Година

YII

Барна, 1О Февруарий, 1894 г.

Брой

7.

ВАРНЕНСКИЯ QБЩИНСКИЙ В:6СТНИ~Ъ
Ппс}ха, статип, пари п РСПЧКО ЩО е аа
Bi;t.:THIII~a се пращ'1 АО ГраАс~о-ОБЩIIНСICOТО

Излиза IfРИ ПЖiТИ въ 11ссца,

обикновенно

на

1, 10

и

20

управ..\еНllе въ Варна.

ЧИСw'Щ.

За оБRв .. ения се п .. аща за Р8А'Ъ:
На първа страница

цtН1та на вtетника за rOAMHa е
4 пева.
OTAt.. eHD брой 10 ст.

11

псто въ

Извrhетие.
вма

,втора п трета IJтраипци

11

IV

Бъ нед-В.'1Я на 13·Й Февруарий т. г. въ градската
"Съединение" ще се държи СICaЗка отъ г-на

ИnИR Христов.. (механикъ-техниICЪ) върху "Па

рата нато Авиrатеnь'" На'(ало въ

10

часа

np-h-

ди об'hдъ.

четвърта страница

уч. подъ

КВ. м, а всичко

371

54

10 "

• •

5

•

т. е. по

.Ni 53,

.11:.

15 СТОТ.

• .•

"

5.JI. И 80 c~

СТ., платими с.л:iщъ утвър

ждението на търГЯ

368. Прошението на Rириясъ Михаиловъ, съ кое
то моли да се ОТ.'10ЖII ~ъбdрянието на Rаван.л:ж.-СтоЙ
копия хзнъ въ Пуч. Л 1235, да се остави беаъ по
с.л:-Вдствие.

Отъ настоятелството на УЧИТЕЛСКОТО ДРУЖЕСТВО.

369. Да се пъlЫОЖИ грижата на Техническот()
Отд-Вление да приготви поемнитt условия, по които
да се произведе пуб.'lиченъ търгъ ва ,направата на.

ИЗ80АЪ оп PtweH. на Варнен. ГрВА. Общин. CDBtn. м-Вдующит-В У.'1ици "А~-Баuра", "Ов. Rдu.мeнTa" и.
"Жцтuа".

360. Да се продаде на Илия Райковъ единъ АеЕаръ и два и половина ара праздно гр. псто, находяще t.:e въ лозята "Голi;ма Rокарджа".
всичко ва
50 лева.

370. УПЪol'1номощява се Rиета да направи нужд
ното ва събирание по с.цебенъ р-Вдъ, СУМИИТl1 коит()
се Д.'1ъжа.тъ, отъ 106 души на Варнен. град. общино.
касса 811. наеии, отъ
покупка на гр. Мl1ста и др. И8.
лози ВIC.JIючи'ге.'1НО 1892 г.
371. Да се удобрятъ TъpгoBeтt ва продаденитiL

361. 1) На Ека.терина Атанасова. ва Мl1СТОТО въ
гр. Варна II уч. до улицата .Св. R.л:вментъ" подъ
~ 23, сьстосще отъ 340·8' кВ. м. да се ваплати по

13 гр. ПР<tЗДНИ и-Вста и се възл()жатъ ва cм-hTKa на
ПОСw'I'hАНИТ$ наддавачи, KaICТo сж изложени въ пu-долу
означениn поименен.. сDисысъ

18 ОLtТО:М:ВРИЙ 1893 г.

u

12

лева за кв. иетръ(2) ва

lII'hCTOTO

на Емине Хми-

дова, Емине Са.,'Iиева . .АрИфъ Мемишовъ н др. находя·

ще се В'Ь гр. Варна, II уч., Срl1Щу Общин. Управле·
ние, състояще отъ 48.88 кв. и., да имъ се З!1плати по

14

0'1.

па кв. метръ.

862. Да се ПРОА3ДЖТЪ на Лефтеръ Георгиевъ 75
ЕВ. М. праЗДIIО M'hCTo въ IV" ва J50 .JIeBa.
363. Да се удов.\етвори МО.JIбата па Мих. Филипов..,
хато праздното Mi;CT() въ Vуч. КВ. 37, състояще отъ
636 кн. и. да се отпише ОТ"Ь неговото име, като сжще·

вр'hиенно С14ЩОТО и'hсто да се вапише върху )fихаи.JIЪ
Церовъ ICoMyTO да се издаде кр'hпостеиъ актъ за ежЩОТО И;-ВСТО.
364. Правдното гр. и'hсто, ввходяще се в'Ь гр.
Варна, IV" уч-, м-Вж;:tу нуиерата по гр. плавъ 146 н
147, състояще отъ 114 Н кв. метра, да се И3ВRАИ иа

