-в

часа.

адресъ Гр. Тутраканъ

ПОКАНА
НЕОФИЦИАЛЕНЪ

аТntлъ

Пр-hвъ

1896 година, кат!> почнахъ да работа ча

совнисарството ТУСЪ,

Be':le способа, отсритъ отъ прочутия

това:

да

са

иадъ

този

го

хване

органъ

припомнимъ, се състои просто
края

на

езиса

ВJщчителни,

и

да

се

въ

извършватъ

ритмовани

поправенитk

отъ·

не ще иматъ вужда отъ поправка (ремонтъ) най малко

физиологъ Лабордъ, ва съживявание на удавени. ТО8И
способъ, нека

че

менъ часовници, съ слабо устройство отъ фf\брикатз,

За УАавенитt и за хълцавицата
Познатъ е

обявихъ

движения,

ие дотамъ БЪр8И. Този способъ, иввършенъ търпели

двъ години,

Понеже

а съ вдраво устройство

петата

година васт&пи,

--

петь година..

счетохъ ва нуждво

да покана Г·да клиентит-h си, ако има н-Вкой недово
ленъ отъ работата ми да дойде да си получипаритъ
обратно, дадени ва поправв:а-

.

Ако в-Вкой клиентъ неоснователно спори, спорътъ

минути,

ще се разр-Вшава отъ които ще той часовникари и въ

произвожда своя ефев:тъ само подирь два или три ча
.са. Таса еж сполучили да св-Встятъ много vдавени хора

връща клиенту въ троевъ равм-Връ суммата, Dолучен&

ВО, най-често въ продъ ..lжение

на

10

или

15

.

които се считали вече

83.

умр-h.;щ.

собъ помага и ва съживявание новородевит-В,
се ражда.1И

повидимому

иивиътъ на това

,

Сжщиятъ тови спокоито еж

въ мъртво състояни\." • .меха

въвобвовлвание на дихателниТ-В ор

rани може да се обясни

съ раздразнениото, което се

Печатница ва Хр. Н. ВОЙIlШ\ОВ'Ь

-

Ва.рна.

случай

че се

укаже въ менъ виноввость, ще се по

аа пешравката, а въ противенъ случаи той ще плащ!\.

денгубието ва експертит-В--часовникари.

гр. Варна, 15 .я:вуариЙ 1900 год.

Часовнив:аръ. Отонь Иванов'Ь.
Издава Варн. Градсхо Общ. Управ.пение