публичевъ търгъ Мl1ЖАУ СЪСl1ди'm на м-Встото, повеже ва други неотговаря

§ § 12,
частни

на ус.л:овията

предвидени

в'Ь

'букuаб и §18 отъ праВИ.'lата ва строение

. ~I
~

Иие и фаииw'1ИЯ
ва

g

купувача

~

-'-----] Димо Ивановъ
2 Никода Нейков..
::; Ар. ;\ЦО8Ъ, феw'I,Дшерь
4 Лаsаръ Ив:шовъ
5 Ив. Липчовъ
6 Ан. Rжнчовъ
7 A.'1n М. Д~епаровъ
8 Георги Тодоров'Ь
9 Георги Д. l\IУХw'1евъ
10 София Петрова
11 I~ириякъ Ивановъ
;2 Ибряиъ Х. Хасановъ
13 Ан. RiViнчевъ

..Nt

на М$СТО
то

и

квартала
.JItШа.

77, 5 уч.
93," "
60,,, "
4.!6 • "
9, 4 "
160, 161,4y'1.

ст

126, 1274

7801142740
800 172()
802 130726
250 51250
265 71815
225 6301150 45750
300 390309 88065
300 333-

82 ""
8 "11
161-162 " "

265 426-1
225 607-

175 ""
103, 104: 71 •
4,5

уч.
уч

tl'>O 450-

вдавия.

265.

ItолеICТИВНОТО прошение, по.цадеао отъ бив

шит'h музиканти. съ което нскатъ да ИК"Ъ се отпуст·
ве отъ гр.

ICacca

10ио лева, ва доставЯШl6 музикални

инструменрп да се остави бевъ ПОС.JI-5дстsие,
повеже
въ Град. Общ. бюджетъ H-ВЪia суМХiI, пр-hди&Sначени

ва подобни цoh.JI~.

366.

Ко..tеlCТИВНОТО прошение ва dIWJ1lCO мохаие

данци, съ което ИСICатъ да ИJIЪ се отстжпятъ даром:ъ

-Прошениет() на Щерю Георгиевъ ва развалявие търга
на пос.л:-Вднит-Б дв'h rhcтa, се оставя безъ пос.л:l1дствие.
понеже K~eтCTBOTO е рааГ.JIасило ва продажбата нхъ.
даже оБЯБ.'1ението е публикувано въ брой 29-93 год
на Варнен. Общ. В'hстниICЪ.
372. Прошението на -Сарра Майръ, съ което про
си ПОЗВОw:lение ва строение кжща или дюгеиъ въ

['рц. праздни пста или ср-Вщу едно 8ЪВlfагражде~ие, уч.

ИСП.'lащано въ 15 годиви, да се OC'l'ави безъ поCJ1ohд

ствие, понеже съ р'hшение

.,u 313-92

.подарЯ}Jан~ето IШ правднв t'pJl-kс'l'а.

г. е пpkICратеио

'361. Да се отст~пи ва Авгмъ Н. RoдеJlОВЪ прав
двото 'гр. hС'1'ОЙ'Ъ IV уч. ПОД'lo Ji 54, C"ilстояще отъ
64.116 кв. И., и то по ц-Бвата ва продаденото вему гр.

Al t 76,

Ш

Аа се остани без"Ь поCJrhДСТ8ие.

373. Да се ОТПУС'l'не Ст. Въ.л:lC8RОВУ ОТЪ гр. &асса.
40 .JIeB" сpi1щу пp-hхранва

едно възнаграждение отъ

вието и об.1ачанието па Дl1тето ВмиlCО
.гр. Шуиевъ.
374~ Да се

Петр()JIЪ И8"Ь

ПРОИQнеде новъ търго ва направата
ва една житна барав:а С'Ь пьрвонаЧL'Iаа цkHa 23880 011. Зlj.

Стр.

Брой 7

"ВарненCI~ИЙ Общинс:сий Вiютни:съ"

2.

3) Суммит-h по ltвитанционвата в:нига и раеходниТ'k.
375. Ва м-Бстото ва Савва Авгеринид~, находяще ДОRумевти вам'hрихЕ>. се, че сж записани въ 'Еассо
се въ Варна, J уч. Jfg 197, УJlица "Северна да се пла вата и партиднит1:> В:НИГИ, по наСТ3I~,;tенията ув:аsани
ти по десетъ (10) дева на 'ЕВ. метръ; 2 ва В:N.щата ~~ въ прави,;tнив:а ва счетоводството ва Градско-Общин
Захария Аиъювъ въ lуч. ;Ni 49!t, у.лица "СвГеоргии,
скит1:> Управ,;tения.
която ц..вла отива подъ улица, то заедно съ :м-Бстото U
3) Оставенит1:> въ депоsитъ и на хранеuие СУММИ:
.ца се плати 3000 дева; 3 ва Жеко Георгиевъ, споредъ
,;teBa
14051 ст. 16, споредъ EO,;tEOTO еж в~шисани въ.
vo".o 2184
гр. Пд3НЪ да :иу се отстжпять оп '"
= КВ М. O'I'!>
депозитната в:нигз, а ва []овърнатит-В прi>въ истеR:.;t.иб:
сегашната гр. У,,'Iица, в аходя ще ('е предъ веговОТО
uдание въ 1 уч • .N! 500, ва което м..всто да запдати на

м-цъ, намi>рихж се рi>довни

вит1:> ризни н-Бща.

rpaACRaTa Еасса 873 ,;t. и 60 ст.
876. Прошението ва Щерю Георгиевъ, съ в:оето
моди да му се ОТСТЖDИ за три годинн 10-15 дю.J1ю·
:ма праздво :мъсто до " Русчув:ъ-КапуСУ " за посъвание

.ячмив:ъ

да

се остави

]II..всто да се отдаде

безъ

подъ

Помощници на

чр..взъ

{

с. д

С

11

оставе-

пасовъ.

ж. Георrиевъ.

Ч.;tена на Съв-Вта: М. А6Аупрахмановъ.

Варн. Гр. Общ. Бирнив:ъ: п. Ивановъ•

посдъдствие, а искавото

наемъ

(ClIIeTa:

расписв:и-сжщо

публиченъ

'I'Ъpгъ.

377. Да се удобри търга ва пранието др..вхит1> на

Барвев.

Гр. Общ. Болвица и се възложи

ТА&ЛИЦА

върх! .по

3а ражданията,

Уl\Iирани.я:та и женидбит'h въ градъ
Варна отъ 1-й ЮДИЙ 1892 год. до 30

CJI-Бднята в:онв:урентка-Анва Б~агоева ва до 1~ Ок
томврий 1894 година
378. Да се отдаде подъ ваемъ ва пр-Бsъ 1894 г.
барриервата барав:а .N! 77 при" Татаръ в:апия" за 500 л.
379. Да се удобри проивведения търгъ по добро

Юний

година.

1893

волво съгласие ва вдигавието и поставянието mбини

тi> на дв-Бт-Б морски бани и го възлага върху Гера-I
симъ Занетовъ ва

380.
ИСRа

470

дева.

Прошевието ва Елена Е. ДИ:МОБа, съ което

осиновявавието

Градсв:ата

:мо:ма "ВеДИЧRа", да

I

се остави 6ев'Ь пос,;t..вдствие.
381. Да се ваставятъ сегашвит-Б. притежатели ва
юравдпит..в it-Бста :срай }юрето, а именно:

Неновичъ, :соито сега притежава :м-Бстото на
Годде:мбергъ, да вапдати въ Гр. Касса ва 7/85 в:в. м.

1)

:и..всто повече взето, по

2)

Е. Ванв:овъ да

чето ввето мъсто

16

дева и

50

ст. кв' :m-БТРЪj

запдати на Гр. Еасса ва пове

20/50

КВ. м.,

по

16

дева и

50

стот.

ЕВ. метръ.

НаРОАное1Ь

Бъдгари и гърци

Турци.
Евреи.
•
Ер:м:евци
Rатолдици
Бъдгари .

3) На Ивавица Данчовъ, да се намади партидата
521 л. и 73 .СТ. понеже по малв:о :м-Бсто взелъ.
282. 3а равгледвание и узнавание правособствен

ОТЪ l-Й ЛИУАРИИ до зо-й ЮНИЙ 1893 ГОДIША.

му съ

ностьта ва :мъстОТО мiж,ду Тома Димитрuвъ и Теоха
ровъ въ П' уч, гъола, вавначава се три членна Ео:ммис
сия, състояща отъ Емета и двама· чденове отъ Съв-Бта.
383. Н,атоварва се .Еоимиссията, назначена съ

phшевие .N! 347]93 г. да пр:hгледа и храСТЖЛN.Rа въ
"Еуртъ-дере" n Лозата "Rатересъ·:сула" ва да се
повволи отсичавието, сръщу такса:

3а една в:ода чифть -

,.
"

тев:ъ едпнъ товаръ
-

"

"

ва б-ВДНIIт-Б

.
.
.
•

Правос.;'!.

Българи и гърци
Турци
Евреи. .
Ер:м:енци •
Rатолици
•
Бъдгари .
.

Мухамед.
Ивраидсв:о
Григор.
Rатодич.

.itютеран.

80 стотинв:и.
50
"
10
"

'ЕОИТО н/)сатъ

на

ОБЯВ.itЕНИЕ

гжрбъ да се пов

водява безъ платно.

~

На 24-й того в'Ь

810

3 часа C.it'hA'!> о б'hдъ , съ пере

торжв:а. на другий девь, по

.itариата на Общинсв:ото

АКТ -ь.

178 168 162 102 40
44 58 98 60 25
4
8
4
4 4
4 12 11 10 5
3
1: .3
....
1
-

сжщето вр-Вме, въ в:анце

Управ,;tение ще се пропвведе-

търгъ ва отдаванието подъ наемъ ДB1>т'h Общинсв:и

Двесъ на ПЬрВIJЙ Февруариii 1894 Г"А. до,;tУПОА- l'радини находящи се: първата въ Ш уч. на гр. Варна
юисаНll'l1> Помощници ва Варuев<'в:ий ГРВА\Jв:о-Общин ср-:Вщу Правите,;tственния домъ; а втората ер'hщу МО
!Сметъ: Спнсъ Д. Спасовъ, и Жев:о Георгиевъ, и рето, за три години вр-Вме считано отъ .1·Й Апри,;tий
"Ч..lена ва съвъта :Мустафа Абду,;tрахмавовъ, и въ при<,жтстнието па БПрНDв:а Петръ Ивановъ, проивв-Бдохме

1894 год. до 1-й Апри,;\ий 1897 година.

срочна ревшшя върху операциит-h иввършени отъ по-

ва три rодини еж по

рихме:

присжтствевъ день

е,;t'вдвиа отъ 1 ДО 31 Явуарий 1894 година и пам..в-

1) Че Еато еж СПЗАН3ХЖ израсходнаниТ'h

сумми,
спороЪдъ ДОRумевтитi> отъ Постлщ,;ttши.ята, по:сазани въ
Rвитавционвата Rвига. ()1;ава се НЗ,;\Ичностъта вiзрва,

~поредъ :СЗRТО е ПОRавававъ Еассовата Rнига, а вменно'
ГО'l'ови пари въ ср-Ббро ,;teBa

"

"

!l-ВДUИ

Всич~о

52023, ст. 08

--.;;-------52023,

ст,

08.

Първоначз,;tнит-Б цiши и на

дв1>т1> тия градини

800 ,;tепа.
Поемнит'h ус,;tовиямогжтъ да се ВИДБЬтъ всiшой
!I

часъ въ

Финан.

Отдiыение

на Общинското Управ,;t~шие.
3а право участие въ търга отъ Rонв:уревтит-В се
ясв:а зa,;tогъ 5% отъ първонача,;tната ц'hна, свид'hте"t
ство ва

честпость и

деR',;tарзция отъ

двама заможни

граждани гарантирующи исп"tащанието на

паемит-Б_

ва. Еметъ: ж. Георrиевъ.

Сев:ретаръ: М. Церовъ.

Н-:съ на Финан. ОТД-:В"tение: п. К. WИWКОВЪа

Брой

Стр.

"ВарнеНСRИЙ ОБЩИНСRИЙ B-Встниь."Ъ"

7

Въ ВарнеНСЕата Грздско-ОБII~инска Виб~lиотека пр'tзъ теКУlцата
-чаватъ се и винаги

3

година ПОJ1У

1894

на раСПО.,10жението на читающатапуБJ1икаСJ1'Вдующит'tперио

Cs}\

дичеСRИ сиисания, И.:l.ностровани журнаJ1И и подитичеCI~И В'];СТНИЦII.
(ПРОДЪ.:'1жение От'Ь брой

11.
5~,

"Вtстникъ

Русени.

Европи",

ежеllIесячвый

85. "Ilрирода и ЛЮАИ", И.'1IOстрированныЙ популя
рно-научныii журна.'1Ъ. Выходитъ еженедi.'1ЪНО.-С.
llетербургъ ;

ЖУР1I3ЛЪ

1fСТОРШ-ПОЛИТИRИ и литератури.-С.-ПетерБУРГЪj

86. "Сtверъ". е:Rенед-В.-:rьныЙw'IИтературно·художес
твенный журналъ (съ еже:месячн. даров. при.'IОЖ. 12

60. "Сtверный Вtстникъ", еже:месячвий литера

книгъ "Библиотека С-Ввера"),-С.-Петербургъ;

TYPBO-ВflУЧВЫИ и ПО.1DтическiЙ журвз.,ъ.- О.- Петер'
бургъ;

87. "Наука и Жизнъ", общепонятно-научный ид
ЛIOстрированный журналъ.-blOCRBa;

61. "Русская IVIЫСJlЬ", fже:месячво-.,итературво
политическое И<1Давiе.-Москва j

62.

5--6.)

88.

"НедtJlЯ", еженед-Вльная газета, съ ПРИ.'lоже

нiе:мъ еже:месячныхъ "Ннижекъ неАtJlИ".-С. -

~ Русское богатство", ежемесячвый .штератур

ЕЫЙ и ваучвыи журвалъ.- C.-llеТfрбургъ ;

j
89. "Ремесnенная газета", еженеД-В.'1ъное пвданiе

63. "ЖурнаJlЪ Министерства Народнаго Просвt

щенiя" .-С. Петербургъ;

съ политипажа:ми въ teRct-В.-МосRваj

64. "ЖурнаJlЪ гражданснаго и УГОJlовнаго права".

90. "ВОПРОСИ ФИJlософiи и ПСИХОJlогiи," выходитъ

-С.-Петербургъ;

че'l'ИрИ рава въ годъ,-- Москва.

65. "Вtстникъ общественкой гигiени, судебной и
практической медицини".-С.-Петербургъ;

111.

66. "Ilедагогическiй сборникъ" , (жемее:IЧВЫЙ жур
ЕЗЛЪ.- C.-ПетерБУРГЪj

69. "Живая старина", DEрiодич(с:кое 1J9данiе, от·
д..влевiя Е:твографiи императсрсиаго русскаго геlJграФи~
ческаго общества.-С.-П€тербу:ргъ ;

70.." Образованiе",

педагогическiii: и ваучно-попу
.лярвыи журналъ.-С.-Петербургъ;

71. "Вtстникъ садовства, ПJlОДО80ДС'гва и огоро
Аничества". Органъ и:мператорскаго Росiйс:каго об
щества садовства.- С.-Петt-рбургъ~
"РОДНИКЪ", и.-:r.,юстрироваввыИ журна.,ъ Д.'1я
,д..втеИ.-С.-I]етербургъ j

92. "Le I11nstration", journal univel'sel.
Ica

,,80спитанiе и обученiе", (,жемесячвыи педаго
гичеекiи листокъ.-С.-I1етербургъ;

Ив.·шза

BC-h-

сед:мица.-Парпжъ;

93. "Revne scicl1tifiqne". Из.шеа вс-Вса седмица
Парижъ;

94. "Revne

роlitiqпе

et literaire,

Rеvпе

Blel1e".

Ив

лива BC-ВRа седмица.-ПаРПЖЪj

95. "La Nature", revue des sciences, et de leur5 аррarts et а l'indl1strie. journal hebdomadaire
illnstre. -- Paris;
96. "Le Jardinc journal bi-mensuel d'HOl'ticulture qe.

IICаtiоШl апк

ш~гаlе. Ив'дива ве..вка сеД1llица.-Парижъ;

97. "L'Univers illпsге. jonrnal hebdomadaire.-Paris.
·98. "L'art Francais, revue lJebdomadaire Шпstге. Из

72.

73.

Французсни.

91 "Re\'ue des del1x mondes," списание ва .'1итера
тура и наука, ИВ.,'1из:\ два пк.ти на м-Всецъ.-Парижъ;

67. ,.Пантеонъ ЛИ1ераlУ~Ы, треХlllН'ЯЧВЫЙ ИСТОI-ШЕО
.литературвыЙ журна.,ъ.-С.-ПетерБУРГЪj
68. "ФИJlОJlогическiй ЖУРН3J1Ъ", ТРЕ-:х:щсячвое ИВ
давiе.- С.- ПетерБУРГЪj

Петер

бургъ

.'1ива BC-ВRа се,Zl,~lИца-ПаРИЖЪj

99. "L'Independance Roumaine". Вс-В~идневенъ в-Вст
;
74. "КнижнНt вtстникъ". Журна.,ъ книжно,торго:
100. "La Patric". orqane du p:ll'ti national-1iberal.вой, ИВАате.,ъскоИ и литературной ,ZI,iште.:1ЪНОСТИ въ
Bucarest.
Росеiи.- С.- Петербургъ ;
НИКЪ.-Buearest

75. "Вtстникъ 80спiтанiя", научно.щшулярвыИ
журва.'1Ъ для родителеи И воспитате.'1еЙ.-Ыосква;

76. "Всtмiрная ИJlJlюстрацiя", ежевед-Влныи иллю
етрированвiй журналъ.,,-С.-Петербургъ;
77•• Нива",

ИЛЛIOетрировавный журнаw,ъ литера

тури, по.,итики и СQвремеввой :it:И9НИ. ВЫХОДИТЪ €же
Еед..влъно съ

6-10

риеун. въ каждо:мъ помере и ('же

мес.ячн. дарqв. приложев.

]2 :квигъ "Сборникъ".-С.

-Петербургъ;
78. "Судебная газета",
-С.-Петербургъ

ежевед-Влъвый журналъ.

IV.

] 01. "Пlпstгiгtе Zeitunq". СеД1llIIченъ И.ЫIOстриро
ванъ журналъ.-.АаЙПЦIlГЪ и Бсрлинъ j

102. "FJiеqсшlеп B1iittCl'''. Седмпчеuъ п.ыюстрпро
.ванъ ху:мористичеllЪ ВЪСТНIШЪ. -. ИlOlIхепъ;
103

изящных'Ь исиуствъ", в:м-Всте съ
гзвети "Художественнiя новости".- С.--llетербургъ;

"АгстУ

fur slavische plIiloloqie". V. Jaqic. Ив

.'1ива чеТIJрП ПiY>ти въ годината.-Бер.'1ИПЪj

-

104. "Neue Freie Pl'esse".
Vien.

7'9. ,; Трудъ", в-Ветникъ w'1итсра'l}УРИ И вауки.-С.

-ПетербУрГЪj
80. ,. Вtстнииъ

Нiiмски.

v.
105.

BC-ВRидневенъ b-ВСтниR'В.

Турски.

"ТеРАжумаани хакикатъ", еже,J,невенъ ПО."Iи

тичеСRИ в-Вствикъ.-Цариградъ;

81. "ЖИВОl'lисное Обозрtнiе," еженед-Вльныи иллю
106. "Сабахъ", ежедневенъ
етрировавный, ЖУРН3.:'1ъ.-С.-Петербург.ъ;
82. "Артистъ", еже:месячвый ИЛЛЮС'Jрироваввыи НИЕъ.-Цариградъ.

журнзлъ,вм-Встесъ "-Театраnная биб4'liотека" -.:МОСRВЗ;
83. "НОВЬ", ИЛ.'1юстрировавныЙ журна.'1Ъ. - С.-,
llетербургъ;

84. "Историческiй Вtстнииъ", €же:месячньiй ието

ричеСRiй ЖУРВЗ.'1ъ.-С.- Петербургъ;

VI.
107. "Одисеосъ",

ПО.'1итичеСЮI в-Вст

Гръцки.

ПО.'IитичеСRU В-ВСТНИRЪ.

ва три Пжтп въ сеД::l1ицата.

-

Варна.

ИВ.'1И

Брои

Стр.

4.

TO.'IICOBa необходииит-В

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО-ОБЩИНСКО УПРАВЛЕШIE.

да

Гр. Варна, 7 Февруарий 1894 год.

Варненското Градсr:о-Общииско упрщдение на
основание Ч;/[. 46 отъ аакона аа Народното Просв~

го uосhщава.тъ.

ния

ОТПУС&Ъ.

Еметъ: Р. • •тlie

щение в СЪГ.'Iасно Оr:рн..'КНJIТ~ отношения отъ Госпо'
.цива Инспектора на Варненското YQeOHO Окрн..жие
QТЪ 28.В Априлия подъ No 463 и ОТЪ 16-й Декемврип

ще се преподава въ T~XЪ на ония отъ младeжu~:
1) които вика&Ъ не знаятъ да '1еТтТ"Ь и ПИШ8iТ"Ь;

оваВ.А.ЕНИЕ

.m

JI

на ония. които сн.. с.1а60 приготвени и, 3)

които

сж свьрши~и К)'рса ва пьрвонач~"'IНОТО учение и, въ
Dбще, ва по грамиотнит~.

Ц-В.'Iьта на тия УЧИ.'lпща е ва да се даде въвмо-

веграмотнит-В да се паУ'lат'Ъ да

четжтъ и пишжтъ. като сжщевременно разширят'Ъ
своитт-h познания, кar..-ro тВаи, така п ония, които,
хато свьршввши П1орвоначадно У'lИо'шще, И.'IИ пъ1tЪ
:капустнж.'IИ, преди да свьршатъ, не C8i има."1И вожмо
жность да се сдобиятъ С'Ъ ПО широки 110ЗШ\НИЯ.

ве-ВICИ

Д-В.'IНИ'Iевъ

день, а В'Ъ

Въ допъ·.шеиие на обяв",ението си подъ .Ni 532
йТ"Ь 22.Й истеr:.... ий: м·Всец ь Варнепссото l'ра,дско Uб
щинс!СО упрап.:tение катО И8вiитява ва ония отъ г. г.

гражданиТ-В,

на

пасе.1епие'Г0,

BCB'IKII

овия свьрm:ивши

курса

Емет'Ъ: Р.

..лица, lCоито ве еж МОГ.1И

ICaKTO

да ПО."'IУ'Iат'Ъ

Qбразувание, да се ВЪВIlОо1вунатъ отъ
Т-ВХ'Ь С.'IУ'Isй И се

ще ИВ8JI~ICЖТ'Ь

ваПIШI8iТ'Ъ

ВАРНЕНСКА ОК·Р. ПОСТОЯННА КО~L\IИССИН.
ОВЯ В.it.EП ИЕ

];1 461
28 Яuуарий 189. год. гр. BapВl.4'

му, В'Ъ съ вu,д'Ь",жевие bc-БlCоИ:,д!А СИ ииа gов1о ва обll

пьрв.пачмно
ОТ'Ъ което

ПО.1:за.

Секретарь:

KlpueBc~a Оltр8iжна Постоянва RОМIIИССВН вк.

и раа

най сгодния ва

:Кмет'Ъ :Р.

MaTteBD.

м. Церовъ.

КI1",яние У'lастъlC3 си без'Ь право на п&тви пари.

3ап..tатаТI1 на аlCупхерlCИт-Б е

Bc'hs:a

.N! 1053
Гр. Варна, 9-й ФевруарuИ: 1894 год.

B'It ДОП'ЫIненне на обяв."'Iенuето си поД'ь Ji 1007
текущий,

Варненското Градско-Общинско

Управление, като обявява _а почитаеиит~ гр~аики
оТ'Ъ Варневската Градска Община, че, освiш'Ъ вечерни

ork __ е.цik1ИИ

УЧИ.'Iнща, конто

ще се

40

отворятъ спе

Ц1IJLI1_0 8а к.жzeтoh, :ж;е.л:ающн да добнБfi.Т'Ъ грамотвост1о

• и'iкои праRТJlЧески ПОSНI!ИИЯ, lCоито ИИ'Ъ еж иеобкоА-- ... 3tивота,-ОТ'Ъ 13 того ее открива В'Ъ пом-Вще. .ето JI8 учиището n Св. Наум'Ъ" сphщу Съборната
_

ц.РХИ8 же_ско празДНII'IНО У<JН;Iище, Ва което ще

ареПОAUаТ'lt учите.'1КИ OТ"Ii кi;стиит-в: Држанна Д-Ввн-

ст. на

100

",ева иhсе'lва ва

ки.tоиетръ пжтни

пари

Т1ши ФМ~hIери

въ

и аlCушерlCИ ве ще IIматъ право

Ае пр"втендират'Ь KalCBoTo и да 6и.tо В'Ь8награж.д8ВItС,
при п<tдавание по1tощь па ВУЖДИЮЩИтВ се пациенти
пициевтки.

Же.tзющот"Ь

ОБЯВ.I1ЕПИЕ

7-й

една. и

мучай ва С;..tужебва обиr:О.tr:а и.tи командировка.'

и

оТ'Ъ

.
.

И възрастви

ва У'lевици

ва себi; си вема.1:КО

•

СеlCретарь: • • церо

покаи-

ва па'lа.'lНОТО У'Iевие,

ПОВiJCiНВЯ,

съ

вакантни м-Вста .оше ва шесть АУUЩ иеАИЦИНСКИФе.tД
шери 11 три акхmерlCИ аа nu смата на ОlCржга.
3аП.,1атата на ФеJJдшерае 175 ",ева, UiJCe'lHO hc-h1C1I

Jl:ОВТО ][огн.тъ ПО този начин'Ъ да рasширочатъ
ВИ8Т"Ь кржга ва евоитi;

си»тки

ynраВ.'Iепие.

праЗIlИ'lНИ ДНИ

ватъ ее ВСИ'IКИ опия, КОИТО С& съвспъ не.гр~RИ .и

Иl'[RТЪ не уравнени

IC3.IITOpa "Иеркур'Ъ",
'1е докуыентит:&
ПОДlCреПJIЯЮЩИ претеИЦИИl'-Б имъ ще ее пряеllат'Ь до
15 того, пр1tканва ги щ,)то ДО тая дата непремеино
да си п~дставятъ споиеgатит-Б доr:ументи ВЪ сн.щото

училище.

:Като се обявява горното

които

Банкерската

С.'I-Вд'1о ОТОУС&Ъ ва '1ерсова до 111/2 часа пръд,Ъ ПJIадн-В.
Яаписванвето на учеНИЦ11 за в~чернитi> и Педи
вит-& У'lНJIища ще се почне отъ YTP~ и то В'Ъ гop~
спом:евжтото

849

Гр. Варна! 3-и Февруарий 1894 го,д.

Яа пом:-Вщение, ГД~TO ще се пр~подава се опр-В
Ae.'I8 учи.1ИЩИОТО здание на учи.lището "Св. Методий"
въ IV" y'l. УJIица "ВJIадис.хавъ", въ което ще прiшода·
ватъ У'lИТe.JIвт~ ОТ'Ь ВЫJгарскит-В Основни у'1илища.
Яааятвя'rа ще траятъ '1аса ОТ'Ъ 81/2 до 101/'1 ве
черь

.
.

Секретарь: М. церо

1893 ПОДЪ No 1266, обявява аа внание на насмение'
то, '1е ще се отворятъ ве'lерни в uраsдни'lНИ У'lИ.'Iища

жнооть ва еъвс-Вм'Ъ

за ученич
и почнн..тъ

3аписванието ще се ПО'lне от·ь 11 того В'Ь UOM'kщенttето на епом~натото училище "Св. Науи'Ь," а
ванятнята ще започижТЪ ОТ'Ь 13 того М-ВД'Ъ черlCОВ.

No 1007

2)

познаюIЗ въ живота на. вс-Вка

гражданка да nрttбърsатъ и се запишн...т'Ъ
!СИ въ споменатото праздни'IНО уqИ.'Iище

ОБЯВ.i\ЕПИЕ

7.

Аа ваематъ ТИ8 д..tъжности

се покав

В8ТЪ 48. ван:ватъ ВЪ Постоянната.Ком8ПlССИЯ, gато сж,.
щeвpiJиенно испратат:r; доsyъt'tШ'rит'h ва- обрааувавие
по специ8.tНОСТ1ота си и ва досегашната. си мужба ILtIl
праICТИка.

Пр-ЬдC'hАате",ь: Н. щ
ва Ч..tенъ-Секретар1о: • • Петр

.
.

ДОБРИЧСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО упрАВJЕНИЕ
ОБЯВЛНИЕ

".1360

Добри'llCМ'О Градско ОБЩIIКСICO Упра8.l8uие виа

.еса Г-Иаева и ОСНОВИJl НароAИD У'lhJlВЩ8 и честь,да ~ави а8 всеобщо Ьвавие, че OPГBB~·a ва
8оето преПО)l;а_аиието ще се равдив ва три Курса' а ивтиаапското СВИА-k're~СТВО

No 3716

0'l"Ъ IО·Й Юво

_е. .о: а) Rypc:Jo '88 ТИЯ, ХОВТО ИВJC31С'Ь везнаJЖТЪ да 1892 rо,диВ'а, нвдадево оп. предпраемача ва иllТИПП&
'IeТ&Т'It 8 ПJlШЖТЪ; б)-ва тия, ICОВТО сж с..'Iабо при- в'Ь Д ..брИlICVНИ П8К8l1р'Ъ нато И8губево Аа се счита ва
roтJIe88 _ .)-83 ТИ8, 'Хоито еж евьрШИ'.m курса:ка вед-ЬЙствите.tно,понеже ви»сто вего се вадади пpkпиС'Ъ_
ш.РJlOJI8"1L'1I10ТО у'ШИве,~nРВlCaвва же..1ающиТ-В да ев
.-J.спuaуиwn.
отъ В'U!(()ЖНОСТ1ота ва сдоБIJванпе съ

,."u:н,.....-••,--~ »:1. Jl. Дo4pen.

RKeт'It: ж. n.n.....

1I.1.a::.::a::i..,..:-iiiГi'1_ii;:h;;;;it--~Сiе:к~р~ет~ар~ь~:~А~.~Н~.~II~.~"~O~"'2::·:_.
. "'"
1"'........
в.,.. П.UU~ •• х,. во SoGlIOn.

_

